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دلج 6 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 

یمالسا رکف  لیصا  عبانم  تخانش  رد  ریدغلا  شقن 

زرط رد  مالسا - زا  مدرم  فارحنا  رد  نارادمامز  شقن  دودرم - دنـس  لوبقم و  دنـس  نیملـسم - تدحو  مالـسا و  تخانـش  هار  ردون  یماگ 
یمالسا  تدحو  هب  تشگزاب  مالسا - خیرات  رد  ثیداحا - لقن  رد  دیلقت - داهتجا و  رد  یمالسا - رکف 

نیملسم : تدحو  مالسا و  تخانش  هار  رد  ون  یماگ 
رود زورما  ناهج  هب  نآ  یفرعم  نیتسار و  مالسا  تخانش  هار  رد  و  ددرگ ، زاب  تیارد  لقع و  هب  یمالسا  يایند  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو 

و درادرب . یمالسا  لیصا  راکفا  ودیاقع  روحم  رب  اهنت  فرط ، یب  روتسا و  یماگ  يراد ، کلم  یبلط و  تسایس  ءاوها  و  یصخش ، عماطم  زا 
تافالتخا ياجب  و  دناوخ . ارف  مالسا  دنلب  فراعم  لالز  هب  یئارگ ، هدام  يرکف و  ءالخ  نیا  زا  ار  زورما  ناهج  یمالسا  رکف  هارهاش  هئارا  اب 

نیا ققحت  هار  رد  ماگ  نیلوا  يارب  دهد . لیکـشت  یمالـسا  ریغ  ياه  شیارگ  لباقم  رد  یمالـسا  رکف  یگتـسبمه  زايدـحا  ههبج و  یلخاد 
ملسم دیسرقفاوت . هب  رظن  فالتخا  دراوم  رد  ات  داد  همادا  يورشیپ  هب  نآ  عاعش  رد  درک و  هدافتـسا  دوجوم  ياه  یگتـسبمه  زا  دیاب  فده 

( نآرق  ) باتک زا  رت  لیصا  ناملسم ، يارب  یمالسا ، رکف  عبانم  زا  مادک  چیه  تسا 
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دحتم و مه  اب  المع  ارکف و  ار  نیملسم  دناوتیمن  مهود  نیا  زا  رتهب  زیچ  چیه  و  تسین .  " ربمایپ " ص ) بیوصت  و  رادرک ، راتفگ ،  ) تنس و 
ره هاگنآ  تسا و  یفاک  رثوميا و  هیامرـس  شربمایپ  ملـسم  تنـس  یهلا و  باـتک  هب  میلـست  لوا  هجرد  رد  هار  نیاندومیپ  رد  دزاـس . ردارب 

باتک و رظن  زا  هکیماگنه  ات  و  تسیرگن . دـیابراکنا  دـیدرت و  اب  یتح  طایتحا و  مزحهدـید و  اب  ار  يرگید  يانبم  ره  اـی  رگیدهاـگ و  هیکت 
طباور رد  یگریت  نیملـسم و  نیب  فاکـش  ندمآ  دیدپ  للع  نیرتمهم  زا  یکی  اریز  دـش ، دـیابن  نآ  میلـست  دوشن ، ملـسم  نآ  تیعطق  تنس 
یقطنم شزرا  هنوگچیه  تنـس  باتکرظن و  زا  هک  تسا  یئاهانب  ریز  لوصا و  هبفئاوط  زا  يا  هراپ  دومج  قرف و  زا  یخربکـسمت  ناـنآ ،

درک : دیاب  میسقت  تمسقود  هب  ار  هدش  هئارا  دانسا  ورنیا  زا  درادن .

دودرم دنس  لوبقم و  دنس 

قبطنم اهنآ  اب  رگا  تشاد و  هضرع  تنـس  باتک و  هب  دیاب  ار  رگید  دنـس  هنوگ  ره  تسا و  تنـس  باتک و  نیملـسم ، ياریذپ  لوبقم و  دنس 
: هنومن يارب  درک . درط  درمش و  دودرم  ارنآ  دیاب  دشاب ، هدش  میظنت  ناینیـشیپ  هب  تبـسن  نارخاتم  دامتعا  تین و  نسح  يور  زادنچ  ره  دشن 
هب مالـسا و  ردـص  رد  ادـخ ، نید  نایماح  قح و  هار  نادـهاجم  ناونع  هب  ص )  ) ربمایپ باحـصا  يارب  هک  ار  یفـصولا  دـئاز  مارتحا  هاگ  ره 

اميارب ص )  ) ربمغیپ ثیدـح  تنـس و  مسا  هبنانآ  هچ  ره  دوش  ثعاب  میلئاق ، ترـضحنآ  راتفر  لاـمعا و  نانخـس و  يوسب  اـم  قیرط  ناونع 
میا . هدیشوک  نآ  يوسب  یبای  هار  زا  شیب  (ص ،) ربمایپ تنس  هار  ندرک  مگ  رد  میریذپب ، یسررب  قیقحت و  یب  دننک  لقن 

هدرپ نیعم ، صخش  یفرعم  مان و  رکذ  نودب  میرک ، نآرق  تسین . لقان  تمصع  لقن و  تحص  رب  ینیمضت  ندوب ، یباحص  اهنت  تسا  ملـسم 
هنیدملا لها  نم  و  دیوگ : هتشادرب  تخانشیمن  یحولوزن  زا  لبق  ار  نانآ  مه  ص )  ) ربمغیپ دوخ  یتح  هک  هباحص  زا  یهورگ  قافن  يور  زا 

دنـشاب و دازآ  زئارغ  يراـتفرگ  زا  اـت  دـندوب  هتـشرف  هن  ص )  ) ربـمغیپ هباحـص  مینادـیم  اـم  و  مهملعن ، نـحن  مـهملعت  ـال  قاـفنلا  یلع  اودرم 
رادروخرب یسدق  هوق  زا  ات  موصعمهن 
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زا دندشیم . عقاو  عیمطت  دـیدهت و  ریثات  تحت  مدرم  رگید  لثم  دـندربیم و  رـسب  نامیا  توافتم  تاجرد  رد  مدرم ، ریاس  دـننام  هکلب  دنـشاب ،
، لامتحا نیا  دوجو  اب  تفرگ  هدـیدان  ناوتیمن  ار  ناشتایاور  فیرحت  نامتک و  راهظا و  رد  یـصخش  دـصاقم  يداـم و  ضارغا  شقن  ورنیا ،

لماک یـسرربو  تقد  نآ  یتسردان  یتسرد و  رد  اونیبتف  ابنب  قساف  مکءاج  نا  هیآ  مکح  هب  اعرـش  درک و  قیقحت  ار  نانآ  نخـس  دـیاب  القع 
زا لضفا  و  تما ، تاداس  قح ، ناگدیزگرب  دنا ، هتـشادنپ  تنـس  لها  زا  یخرب  هکنانچ  ار  همه  ناوتیمن ، ندوب  یباحـص  فرـص  هب  و  دومن .
رد ار  ام  نادب  مازتلا  اعبط  میتفاین  تمـصع  یکاپ و  نیا  رب  یلیلد  نوچ  و  تسناد . راکتـسرد  لودع و  هچراپکی  ار  همه  تشادـنپ و  نارگید 

هدیبوک تنس  اه ، تعدب  اب  تسا و  تعدب  دریگ  تروص  تنـس  نآرق و  لباقم  رد  هک  يدهعت  ره  اریز  دناشک ، یم  تعدب  هب  تنـس  لباقم 
( جهن هبطخ 145   ) هنس اهب  كرت  الا  هعدب  ثدحا  ام  دیامرف : ع )  ) بلاطیبا نبیلع  هکنانچ  دوش 

ياول ریز  رد  مه ، اب  ارام  همه  یلبق  ياه  شیارگ  داژن و  نابز و  اه ، تیلم  اهگنر ، زا  رود  دناوتیم  هک  تسا  هنافرط  یب  ياه  یسررب  هنوگنیا 
هن يرکف ، نشور  هیاس  ریز  ردار  یمالسا  تدحو  نیرید  يوزرآ  و  دشخبددم . یمالسا  یگتـسبمه  مالـسا و  تخانـش  رد  تنـس ، باتک و 
هک مینکیم  یگدنز  یلاوحا  طئارش و  رد  ام  تسا . هدش  يرپس  هتشذگ ، هب  دامتعا  و  بصعت ، رود  رگید  اریز  دزاس  ققحم  بصعت ، لهج و 

دننز و نایصع  هب  تسد  دوخ ، ینهیم  یلم و  موسر  بادآ و  یموق و  ياه  تنس  مغر  یلع  هداد  قح  ام  هبرجت  مک  ناناوج  هب  يدازآ  ناونع 
تماهش عبط و  لالقتـسا  ياراد  میتسه و  دازآ  ام  دننک  تباث  ات  دننکـشب  اریقالخا  ياهدنب  دیق و  دنزارفارب و  نهک  موسر  اب  تفلاخم  ملع 
حیحـص قطنم  ملع و  يدازآ  رذـگهر  زا  هک  تسینمالـسا  ناـهج  يارب  شنیب  دـیما و  نیا  ياـج  لاوـحا  طئارـش و  نیا  رد  اـیآ  میتعاجـشو 

اما دزاس ؟ مهارف  ار  ناهج  نیملـسم  یگتـسبمه  هیجوت و  رد  رثوم  لماع  تنـس ، باتک و  يانبم  رب  مالـسا  تخانـش  لیـصا  هشیدـنا  تضهن 
نیمهب
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ققحم ره  رب  هک  ار  ریز  ياه  یـسررب  هداد ، قح  هملک  يـالعا  رد  شهار  ناگدـننک  يراـی  هب  ادـخ  هک  يزوریپ  هدـعو  هب  ءاـکتا  هبو  دـیما 
منکیم . زاغآ  تسا ، تیانع  هتسیاش  یمالسا ، تاقیقحت  هب  مادقا  زا  لبق  سانش  مالسا  قرشتسم  ره  و  یمالسا ،

مدرم فارحنا  رد  نارادمامز  شقن 

هراشا

ابلاغ یمالـسا  نانارمکح  ص ،)  ) مالـسا ربمایپ  تافو  رثا  رب  یحو  لوزن  نایاپ  اب  دـهدیم  ناشن  هک  تساتسد ، رد  ناوارف  دـهاوش  لـئالد و 
گنرب ار  مالـسا  دوخ  یـصخش  تردـق  میکحت  يارب  دـنروآرد ، یمالـسا  گنرب  ار  دوخ  يرادـمامز  مکح و  هکنیا  ياـجب  دـنا  هدیـشوک 

دننک . يزیمآ  گنر  شیوخ ، يرادمامز 
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رد ار  نیملـسم  دوخ  یتح  هک  تشاذـگ  ياجب  بولطمانتارثا  اجنآ  اـت  مالـسا  هرهچ  رب  نوزوماـن  هیرک و  ياـه  يزیمآ  گـنر  نیا  راـگنز 
هدرک هدافتسا  عقوم  زا  اسیلک  بابرا  یجراخ و  ناققحم  ناقرشتسم و  عضو  نیا  رد  تسا  یهیدب  تخادنا . ههبش  هب  نیتسار  مالـسا  تخانش 

و مالسا ، نیا  نایم  قیقحت  دید  زا  هکنآ  لاح  دندرک و  زاغآ  یعقاو  مالسا  ناونع  هب  افلخمالسا  ینعی  مالـسا  نیا  هب  ار  دوخ  فینع  تالمح 
همانرب ءزج  وا ، زا  یلمع  تعباتم  وا و  راکفا  زا  يوریپ  هک  دوب  نیا  درکیم ، هولجیمالـسا  ياه  همانرب  بلاق  رد  رادمامز ، هدارا  هک  یمالـسا 
يدعب ياه  لسن  هب  و  دش ، یم  هدناجنگ  مالـسا  خیرات  رد  هتـشگلقتنم ، خیرات  هب  همانرب  نیا  نامز  تشذـگ  اب  تفرگ و  یم  رارق  نیملـسم 

یم گنر  جـیردتب  ردام  زا  رتنابرهم  ياه  هیاد  نیا  تسدـب  نیملـسمای  مالـسا  كاـندرد  تشذگرـس  بیترت  نیدـب  دـیدرگ و  یم  سکعنم 
دمآ . باسحب  یمالسارکف ، زرط  عبانم  ذخام و  زا  یشخب  هکیئاج  ات  تفرگ 

هحفص 10 ] ] 

هار رد  تقو ، ماکحتارظن  یسایس و  ضارغا  تیدودحم  زا  یلاخ  و  دازآ ، قیقحت  کی  هنیمز  یمالسا ، راودا  زا  يا  هرود  چیه  رد  ورنیا  زا 
هب تبسن  فلخ  يرواب  شوخ  لابند ، رد  و  تسایس ، گنر  زاغآ ، رد  اریز  تسا ، هدادن  تسد  ناهج  نیملسم  يارب  نیتسار  مالـسا  تخانش 
رد تفالخ  هاگتسد  هلیـسو  هک  اه  ینوگرگد  نیا  زا  رطـس  دنچ  هب  اجنیا  رد  درک . يزیمآ  گنر  ار  مالـسا  هرهچ  حلاص ، حالطـصا  هبفلس 

دوشیم : رکذتم  هتخاس  رود  تنس  باتک و  لولدم  زا  ار  مالسا  هرهچ  نآ  لابند  هب  هتفرگ و  تروص  یمالسا  یلمع  مسیس  رکفت و  زرط 

یمالسا رکف  زرط  رد 

هراپ دنتشاد ، هارمه  تنس  باتکزا و  یلئالد  دوخ  يارب  مادک  ره  نارادفرط  هک  درک  روهظ  مالسا  زا  یفلتخم  ياهرکف  زرط  ناناملسم  نایم 
ضرف نیملسم  رب  نادب  داقتعا  دش و  عقاو  دییات  دروم  امسر  دوب ، راگزاس  تفالخ  هاگتسد  حلاصم  اب  هک  اهنآ  زا  يا 

هحفص 11 ] ] 

یلزتعم اطع  نب  لصاو  ناوریپ  هلزتعم  هقرف  الثم  دش ، مالعا  عونمم  دوب ، هدش  هداد  صیخـشت  حلاصمفالخ  رب  هک  رگید ، يا  هراپ  دـیدرگ ،
نیب تلزنم  دیعو ، دعو و  لدع ، دیحوت ، زادنترابع : لصا  جنپ  نیا  و  دشیم ، زیامتم  ناناملسم  رگید  زا  لصا ، جنپ  هب  هدیقع  اب  یفوتم 748 ه 

رکنم . زا  یهن  فورعمب و  رما  نیتلزنملا و 
دنادیم . وا  تاذ  نیع  ار  ادخ  تافص  هیماما  هقرف  دننام  تسا و  یلالدتسا  تخس  یلزتعم  دیحوت 

رد مدرم  ددرگیم ، اوران  دـنوادخ  رب  ملظ  داـسف و  رـش و  نآ  هجیتن  رد  دوشیم و  تباـث  یلقع  حـبق  نسح و  موزل  هدـعاق  يور  زا  نانآلدـع 
دوش . هدرمش  مرتحم  دیاب  تلادع  يدازآ و  لصا  دنکیمن و  روبجم  يراک  رب  ار  یسک  ادخ  دندازآ و  ناشراک 

دهاوخ لمع  ود  ره  هب  دهدیم ، ناگدنب  لامعا  رفیک  رب  هک  یئاهدیعو  شاداپ و  ياه  هدعوب  ادخ  هکتـسنیا  دیعو ، دعو و  زا  هلزتعم  دوصقم 
تسا . یندوشخبان  شناهانگ  دنکن  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  صخش  ات  درک و 

رفاک . هن  تسا و  نموم  هن  دنکن  هبوت  شتیصعم  زا  یقساف  نوچ  هکتسنیا  ناشدصق  نیتلزنملا ، نیب  تلزنم  ریبعت  زا 
دنوش . ارجا  دیاب  ریشمش  دح  رس  ات  یعرش و  هن  دنتسه  یلقع  بجاو  ود  اهنآ ، لصا  نیمجنپ  رکنم ، زا  یهن  فورعمب و  رماو 

اب هدربمان  لصا  جنپ  همه  رد  هک  دـنراد  رارق  یفوتم 324 ه  يرعـشا "  لیعامـسا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ناوریپ "  هرعاشا  هورگ ، نیا  لباقم  رد 
یم هارمه  دوخ  اب  ار  نایلزتعم  لدـع  دـیحوت و  لصا  ود  رد  دـنا  هتفرگ  رارق  هقرف  ود  طـسو  رد  تسرد  هیماـما  هقرف  و  دـنا ، فلاـخم  هلزتعم 
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دننادیم . قحم  ار  هرعاشا  رکنمزا  یهن  فورعمب و  رما  نیتلزنملا و  نیب  تلزنم  لصا  ود  رد  دنناد و 
هک یباوث  ياه  هدعو  هب  دنوادخ  تسا  دقتعم  هعیش  دیعو  دعو و  هلئسمرد  یلو 

هحفص 12 ] ] 

مکباصا ام  هیآ : قبط  رب  تسا  نکمم  دنک و  باذع  هدرک  افو  تسا  نکمم  ار  اهدیعو ) شباذع =(  ياه  هدـعو  یلو  درک  دـهاوخ  افو  هداد 
دشخبب . دنک و  رظن  فرص  اهنآ  زا  ریثک  نع  وفعی  مکیدیا و  تبسک  امبف  هبیصم  نم 

يرکف هیور  هک  اـجنآ  زا  فـلتخم  ءارآ  راـکفا و  ناـیم  زا  هکنیا  روـظنم  اـهنت  تسین  یمـالک  ثحب  هلدا و  رکذ  ثحب  نـیا  زا  ضرغ  يراـب 
، دنک هیجوت  دـناشوپب و  ار  تفالخ  هاگتـسد  ياهاطخ  تسناوتیم  رتهب  دابع ، لاعفا  رد  ربج  هب  هدـیقع  یلقع و  حـبق  نسح و  راکنا  اب  هرعاشا 

نایلزتعم يرکف  نامزاس  تفرعم و  طاسب  هک  یئاج  ات  دش ، عقاو  تفالخ  هاگتـسد  دورطم  دودرم و  رگید ، ياههیور  و  درک ، ادـیپ  تیمـسر 
اهنت تسا . فورعم  افلخ  اب  تفلاخم  هب  هک  هیماما  هقرف  رد  زج  یلقع ، حبق  نسح و  زايوریپ  بهذـم و  یلدـع  ناونع  دـش و  هدـیچرب  یلکب 

دنامنیقاب . جراخ  طیحم  رد  نانآ  زا  يرثا  دش و  جرد  خیرات  هنیس  رد 
هب ار  تماما  هقرف  ود  ره  هکنیا  اب  دـندیدرگ  تیوقت  هرعاشا  یلو  دـندش ، ضرقنم  ارچ  ناشدـنمورین  قطنم  اب  نایلزتعم  دوش  لاوس  رگا  لاح 

دنانیعم ؟ صخش  رب  صن  دوجو  رکنم  هتسنادیم و  تما  باختنا 
يدادبتسا تموکحراک  یلقع  حبق  نسح و  يدازآ و  هب  هدیقعاب  دوب و  افلخ  تسایس  تسد  هب  مدرم  نید  نوچ  هک  میرادن  نیا  زج  یخساپ 

ربج هب  هدیقع  هتفرن  يرکف  دازآ  راب  ریز  تشاد و  ترفن  یلقع  لئالد  رب  ینتبم  ياه  ثحب  زا  هک  اجنآ  زا  هرعاشایلو  تشذـگ ، یمن  هفیلخ 
دروم بهذـم  نیا  دـشاب ، نینچ  دـیاب  هتـساوخ و  ادـخ  ارنآ  درذـگب  ناسنا  رب  هچ  ره  تفگ  یم  دوب و  هدرک  بهذـم  ءزج  ار  دابع  لاعفا  رد 

دیدرگ . عقاو  نانآ  هدناشن  تسد  ياملع  افلخ و  دیئات 

هحفص 13 ] ] 

دیلقت داهتجا و  رد 

دـندادیم و ماجنا  مالـسا ، مسا  هبدوب  ناشتـسایس  حالـص  لیم و  قباطم  ار  هچره  لمع  يدازآ  اب  افلخ  هک  تشذـگ  نیملـسم  رب  يراـگزور 
هدیـشک شیپ  ار  داهتجا  هلئـسم  نانآ ، ماکح  هفیلخ و  لامعا  حیحـصت  يارب  دندیدیم ، اهنآ  يوریپ  هب  روبجم  مزلم و  ار  دوخ  هک  ناناملـسم 

يارب داهتجا  مان  اهنت  تفرگیم و  تروص  تنس  باتک و  حیرص  صن  لباقم  رد  ابلاغ  اهداهتجا  نیا  دنتشادیم . روذعم  ارنانآ  باوص  اطخ و 
رجا زا  هدوشخب و  شهانگ  راکاطخ  دهتجم  دراد و  رجا  ود  دور  باوص  هارب  هک  يدهتجم  دـنتفگ  یم  دوب ، یفاک  هفیلخ  هانگ  ندرک  كاپ 

تاداـهتجا زا  دروم  هبداهتجالا 99  صنلا و  باتک  رد  یلماع  نیدلافرـش  دیـس  مالـسا  دـیقف  همالع  دـش . دـهاوخرادروخرب  دوخ  داـهتجا 
لکـشم حالـص و  شقن  هرابکی  هک  دـمآ ، شرـس  رب  هچ  تعـسو  نیا  هب  داهتجا  میـسرپ  یم  دـنا . هدومرف  هراشا  تنـس  باتک و  صن  لباقم 

زا ار  دوخ  هک  یملاع  رفن  راهچ  زا  مهنآ  فرـص ، دـیلقت  هب  یمالـسا  ماکحا  رد  افلخ  دـهع  ناناملـسم  راک  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یئاـشگ 
دیاب نامز  یهقف  بهذـم  اه  هد  نایم  رد  هنوگچ  تسین . تسد  رد  اـهنآ  تیولوا  رب  یلیلد  هدـش و  ضرقنم  اـهلاس  دـننادیمن و  رترب  نارگید 

دش !؟ دودحم  اهنیا  هب  بهذم  تیمسر  ارچ  و  درک . دیلقت  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، بهذم  راهچ  زا  اهنت 
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هحفص 14 ] ] 

زا زواجتم  ارچ  دوب  هزیگنا  هدسفم  رگا  دیدرگ و  دودحم  بهذم  راهچ  هب  ارچ  دوب  مالـسا  تحلـصم  دوسب و  رگا  اهداهتجا  نیا  میـسرپ  یم 
دیدرگ ؟ هولج  لوبقم  هجوم و  نآ  اب  تفالخ  هاگتسد  جرم  جره و  نارادمامز و  لامعا  دسافم  نرق  راهچ 

نیا دـندیدرگ ، یم  نآ  يدـصتم  لها  ان  دارفا  دـشیم و  رت  هدرتسگ  تفای  یم  تعـسو  زورب  زور  ءاتفا  داهتجا و  هنماد  هک  اجنآ  زا  دـنیوگیم 
بهاذم دسافم ، نیا  زا  يریگـشیپ  يارب  همکاح  ياه  تردق  اب  دوب  هدـش  یمالـسا  یگتـسبمه  رد  یگدـنکارپ  جرم و  جره و  بجوم  راک 

دندرک . دودحم  یمسر  بهذم  راهچهب  ار  نیملسم  یهقف 
يریگشیپيارب زین  نانیا  دنهد . همتاخ  وا  تایح  هب  ناکـشزپ ، رظن  فالتخا  زا  يرامیبتاجن  يارب  هک  دنام  نادب  تسرد  نخـس  نیا  میئوگ 

بلـس یمالـسا  تما  زا  هشیمه  يارب  ار  رظن  راهظا  قح  ءاـتفا ، داـهتجا و  رما  رد  یطباوض  نییعت  ياـجب  جرم  جره و  فـالخ و  شرتسگ  زا 
نتخاس و دودحم  نیا  قح  یـسک  هچ  ایآهکنیا  لاح  دنتـسب  یمالـسا  هعماج  يورب  هعبرا ، بهاذم  هبوچ  راهچ  رد  ار  داهتجا  باب  دندرک و 

تیعونمم

هحفص 15 ] ] 

زا یخرب  دـیاب  یهیجوت  لیلد و  هچ  اب  ایآ  و  دـنادیم ؟ مزال  رـضاح  نامز  ات  ار  تیعونمم  نیا  زونه  یقطنم  هچ  ای  و  هداد ؟ نانآ  هب  ار  داهتجا 
دشاب ؟ هتشاد  همادا  دیاب  یک  ات  رجحت  فاکش و  نیا  ایآ  و  دننامب ؟ یلبنح  یخرب  یکلام و  یهورگ  یفنح و  هشیمه  يارب  نیملسم 

رس زج  تقیقح  زا  يا  هناوتشپ  هنوگچیه  هک  یبهاذم  تفای  دیهاوخن  يا  هدننک  عناق  خساپ  هنوگچیه  اهنآ  لباقم  رد  هک  تسا  یتالاوس  نیا 
قیقحت و اب  تسین و  راک  رس  ماظن  نآ  هک  زورما  یقطنم  هچاب  تسا ، هتشادن  مکاح ، ماظن  زا  اهنآ  يرادفرط  هظحالمب  تقو  نارادمامز  هزین 

دشاب ؟ ذفان  مکاح و  ناناملسم  نیب  زونه  دیاب  تفای  تسد  مالسا  یعقاو  ماکحا  هبناوتیم  رتشیب  عبتت 
تسا ؟ هدوب  هچ  رظن  فالتخا  ینمشدو و  لادج  زج  يرگید  هب  تبسن  هعبرا  بهاذم  نیا  زا  کی  ره  قبطنم  ایآ  زین  و 

تفای ؟ تاجن  رجحت  دومج و  نیا  نیگنس  راب  ریز  زا  تشگزاب و  یمالسا  تدحو  هب  ناوتیم  هنوگچ  اهرظن  فالتخا  نیا  دوجو  اب  ایآ  و 

ثیدح لقن  رد 

باـتک ود  هب  رتشیب  زاـیتمانداد  تس و  هناگـشش  حاحـص  بتک  رب  ثیداـحالقن  رد  دومج  تنـس  باـتک و  زا  فارحنا  زايرگید  صخاـش 
نیحیحـص رد  هکنیا  درجم  هب  دشاب  هدـمآ  ثیدـح  فلتخم  بتک  رد  رتاوتم و  دـنچ  ره  یتیاور  هاگ  ره  هک  يروطب  تسا . ملـسم  يراخب و 

نیا دیوگ : مزح  نبا  دیرگنب ، ار  مخ  ریدغ  رتاوتم  ثیدـح  نیمه  امـش  هنومن  يارب  دوش . هتخانـش  دودرم  لوبقمان  ياه  هناهب  هب  دوشن  تفای 
هناهب هب  ینازاتفت  یجیا و  دضع  یـضاق  هدرکن  تیاور  ارنآ  یـسک  قثوم  صاخـشا  زا  دیوگ : هیمیت  نبا  دنا  هدرکن  لقنام  ياملع  ار  ثیدح 

زا جراخ  هک  دنرادن  ار  اعدا  نیا  دوخ  نیخیش  هکنیا  اب  دنا ، هدرمـش  دودرم  ارنآ  دنا ، هدرکن  تیاور  ارنآ  ناشحیحـص  ود  رد  نیخیـش  هکنیا 
درادن . دوجو  يرگید  حیحص  تیاور  دنا و  هدرک  لقن  هک  یتایاور 

هحفص 16 ] ] 

موکحم ار  ثیدح  داریا  نیا  هب  و  هدشریسفت ، اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هب  ثیدح ، نآ  رد  انءاسن  هک  هلهابم  هیآلیذ  ثیدح  دننام  زین  و 
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دنا . هدرکن  لقن  ار  ثیدح  نیا  نارگید  هعیش  زا  ریغ  هک ، دنا  هدرک 
دشاب قوثو  دروم  هک  ار  یماما  ریغ  تیاور  هیماما  هکنانچ  تسین ، ربتعم  وا  تقاثو  طبض و  يوار و  قدص  زج  يزیچ  ثیدح  لقن  رد  الوصا 

دنا لئاق  يراخب  حیحـص  اصوصخم  نیحیحـص و  يارب  تنـس  لها  هکیتاراختفا  رگا  دنرب  یم  راکب  نآ  يارب  ار  قثوم  حالطـصا  هتفریذـپ و 
تسا رگید  يزایتما  رطاخب  رگا  و  دنتـسین ، لئاق  يرابتعا  نینچ  ثیدح  قثوم  بتک  رگید  يارب  ارچ  تسنآ  تقاثو  قدص و  نازیم  هب  طونم 

هدـیدان ربمغیپ و  تیب  لها  اب  ینمـشد  بصعت و  قیاقح  نامتک  رد  يراـخب  زاـیتما  میا  هتفاـی  ار  زاـیتما  نآ  اـم  یلب  تسا ؟ مادـک  زاـیتما  نآ 
تسا . دامتعا  دروم  ذخام  زا  رتاوتم  یعطق ، تایاور  نتفرگ 

يراددوخ دنا ، هدوب  بوسنم  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  هب  هک  ثیدح  مالعا  تما و  ياملع  زا  يرایـسب  تیاور  لقن  زا  دوخ ، دانـسا  رد  يراخب 
لقن تیاورشنادـناخ  و  ع )  ) نینموملا ریما  نانمـشد  رگید  جراوخ و  زا  تیبلا ، لها  ینمـشد  بصن و  هب  نیفورعم  زا  اـهنآ ، ياـجب  هدرک و 

تسا . هدرک 
هک یـسک  تسا ، جراوخ  ياسور  زا  هک  یفوتم 84 ه  يرصب  یـسودسلا  ناطح  نب  نارمع  يراخب ، قوثو  دروم  نایوار  زایکی  هنومن  يارب 

دیوگ : يدارم  مجلمنبا  حدم  رد  ع )  ) نینموملا ریما  ینمشد  هب 
شور نیا  اـب  هک  یـسک  تـسرد  ینعی  تـفرگ . تروـص  گرزب ، يادـخياضر  رطاـخب  اـهنت  راـگزیهرپ  يدرم  زا  هـک  یتبرـض  رب  راـختفا 

هلوسر هللا و  ع )  ) لاقف نیلوالا  یقشا  نم  يردتا  یلع  ای  ص :)  ) دیامرف هک  اجنآ  هتساخرب  تفلاخمب  ص )  ) ربمایپ يورایور 
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یلع . ای  کلتاق  ص :)  ) لاق ملعا  هلوسر  هللا و  ع )  ) یلع لاق  نیرخالا  یقشا  نم  يردتا  یلع  ای  لاق  هقانلا  رقاع  لاقف  ملعا 
یم دیدپ  وا  رد  یتقاثو  عون  هچ  دمان  شراگزیهرپ  ار ، وا  نیرخالا  یقـشا  هک  دنک  ص )  ) ربمایپ تفلاخم  اجنیا  ات  یـسک  یتقو  مینادـیمن ، ام 
یب يراخب ، دزن  ع )  ) قداصماما رقاب و  ماما  یتح  و  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  تایاور  یلو  ددرگ  یم  وا  قوثو  يراـخب  داـمتعا  دروم  هک  دـیآ 

تسا . رابتعا 
هدرک لقن  ار  اهنآ  نارگید  هدیـسر و  تیب  لها  و  ع )  ) بلاطیبا نبیلع  الوم  تلیـضف  تبقنم و  رد  هک  یتیاور  اهرازه  نایم  يراـخب  ورنیا  زا 

تسا . هدرواین  رتشیب  تیاور  راهچهس  زج  دنا ،
ثیدـح يوبن و  تریـس  خـیرات و  هنیمز  رد  هک  یقیمع  تاعلاطم  تسین  يراـخب  هب  رـصحنم  ثیدـح  دروم  رد  تنـس  باـتک و  زا  فارحنا 

ص)  ) ربمغیپ تنسو  ثیدح  رس  رب  یمالسا  يربهر  ياههاگتـسد  تفالخ و  ماقم  هک  یتایانج  يور  زاهدرپ  هتفرگ ، تروص  اریخا  یمالـسا 
زا یثیدـح  هک  ار  یـسک  دـندیدیمزاین و  یب  تنـس  زا  هللا  باتک  انبـسح  راعـش  اب  ار  دوخ  هک  یموق  تخاس  مولعم  و  تشادرب ، دـنا ، هدروآ 

عقاو تفالخ  هاگتـسد  هجوت  دروم  ثیدح  شخپ  لقن و  هک  دمآ  شیپ  هچ  دندرک ، یم  دیدهت  نادنز  دیعبت و  هجنکـش ، هب  دنک  لقنربمغیپ 
دنداتفا و شالت  هب  دزاسب  ثیدح  غورد . ریوزت و  ریوزت و  لعج و  هار  زا  تفالخ  هاگتسد  دوسب  هک  ثدحم  ثیدح و  مادختسا  يارب  دش و 

هتـسد ندیبوک  يارب  تقو ، يافلخ  تسدب  يدیدج  هبرح  دوخ  تالوصحملقن  اب  ثیدح  نارگادوس  و  هتفرگ ، قنور  يزاس  ثیدـح  رازاب 
هاگ یتح  و  دنداد ، هاگتسد  فلاخم  ياه 
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نب رمع  نامز  ات  مود  هفیلخ  عنم  رثا  رب  تنـس  لها  نیب  ثیدـح  نیودـت  راک  دـنچ  ره  تفرگ ، ماجنا  اوقت  حالـص و  نید و  ناونعب  لمعنیا 
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داتفا . ریخات  هب  ای 98 ) لاس 99   ) زیزعلا دبع 
. تسا هظحالم  یسررب و  لباق  یبوخب  یمالسا  يرکف  عبنم  نیا  رب  همکاح  هاگتسد  طلست  ذوفن و  لاوحا  نیا  همه  رد  یلو 

مالسا خیرات  رد 

و ماکحا ، رد  دیلقت  داهتجا و  یمالـسا  رکف  زرط  زا  یمک  تسد  قیاقح ، ینوگرگد  رییغت و  لعج و  رد  یمالـسا ، نودم  خیرات  تشذگرس 
، یـشک هدرپ  راتتـسا و  يارب  يا  هلیـسو  هدش  تبث  یمالـسا  خیرات  مانب  هک  یتایانج  دیاش  تشادن و  یمالـسا  تنـسو  ثیدـح  لقن  عوضوم 

تسا . هتفرگ  رارق  همکاح  ياههاگتسد  رگیدتایانج  يور 
نیا زا  هدـیدرگ و  نیخروم  يزادرپ  غرود  يزاس و  هناسفا  يایوگ  نیرتهب  یمالـسا  تریـس  خـیرات و  يور  دـیدج  تاـقیقحت  تاـعلاطم و 

ناخروم زا  رخاتم  باتک  اه  هد  دوب و  ماع  صاخ و  دز  نابز  یخیرات  ملسم  تایعقاو  ناونع  هب  زارد  نایلاس  هک  یبلاطم  هدش  مولعم  رذگهر 
حول هداس  یتشم  تین  نسح  ای  يرواب  شوخ  ابو  هدیدرگ  نیملـسم  يرکف  يانبم  دندرکیم و  لقن  ارنآ  خـیرات ، تایملـسم  ناونع  هب  مدـقتم 

یسایس و ياه  تردق  ياهیزرو  ضرغ  یـصخش و  عماطمریثات  تحت  دح  هچ  ات  دیدرگ ، ریبعت  نآزا  حلاص ، حالطـصا  هب  فلـس  هب  تبـسن 
رارق یمالـسا  رکف  زاسریز  هک  دسر  هچ  ات  تسین  دامتعا  لباق  يا  هناخهوهق  لاقن  کی  نانخـس  هزادـنا  هب  هکیئاج  ات  هدوب ، نامز  ياهتوغاط 

سیون رتاتکی  دـننام  يزادرپ  هنحـص  رد  هک  دـنا  هدوب  یتسدربز  نازاس  هناسفا  نانیا  تفگدـیاب ، نالاقن  نیا  هرابرد  هک  يزیچ  اهنت  دریگ .
هداد و یلایخ  ياه  هنحص  هب  یلکش  رهام ،
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. دوش يرادرب  هرهب  نآ  زا  تقو  نارادمامز  عفانم  ریسم  رد  ات  دنا  هدروآرد  نیعم  صاخشاو  ماقرا  تروص  هب 
دانـسا و رد  يا  هنماد  رپو  عیـسو  تاـقیقحت  هب  تسد  دـیاب  یمالـسا ، خـیرات  ثیدـح و  راـکتیانج  ناـنزهار  نیا  ياـپ  در  ندرک  ادـیپ  يارب 
یسررب و رد  یلماع  نیدلا  فرـش  دیـس  گرزب  همالع  ار  تاقیقحت  نیا  هقباس ي  یب  رثوم و  ياهماگ  هناتخبـشوخ  هک  دزیخیرات  كرادم 

تسا . هدرب  راکبهدش  لقن  وا  زا  ثیدح  . 537: زا زواجتم  هک  یسود  هریره  وبا  تایاور  زا  قیقحت 
فرش دیس  راک  هریضملا ، خیـش  ناونع  تحت  هیلع - هللا  همحر  يرـصم - ملاع  هیروبا "  دومحم  خیـش  فرژ "  بلاج و  تاقیقحت  سپـس  و 
يارب ار  هار  هشیاع  ثیداحا  هنیمز  رد  يرکـسعلا  یـضترم  دیـس  ریبک  هثاحب  عبتتم  داتـسا  هناملاع  تاقیقحت  هاـگنآ  درک و  بیقعت  ار  نیدـلا 

تخاس . راومهثیدح  هار  لیلحت  یسانش و  ثیدح 
خیرات تریـس و  نانزهار  زا  یکی  تشم  نآ  بسح  رب  هک  دـش  هدوشگ  يرکـسع  همـالع  تسد  هب  یفطع  هطقن  یخیراـت  ياـه  یـسررب  رد 

تفرگ . رارق  همکاحم  بیقعت و  تحت  دش و  زاب  یمالسا 
حوتفلا و یکی "  هداـهن  ياـجبدوخ  زا  باـتک  ود  هک  تسا  يرجه  بیرق 170  یفوتم  یفوـک  یمحرب  یمیمت  رمع  نب  فیـس  صخـش  نیا 
. تساهدرک رپ  هنوگژاو  قیاقح  غورد و  ساسا ، یب  بلاطم  زا  ار  باتک  ود  ره  تسا و  یلع "  هشیاع و  ریسم  لمجلا و  يرگیدو "  هدرلا " 

دـصیمح طا ، زاهزه ، ریعـس  لیبق - زا  سونامان  صوصخم و  ياه  مانب  ار  اهنآ  هدیـشارت و  دوخ  شیپ  زا  یباحـصا  ص )  ) ربمایپ يارب  فیس 
تیصخش نیا  زا  یکی  تسا . هتخادرپ  تایاور  رابخا و  نیعبات  ریغ  نیعبات و  زا  زین  اهنآ و  نابز  زا  هتـساوخیم  هچ  ره  هدرکيراذگمان و  و ...

لقن و هتفرگ و  وا  اب  طوبرم  دارفا  وا و  نابز  زا  هتـساوخیمهچ  ره  هداد و  دـنویپ  مالـسا  فورعم  لاجرلاجر  هب  ار  وا  فیـس  هک  یلایخ  ياه 
رتافد بیز 
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همالع تاقیقحت  یط  تسوا . زا  هیماما  هعیش  هب  بستنم  ياه  تمهتو  اهارتفا  هشیر  هک  تسا  ابس "  نب  هللا  دبع  يا "  هناسفا  نامرهق  هتخاس ،
ودزا دنهدیم  لیـشکت  ار  یمالـسا  رکف  عبانم  هک  ناخروم  درذگیم ، لاس  رازه  زا  شیب  هک  نونکات  باتک  ود  نآ  رـشن  خـیرات  زا  يرکـسع 

دنا . هداد  هولج  هنوگرگد  شوشم و  ار  یمالساذخام  هدرک و  هدافتسا  هدش  دای  باتک 
نبا ریثک و  نبا  رکاسع ، نبا  ریثا ، نبا  سپـس  يربط و  ریرج  نب  دـمحم  فورعم  خروم  درک  دامتعارمع  نب  فیـس  تاـیاورب  هک  یـسک  لوا 

میهاربا و نسح  نیما ، دمحا  يدجو ، دیرف  اضر ، دیشر  نوچ  ینارخاتم  هب  دسرب  ات  دنا ، هتفرگ  وا  زا  ار  دوخ  بلاطم  همه  اهنیا  نودلخ و ...
هدرک و هدافتـسا  وا  لقنزا  هطـساویب  ای  هطـساو  هب  همه  هک  نتولف  ناف  فراـعملا ، هرئاد  باحـصا  نسلکین ، نسدـلنود ، دـننام ، یناقرـشتسم 

رکف تریـس و  خـیرات  ياج  همه  رب  تسا و  هدـش  هدرتسگ  یمالـسا  رکف  رداصم  ذـخام و  هب  وگغورد  فیـس  نانخـس  لاب  رپ و  هلیـسونیدب 
تسا . هتفای  شرتسگ  یمالسا 

، يا هناسفا  يابس  نب  هلا  دبع  زا  ثحب  لالخ  رد  هدرک و  یسررب  تقد  هب  ار  نیلوعجم  یگدنز  ياهشرازگ  لاوحاقباوس و  يرکـسع  همالع 
رد هدرک و  زاغآ  یگتخاس ) یباحص   150 "  ) قلتخم یباحص  نوسمخ  هام و  مانب "  یئاهباتک  هلـسلس  رد  ار  نیغورد  هباحـص  يور  قیقحت 

یقاب یـسک  يارب  دیدرت  ياج  هک  یبرجت  تاعوضوم  کبـس  هب  ینیع  یملع و  لیلحت  کی  اب  اهنآ  رفن  هس  وتسیب  هدنورپ  هب  نآ  لوا  دلج 
میراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  دنمشزرا  تاقیقحت  نیا  لیمکت  میظنت و  رد  ار  هل  مظعم  قیفوت  دنا . هتخادرپ  دراذگیمن ،
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تیامح تحت  هزادـنا  نیا  ات  هسیـسد  ریوزت و  لعج و  تسد  نآ و  لماکت  راشتنا و  ریـس  تسنیا  هک  یخیراـت  نخـس ، لـصا  هب  میدرگ  زاـب 
دوب . دهاوخ  نشور  دوشتشادرب  نآ  زا  هک  یماسا  قیاقح  ماکحا و  تریس و  مکح  دنک  يزاب  نآ  اب  دناوتیم  همکاح  ياههاگتسد  تردق 

یمالسا : تدحوب  تشگزاب 
هزادنا ات  ریدغلا  باتک  نوچ  یمالسا  عبانم  قیقحت  رد  دنمـشزرا  یفراعملا  هرئاد  ذفان  رثوم و  شقن  هب  ناوتیمقوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  نونکا 

ناکت هدنز و  نیماضم  و  ساسح ، ياهزارف  زا  یمالسا  رکف  لیصا  عبانم  اب  یئانـشآ  تنـس و  باتک و  هب  تشگزاب  يارب  دیدرگ و  فقاويا 
زاب یمالـسا  لیـصا  تنـس  باتک و  هانپ  هب  مه  اب  همه  ناهج  نیملـسم  ام  هتفر ، راکب  نآ  رد  هک  یـشهوژپ  تقد و  اب  و  درب ، هرهب  نآ  هدنهد 

باتک و يور  زا  یلمع  لئاسم  رد  داهتجا  يدازآ  رد  یمالـسا ، رکف  زرط  رد  میئارگنلوبقمان . دانـسا  هب  لوبقم  يزوجم  چـیه  یب  میدرگ و 
نیا هک  دشاب  میزیهرپب ، عماطم ، ءاوها و  يوریپ  زا  یمالسا ، ملـسم  خیرات  تریـس و  دامتعا و  دروم  ثیداحا  هب  هجوت  اب  و  میـشیدنیب ، تنس 

رد هنادواجیتاراختفا  اب  گرزب  یتما  دریگ و  نایاپ  ریدغ  لالز  رد  یگدـنکارپ  نیا  دـیآرب و  مهب  یمالـسا  هعماج  ياضعا  رد  یگتخیـسگ 
دیوگ . خساپ  يرگید  ام  نیغورد  تاغیلبت  یقالخا و  ياه  یناماسبان  يرکف و  ياهیراجنهان  هب  هدروآرب  رس  يدام  ناهج  يرکف  ءالخ  نیا 

نیا زا  ارم  دومرف و  مبیصن  هتفرگ  لکـش  یـسراف  مشـش  مجنپ و  دلج  ود  رد  هک  ار  ریدغلا  باتک  موس  دلج  همجرت  قیفوت  هک  ار  ادخ  رکش ،
بانج نخس  داتسا  ياهقیوشت  نیهر  تیالو ، ماقم  سدقا  هاگشیپ  هب  زیچان  تمدخ  نیا  رد  ار  دوخ  قیفوت  دش . مهارف  یمهس  يونعم  ضیف 

گرزب هناخباتک  هسسوم  يارب  منیب و  یم  یمالسا  گرزب  هناخباتک  یمالسا و  تامیلعت  هعماج  سسوم  یمالسا  یلعسابع  خیـش  جاح  ياقآ 
. مراد تیبلا  لها  فراعم  رشن  یمومع و  راکفا  ریونت  رد  رتشیب  قیفوت  يوزرآ  نانبل  ناریا و  رد  ریدغ  تاراشتنا  هسسوم  یمالسا و 

يوسوم  نیدلا  لامج  رتکد 
1352 / 12 ربارب 14 / ریخلا 1394  رفص  ناهفصا 10 
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نرق 03 رد  ریدغ  ءارعش 

ینامح هوفا  هیریدغ 

یحالصا داقتنا  کی 

هیاهنلا هیادبلا و 

هراشا

ياه تبـسن  هار  رد  راحتنا  دـح  رـس  ات  دراد و  یئوگفالخ  ءارتفا و  هب  یطرفم  هقالع  باتک  نیا  هدنـسیون  هک  درب  دای  زادـیابن  ار  بلطم  نیا 
بیترت نیدب  دزاسیم . هعیش  هجوتم  اهنت  ار  بیذاکا  اهتبـسن و  نیا  همه  زیت  هبل  دزرویم و  رارـصا  شلیلد  یب  ياهزنط  اه و  شحف  نیغورد و 

یگریت و بجوم  هک  ارنآ  زا  یـشان  یفطاع  ياهدایرف  یموق و  تابـصعت  یئوگروز و  قطنم  دشاب . خیرات  باتک  اهنت  هک  نیاياجب  شباتک 
دهدیم . جیورت  ددرگیم ، هملک  قافنا  حور  یگدز  مهب  ثعاب  سفن و  تمالس  عنام  هتشون و  یکیرات 

، دبای تسد  یتلیضف  هب  هاگ  ره  هکیئاج  ات  نانآ  هب  تبسن  شتوادع  راهظا  ویئوگدب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  شاینمشد  رتدب  اهنیا  زا 
دیوگیم . خساپ  هنادرمناوجان ، تالمح  اب  ار  ناشمان  یتسردانب و  زنط  اب  ار  تلیضف  دیآ ، نایم  هب  ناگرزب  نآ  زا  یکی  زا  یمان  ای 

تفای : دیاب  ریز  ياه  هنومن  رد  هک  تسوا  يوما  صاخ  هویش  همه ، اهنیا  زا  هتشذگ 
ثیداحا دـنکفا و  يردارب  نامیپ  یلع  دوخ و  نیب  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  هک  دـنا  هدروآ  خـیراوت  ریـس و  لها  ریاـس  قاحـسا و  نبا  دـیوگ : - 1

کیکر و اهنآ  نوتم  فیعضهمه و  دانسا  اریز  تسین  حیحص  ناشمادکچیه  هک  هدیسر  نومضم  نیدب  یناوارف 

هحفص 24 ] ] 

روبزم ) باتک  زا  هحفص 223  ج 7   ) تسا لوقعمان 
تسا . لمات  لحم  ثیدح  نیا  تحص  دیوگیم : نینچ  هاگنآ  هدرک ، لقن  مکاح  قیرط  زا  ار  تیاور  باتک  نامه  هحفص 335  رد  و 

شلاجر حیحص و  همه  هک  ثیدح  ناوارف  قرط  رب  دنک و  هعجارم  ام  باتک  تاحفص 125 و 112 و 174  هب  هک  یمرتحم  هدنناوخ  خساپ -
یشزرا یب  دنادب ، ثیدح ، نیا  حیحـصت  لقن و  رب  ار  ثیداحا  ظافح  ریـس و  بابرا  ثیدح و  همئا ي  قافتا  ددرگ و  فقاو  دنقوثو ، دروم 

ياج هنوگچیه  هک  یثیدح  رد  دـیدرت  لمات و  دوشیم  هجوتمو  تسناد . دـهاوخ  قدـص  هجرد  زا  ار  شنخـسطوقس  نازیم  درم و  نیا  راتفگ 
همـشچرس نایوما  تختیاپ  رد  وا  يوما  تیبرت  ياـه  هشیر  زا  ریثک و  نبا  یتیب  لـها  دـض  تـالیامت  اـه و  هزیگنا  زا  تسین ، دـیدرت  لـمات و 

بقانم و هب  طوبرم  قیاقح  ندـش  اریذـپ  رد  ار  واهتـسویپ  هک  تسا  لماوع  نیمه  و  دروخیم . بآ  نانآ  هناتـسرپاوه  تاـکیرحت  زاو  دریگیم 
لاحب شا  یتسرپاوه  اب  ار  وا  دـیاب  مه  امـش  تسا . هدرک  دـیدرت  یئوجبیع و  راچد  ص ،)  ) ربمایپ زا  دـعبتما  قاـفتا  دروم  ياوشیپ  لـئاضف 

دیراذگب . دوخ 
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ثیدح نایاوشیپ  ار  شرتاوت  تحـص و  تسا و  حیحـص  مه  ورتاوتم  مه  هک  یثیدح  هدرک ، لقن  ار  نایرب ) غرم  يوشم =(  ریط  ثیدـح  - 2
زا لد  رد  هصالخ  و  هتفگ " : هک  تسا  هدـیناهر  نخـس  نیا  اب  تقیقح ، نیا  هب  فارتعا  زا  ار  دوخ  شباـتک  هحفـص 353  رد  و  دنا ، هتفریذپ 

ملعا " . هللا  تسا و  دیدرت  لمات و  دراد  هک  یناوارف  قرط  همه  اب  ثیدح  نیا  تحص 
نآ رد  تحـص  طئارـش  همه  دوجو  اب  دیاب  ارچ  هنرگو  تسا  هدز  رهم  نآ  رب  ادخ  دشاب ، هتـشاد  لمات  ثیدح  نیارد  زونه  هک  یلد  خـساپ -

ار یـسکو  تسین  يا  هزات  زیچ  دـشاب  رتبوبحم  تما  همه  زا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دزن  یناسنا  کـی  هک  بلطمنیا  هنرگو  درک ؟ دـیدرت  لـمات و 
ریما نوچ  يراوگرزب  تیصخش  سکنآ  هک  دسر  هچ  ات  دیامنب  یـضارتعا  داریا و  دشاب  هک  یـسک  ره  ص )  ) ربمغیپ بوبحم  رب  هک  دسریمن 

مع و رسپ  ربمایپ و  سیفن  سفنهک  یصخش  دشاب ، شناشخرد  لئاضف  قباوس و  همه  اب  نینموملا 

هحفص 25 ] ] 

هار رد  شاهیزابناج  ربماـیپ و  دزن  شزاـیتما  هجرد  وبرق  ماـقم  یکیدزن و  هک  يراوگرزب  تیـصخشنآ  هدوب . مدرم  همه  ناـیم  رد  وا  ردارب 
قرط و  يوشم ) ریط  ثیدـح   ) ثیدـح نیا  حیحـص  نتم  رب  ار  امـش  يدوزب  اـم  و  تسا ، يراـکنا  لـباق  ریغ  نشور و  قیاـقح  زا  كاـپ  نید 

تازایتما زا  هنوگچ  نآ  تیدنـس  تحـص و  رب  داریا  هک  دـینادب  ات  میراذـگیم  نآ  تحـص  نایرج  رد  ار  امـش  میزاسیم و  فقاو  نآ  ناوارف 
تسا . لد  راگنز  یتسرپاوه و  تازیمم  زا  يوما و 

لـصا و هنوـگچیه  تسا ، رثوـک  یقاـس  یلع  هک : تسا  روهـشم  اـهنآ  زا  يرایـسب  ناـیم  دـنرادنپ و  ماوـع  مدرم  زا  یخرب  هچنآ  دـیوگ : - 3
اهنت ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  نیا  تسین  دـیدرت  ياج  هچنآ  ارچ  تسا ، هدـشن  لـقن  يداـمتعا  دروم  حیحـص  قیرط  زا  درادـنيذخام و 

(. 456:7  ) دهدیم بآ  ار  مدرم  هک  دوب  دهاوخ  یسک 
، هدرک رداص  غورد  مکح  شا  یعطقتبـسن  نیا  رد  وا  اریز  تسا ، ماوع  مدرم  رادنپ  اهنت  نخـس  نیا  دنک  رکف  دیابن  مرتحم  هدنناوخ  خساپ -

نیمه مود  دـلجب  دـینک  هعجارم  ، ) دـنفرتعمنادب ثیداـحا  قوثو  دروم  ظاـفح  هک  میراد  نئمطم  قوثو و  دروم  ثیدـح  هراـب  نیا  رد  اـم  و 
(. هحفص 321 باتک 

نیتسخن ترضحنآ  هکنیا  نینموملا و  ریما  مالسا  هرابرد  يذمرت  دمحا  ماما  دانـسا  اب  یحیحـص  ثیدح  شباتک  هحفص 334  دلج 7  رد  -4
زین يرگید  دایز  ثیداحا  و  تسین . حیحـص  دوش  تیاور  یقیرط  ره  زا  ثیدح  نیا  دیوگ : سپـس  هدرک ، لقن  هدوب ، رازگ  زامن  ناملـسم و 

رخاب . ات  تسین ... حیحصاهنآ  زا  کیچیه  یلو  تفریذپ ، ار  مالسا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  یلع  هک  هدیسر  هرابنیا  رد 
، حیحـص نآ  قیرط  دنچ  ره  تسین  حیحـص  دوش ، تیاور  هک  قیرط  ره  زا  اهنآ  مادکچیه  ارچ  دسرپب  درم  نیا  زا  تسین  یـسک  ایآ  خـساپ -

هباحـص نایم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  قاـفتا  نآ  لـقن  رب  ریـس  باـبرا  هدرک و  نآ  تحـص  هب  مکح  ثیدـح  ناـظفاح  و  قوثو ، دروم  شلاـجر 
دشابنحیحص !؟ دیاب  ارچ  لاحنیا  اب  دشاب ؟ هدوب  ملسم  اهنآ ، نیعبات  نیتسخن و 

هحفص 26 ] ] 

میا هداد  هئارا  یلیلد  نودب  يوعد  وا ، ياعدا  ربارب  رد  زین  ام  دـنک  نامگ  هدـنناوخ  تسا  نکمم  مینک  افتکا  نخـس  نیمهب  ماقم  نیا  رد  رگا 
میروذعم : رایسب  لئالد  ندروآ  زا  راصتخا  ظفح  يارب  دنچ  ره  مینکیم . هراشا  دوخ  لئالد  زا  یخرب  هبعضو  ندش  نشور  يارب  ورنیا  زا 

يوبن حیرص  ثیداحا 
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ینعی هدروآ ، مالسا  راب ، لوا  هک  دوب  دهاوخ  یسک  نآ  دوشیم ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  هک  امش  زا  سک  لوا  دومرف : ص )  ) ربمایپ - 1
مالسلا . هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

، هدروآارنآ شخیرات 81:2  رد  يدادغب  بیطخ  وتسا  هدومن  فارتعا  شتحص  رب  هدرک و  لقن  كردتسم 136:3  رد  مکاح  ار  ثیدح  نیا 
دوشیم . تفای  زین  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  باعیتسا 457:2 و  رد  و 

هنع ، هللا  یضر  بلاطیبا  نب  یلع  امالسا  اهلوا  ضوحلا  یلع  ادورو  همالا  هذه  لوا  تسا : هدمآ  رگید  ریبعت  رد  و 
یلع ادورو  سانلا  لوا  رگید  ریبعت  رد  دوشیم و  تفاـیهیبلح  هریـس  هیـشاح  نالحد 188:1  ینیز  هریـس  هیبلح 285:1 ، هریـس  رد  ثیدح  نیا 

. یمزراوخ بقانم  و  یلزاغملا ، نبا  هقفبقانمب  دینک  هعجارم   ) بلاطیبا نب  یلع  امالسا  مهلوا  ضوحلا 
همه زا  شملح  و  رتشیبهمه ، زا  شملع  تسا ، نم  تما  درف  نیرتهب  هک  مدروآرد  یـسک  جاودزا  هب  ارت  دومرف : همطاف  هب  ص )  ) ربمغیپ -( 2

. تشذگ هک  هحفص 95  هب  دینک  هعجارم   ) تسا قبسا  نارگید  رب  شمالسا  و  رترب ،
ماقمب هک  تسا  يدرف  نیرتراد  هقباس  هدروآ و  مالـسا  هک  تسا  یـسک  لوا  نم  باحـصا  نیب  رد  یلع  دومرف : همطاـف  هب  ص )  ) ربمغیپ -( 3

هحفصب 95. دینک  هعجارم  تسا  یحیحص  ثیدح  . ) تسا هدیسر  میلست 
نامیا نمب  هک  یسک  لوا  تسنیا  تفگ : هتفرگ  ار  یلع  تسد  ص )  ) ربمایپ -( 4

هحفص 27 ] ] 

مود 314 و 313) دلجب  دینک  هعجارم   ) ربکا قیدص  تسنیا  و  درک ، دهاوخ  هحفاصم  نم  اب  تمایق  زور  هک  یسک  لوا  تسنیا  هدروآ و 
ام اهنت  اریز  دنداتـسرفیم . دورد  یلع  نمرب و  اهنت  ناگتـشرف  لاس  تفه  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  هدش  تیاور  بویا  یبا  زا  - 5

دراذگیمن . زامن  ام  زج  سکچیه  میدراذگیم و  زامن  هک  میدوب 
: دومرف هللا ؟ لوسر  ایدشاب  نینچ  ارچ  دندیـسرپ : هک  تسا  اجنآ  و  یمزراوخ . بقانم  هباغلا 18:4 ] دسا   ] دنـس ود  اب  یلزاغم  نبا  هیقف  بقانم 

باب نیطمسلا  دئارف  یفاکسا 258:3 ، هلاسر  زا  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  حرـش  یملیدسودرف ، باتک  دوبن . نم  اب  وا  زج  نادرم  زا  یـسک  اریز 
. 47

قیرط ) راهچ  زا  باب 37  نیطمسلا  دئارف   ) دوب یلع  درازگ  زامن  نم  اب  هک  یسک  لوا  دومرف : ص )  ) ربمایپ دیوگ : سابع  نبا  - 6
دهاوخن يربمغیپ  نم  زا  سپ  ما و  هتفرگ  رارق  وت  لباقم  رد  نمتوبن  زایتما  رد  یلع  ای  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : لبج  نب  ذاعم  - 7

هک يا  هدوب  یـسک  لوا  وت  دـنک : لئاضف  نآ  راکنا  دـسریمن  ار  شیرق  زا  يدـحا  ياهتفرگ و  رارق  مدرم  لباقم  رد  زایتما  تفه  اـب  وت  دوب و 
ءایلوالا 66:1) هیلح   ) ثیدح رخآ  ات  نیرتروتسا ... وا  رما  رد  مدرم و  نیرترادافو  ادخ  اب  نامیپ  رد  يا و  هدروآ  نامیا  ادخب 

رد هک  تسار  وت  تلصخ  تفه  یلع  ای  تفگ : دزیم  ع )  ) یلع تشپ  هب  تسد  هک  یلاح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگيردخ : دیعـس  وبا  - 8
دهعب هک  یتسه  ینموم  نیرترادافو  وت  يا ، هدروآ  نامیاادخب  هک  یتسه  ینموم  لوا  وت  دنک  هجاحم  وت  اب  اهنآ  رد  دناوتن  یسک  تمایق  زور 

(. ءایلوالا 36:1 هیلح   ) رخآ ات  يرتراوتسا ... نانموم  همه  زا  ادخ  رما  رد  وت  و  هدرک ، يرادافو  ادخ 
تسا یسک  لوا  یلع ع )  ) نیا دومرف : یلع  هب  هک  تسا  ادخ  لوسر  زا  یبعـشدنه  یبا  نب  دواد  یلذه و  رکب  یبا  ثیدح  زا  یـشخب  رد  - 9

دیدحلا 256:3) یبانبا  حرش  . ) تسا هدرازگ  زامن  نم  اب  وهدرک  قیدصت  ارم  هدروآ و  نامیا  نمب  هک 

هحفص 28 ] ] 
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نم تیرومام  دودـح  زا  رما  نیا  هک  رذـع  نیا  هب  ارنانآ  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندرک ، مادـقا  ع )  ) همطاف يراگتـساوخ  هب  رمع  رکباـبا و  - 10
دروآرد و ع )  ) یلع جاودزا  هـب  ار  ع )  ) همطاــف هتفریذــپ ، ص )  ) ربـمغیپ دــمآ و  يراگتــساوخب  ع )  ) یلع هاــگنآ  درک . در  تـسا ، نوریب 

ءامسا دننام  هباحـص  زا  یهورگ  ار  ثیدح  نیا  تسا . هتفرگ  یـشیپ  مالـسا  رد  تما  همه  رب  هک  مدروآرد  یـسک  جاودزا  هب  ارت  دومرفودب :
دیدحلا 257:3 ) یبا  نبا  حرش  . ) دنا هدرک  تیاور  هلا ، دبع  نب  رباج  سابع و  نبا  نمیا ، ما  سیمع ، تنب 

ناملسم نیلوا  هرابرد  نینموملاریما  نانخس 

تدـم نم  دـیوگیمن ، ارنآ  سک  رگید  نز  تمهت  يوـگغورد  زج  نم  زا  سپ  ربـکا ، قیدـص  منم  میوا ، لوـسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  - 1
داتسیا . زامنب  وا  اب  هک  متسه  یسک  لوا  و  مدرازگ ، زامن  ص )  ) ادخ لوسر  اب  لاس  تفه 

هعجارم  ) دنقوثو دروم  همه  شلاجر  تسا و  هتسویپ  حیحص  هب  يربط  مکاح و  هجام ، نبا  یئاسن ، هبیش ، یبا  نبا  قرط  زا  ثیدح  نیا  دانسا 
هحفص 314) باتک  نیمه  زا  دلج 2  دینک 

هدرک لقن  ع )  ) نینموملا ریما  زا  شحیحـص  دانـسا  هب  دواد  وبا  ار  ثیدـح  نیا  ملـس  هیلع و  هلا  یلـص  هللا  لوسر  عم  ملـسا  لجر  لوا  انا  - 2
دیدحلا 258:3) یبا  نبا  حرش  )

تسا  هدرک  لقن  شخیرات 233:4  رد  يدادغب  بیطخ  ار  ثیدح  نیا  ملس  هیلع و  هلا  یلص  یبنلا  عم  مسا  نم  لوا  انا  - 3
ملس هیلع و  هلا  یلصهللا  لوسر  عم  یلص  نم  لوا  انا  - 4

هبح رگم  دـنا  حیحـص  همه  ثیدـح  لاجر  تسا : هتفگ  هدروآ و  ارنآ  دـئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح  هدرک و  لقن  دـمحا  ار  ثیدـح  نیا 
، لیهک نب  هملس  زا  هبعش "  زا "  دواد  یبا  قیرط  زا  فراعملا 74  رد  هبیتق  نبا  باعیتسا 458:2 و  ردورمع  وبا  زین  و  تسا . قثوم  هک  ینرعلا 

حیحص و همه  شدانسا  هک  هدرک  لقن  ع )  ) نینموملا ریما  زا  هبح  زا 

هحفص 29 ] ] 

. دنا قثوم  همه  شدنس  لاجر 
هرضنلا 158:2) ضایر   ) نینس عبسب  سانلا  ملسی  نا  لبق  تملسا  - 5

مکاحلا 112:3) كردتسم   ) همالا هذه  نم  دحا  هدبعی  نا  لبق  نینس  عبس  هللا  لوسر  عم  هللا  تدبع  - 6
هالـص لوا  وعکرن  دجـسن و ال  انک  نینـس و  عبـس  سانلا  لـبق  تیلـص  تفگ : یم  ع )  ) یلع مدینـش  هک  تسا  هدروآ  ناذاز  یلوم  میکح  - 7

نآ رد  هک  يزامن  لوا  میتشادن  عوکر  یلو  مدرکیم  هدجس  ام  زورنآ  رد  مدرازگ  زامن  نارگید  زا  لبق  لاس  تفه  رصعلا "  هالص  هیف  انعکر 
دیدحلا 258:3) یبا  نبا  حرش   "  ) دوب رصع  زامن  میداد  ماجنا  عوکر 

هیبلحلا 288:1) هریسلا  هرضنلا 158:2 ، ضایر  باعیتسا 448:2 ،  ) نینس سمخ  همالا  هذه  نم  دحا  هدبعی  نا  لبق  هللا  دبع  - 8
یئاسن 288:1) صیاصخ  ، ) نینس عبس  سانلا  لبق  تنمآ  - 9

یئاسن ص صیاصخ   ) نینـس عست  همالا  هذه  نم  دحا  هدبعی  نالبق  هللا  تدبع  يریغ ، انیبن  دعب  هللا  دبع  همالا  هذـه  نم  ادـحا  فرعا  ام  - 10
(3

شیپ ار  ادخ  لاس  تفه  تدم  نم  مسانـش . یمن  مدوخ  زج  دشاب  هتخادرپ  ادخ  تدابع  هب  ادـخ  ربمایپ  زا  ریغ  هک  ار  تما  نیا  زا  یـسک  نم 
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. ما هدیتسرپ  نارگیدزا 
دیامرف : نیفص  زور  هبطخ  رد  - 11

، دنکیم راتفر  امش  اب  ناتربمغیپ  تنس  هب  ودناوخیم  ارف  ناتراگدرورپ  تعاطا  هب  ار  امش  تسا و  امـش  ربارب  رد  امـش و  اب  ناتربمایپ ، مع  رـسپ 
باتک  ) تسا هتفرگن  یـشیپ  نم  رب  ندرازگ  زامن  رد  سکچیه  تسین ، ربارب  نارگید  اـب  هدرازگ  زاـمن  رگید  صخـش  ره  زا  لـبق  هک  یـسک 

دیدحلا 503:1) یبانبا  حرش  رصن 335 ،
رارکت راب  هس  ار  نخـس  نیا   ) دشاب هدرک  تدابع  ار  وت  نم  زا  شیپ  هک  مرادـن  غارـس  تربمایپ  زج  تما  نیا  زا  ار  يا  هدـنب  نم  ایادـخ  - 12

درازگ . زامن  يدحا  هکنیا  زا  لبق  دومرف : هک  تسا  رگید  ریبعت  رد  مدرازگ و  زامن  نارگید  زا  لبق  نم  تفگ  سپس  درک )

هحفص 30 ] ] 

مالسالا خیش  زین  تسا و  نسح  شدانسا  دیوگیمثیه : هدروآ و  عمجم 102:9  رد  یمثیهو  یناربط ، زازب ، یلعی ، وبا  دمحا ، ار  ثیدـح  نیا 
. تسا هدرک  لقن  ارنآ  باب 48  دئارف  رد  يومح 

میدق ناناملسم  زا  تما ، نیا  روما  يدصت  رد  سک  نیرت  هتسیاش  تشون : هیواعم  هب  هک  تسا  ع )  ) نینموملا ریما  ياه  همان  وا  یکی  رد  - 13
زا شیپ  شمالـسا  دـشاب ، رتانیب  ادـخ  نید  رد  و  رت ، هاگآ  ادـخ  باـتکب  و  رت ، کـیدزن  ادـخ  لوسر  هب  شبـسن  هک  تسا  یـسک  دـیدج ، و 

.( رصم پاچ  محازم 168  نب  رصن  نیفص  باتک   ) رترب نارگید  زا  شداهج  ناگمه و 
مهاوخن یـسک  لوا  مدرک ، قیدـصت  اروا  هک  مدوب  سک  لوا  نم  رگا  دـنگوس  ادـخب  هن  دومرف : هک  تسا  نینموملا  ریما  زایثیدـح  رد  - 14

(. ریثا 218:1 نبا  لماکهیشاح  ینامرق  خیرات  يواسملا 36:1 ، نساحملا و   ) دنک بیذکت  ار  وا  هک  دوب 
ینامرق 215:1، خـیرات  دـئاوزلا 102:9 ، عمجم   ) مدروآ مالـسا  شا  هبنـش  هس  زور  نم  دـش و  ثوعبم  هبنـشود  زور  ص )  ) ادـخ لوسر  -15

(. نیبغارلا 148 فاعسا  یطویس 112 ، ءافلخلا  خیرات  قعاوص 72 ،
ارف شدـیحوت  ادـخ و  هب  نامیا  هب  ار  مدرم  ص )  ) دـمحم یتقو  تسا : هدـمآ  نینچ  هیواـعم  هب  ع )  ) ترـضحنآ ياـه  هماـن  زا  یکی  رد  - 16
هک تشذـگ  ام  رب  زارد  ینایلاس  میدرک ، قیدـصت  دوب ، هدروآ  ار  هچنآ  و  میدروآ ، نامیاوا  هب  هک  میدوب  یناسک  لوا  تیب  لها  ام  دـناوخ ،

(. محازم 110 نبا  نیفص  باتک  . ) دیتسرپ یمن  ار  ادخ  یسک  ام  زاریغ  برع  نوکسم  ياه  نیمزرس  رد 
خـساپ نادب  مدش و  هدناوخ  ارف  ادخ  باتک  هب  هک  متـسه  یـسک  لوا  نم  امـش  ربياو  تفگ : هیواعم  باحـصا  هب  باطخ  نیفـص  زور  - 17

(. رصن 561 باتک  . ) متفگ
نامیا رکب  یبا  زا  لبق  ربکا ، قیدـص  منم  دومرفیم : ص )  ) ادـخ لوسر  ربنم  رب  بلاـطیبا  نب  یلع  دـیوگ : هیودـع  هللا  دـبع  رتخد  هذاـعم  - 18

( باتک نیمه  دلج 2 ص 314  دینک  هعجارم  . ) مدرک رایتخا  مالسا  دروآ  مالسا  واهکنآ  زا  شیپ  و  مدروآ ،

هحفص 31 ] ] 

رد هداد و  حیجرت  ور  هلابندرب  ار  ورشیپ  شباتک  رد  دنوادخ  دینادیم  ایآ  تفگ : درک ، داریا  نیفص  هاگرگشل  رد  هک  شا  ینارنخـس  رد  - 19
باتک ) نیمه   195:1 دینک هعجارم  . ) یلب دنتفگ : هتسجن ؟ یشیپ  نم  رب  تما  نیا  زا  يدح  وا  لوسر  وادخ  تعاطا 

لقن ار  ثیدح  نیا  دنـس  ود  اب  دمحا  . ) مدرازگ زامن  وا  اب  نم  دنرازگ ، زامن  ص )  ) ادخ لوسر  اب  مدرم  رگید  هکنآ  زا  رتدوز  لاس  هس  - 20
.( تسا هدرک 
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؟ دـشاب هتخانـش  یگناگی  هب  ار  ادـخ  نم  زاشیپ  هک  امـش  نیب  تسه  یـسک  ایآ  دـیامرف : تشذـگ  البق  هک  یثیدـح  رد  يروش  يزور  - 21
هلمج نیا  و  دینک 163:159:1 ، هعجارم   ) هن دـنتفگ : دـشابهدرازگ ؟ زامن  هلبق  ود  هب  نم  زا  شیپ  هک  تسه  یـسک  امـش  زا  ایآ  هن - دـنتفگ :

تسا ) هدرمش  هضیفتسم  تایاور  زا  دیدحلا  یبا  نبا  ار  ثیدح 

ارط  مالسالا  یلا  مکتقبس  - 22
یملح ناوا  تغلب  ام  امالغ 

هیواعم ) هب  باطخ  ترضحنآ  تایبا  زا  باتک  نیمه  دلج 2 ص 25  دینک  هعجارم  )

یبسن  یف  کش  یفطصملا ال  وخا  انا  - 23
يدلو امه  هاطبسو  تیبر  هب 

مهب  یف  سانلا  عیمج  هتقدص و 
دکنلا كرشالا و  هلالضلا و  نم 

هداد ) تبسن  ع )  ) یلع هب  ار  رعش  نیا  لوسلا ص 11  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  )
! یلع ای  یتفگ  تسار  تفگ : هدومرف  مسبت  هاگنآ  دینش  ارنآ  ص )  ) ربمغیپ درک و  داشنا  ار  راعشا  نیا  یلع  مدینش  تفگ : رباج  دیوگ :

ناملسم نیلوا  هرابرد  ربمایپ  طبس  نسح  ماما  نخس 

داریا هیواعم  سلجمرد  هک  تسا  ع )  ) نسح ماما  ینارنخس  زا  هلمج  نیا  - 1

هحفص 32 ] ] 

هدرازگ و زامن  هلبق  ود  ره  هب  زور ، نیتسخن  زا  دیتفگ ، مانشد  هک  ار  یسک  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  سلجم  راضح  دومرف :
ار امـش  يدـیتسرپ ؟ یم  هناهارمگ  ار  يزع  تال و  یتشادـنپ و  یم  یهارمگ  ار  وا  لمع  و  يدوب ، رفاـک  هلبق  ود  ره  هب  زورنآ  هیواـعم  يا  وت 
رفاک و اهنآ  زا  یکی  رد  هیواعم  يا  وت  درک و  تکرـش  ناوضر  تعیب  حتف و  تعیب  تعیب ، ودره  رد  وا  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب 

تردپ وت و  هدنهد و  خساپ  نیتسخن  ادخب  نامیا  هب  توعد  رد  وادینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  يدوب ؟ نکـش  دهع  يرگید  رد 
يدوب . مهبولق  هفلومزا  هیواعم  يا 

دیدحلا 101:2) یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  )
شیادخ دیدرگ و  ثوعبم  يربمایپ  هب  ص )  ) دمحم یتقو  دیامرف : تشذـگ  باتک  نیا  هحفص 198  لوا  دلج  رد  هک  ماما  ینارنخـس  رد  - 2

دروآ نامیا  وا  هب  هک  دوب  یسک  لوا  مردپ  درک ، قح  هب  توعد  رومام  ار  وا  هاگنآ  داتـسرف و  ورف  يو  رب  ار  شباتکو  دیزگرب  تلاسرب  ار  وا 
نم هنیب  یلعناک  نمفا  دـیامرف " : دروآ  دورف  شلـسرم  ربمایپ  رب  هک  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  درک و  قیدـصت  ار  ص )  ) شلوسر ادـخ و  و 
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دهاش دوب  وا  ور  هلابند  هک  یلعمردپ  دوب و  یئادخ  لیلد  هنیب و  رب  یکتم  ادخ ص) لوسر   ) مدج دومرف : نآ  لابند  هنم و  دـهاش  هولتی  هبر و 
دوب . شهاوگ  و 

ناملسم نیلوا  هرابرد  نیعبات  باحصا و  هیرظن 

زور ص )  ) ربمایپ رگید : ریبعت  رد  و  دروآمالـسا ، نآ  هبنـش  هس  زور  یلع  دـش و  ثوعبم  هبنـشود  ص )  ) ربماـیپ دـیوگ : کـلام  نب  سنا  - 1
درازگ . زامن  نآ  هبنش  هس  یلع  دش و  ثوعبم  هبنشود 

ربلا دبع  نبا  شکردتسم 112:3 ، رد  مکاح  یناربط ، شعماج 214:2 ، رد  يذمرت 

هحفص 33 ] ] 

نیطمـسلا دئارف  رد  ییومح  تسا ، هدمآ  لوصولاریـسیت 271:3  وا  صخیلت  رد  هچنآ  ربانب  لوصـالا  عماـج  رد  ریثا  نبا  باعیتسا 32:3 ، رد 
هرکذت دیدحلا 258:3 و  یبا  نباهغالبلا  جهن  حرـش  رد  درک و  هراشا  نادـب  بیرقتلا  رد  یقارع  و  دـنا ، هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  باب 48 ،

. دوش یم  تفای  بهاوملا 241:1  حرش  ریغصلا 424:2 و  عماج  حرش  رینملا  جارس  طبسلا 63 و 
درازگ . زامن  ع )  ) یلع هبنش  هس  زور  دیسر و  یحو  ص )  ) ربمایپ هب  هبنشود  زور  دیوگ : یملسا  هدیرب  - 2
تسا . هتفریذپ  ارنآ  زین  یبهذ  هدومن و  شتحص  هب  فارتعا  هدرک و  لقن  ارنآ  كردتسم 112:2 رد  مکاح 

هک حیحـص  دنـس  ود  اب  يربط  خیرات  تسا ، بلاطیبا  نب  یلعدروآ  نامیا  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  ادخب  هک  یـسک  لوا  دیوگ : مقرا  نب  دیز  - 3
تسا هتفریذپ  ارنآ  یبهذ  دنا و  هدرک  فارتعا  ارنآ  تحص  مکاحكردتسم 336:4  دمحا 368:4 ، دنسم  دنقوثودروم ، شلاجر  دنس  ود  ره 

(. ریثا 22:2 نبا  لماک  )
یمثیه 103:9 عمجم  رد  هچنآ  قبط  ربیناربط  دـمحا و  دوب ، ع )  ) یلع درازگ  زامن  ادـخ  لوسر  اب  هک  یـسک  لوا  دـیوگمقرا : نب  دـیز  - 4
باعیتسا 459:2 رد  ورمع  وبا  زین  و  تسا ، نیحیحـص  لاجرنامه  دمحا ، لاجر  دیوگ : یمثیه  دـنا و  هدرک  لقن  وا  زا  ار  هلمج  نیا  هدـمآ ،

. تسا هدرک  لقن  ارنآ 
(. باعیتسالا 459:2  ) دوب بلاطیبا  نب  یلع  دروآ ، نامیا  ادخب  ص ،)  ) ادخ ربمایپ  زا  دعب  هک  یسک  لوا  تسا : هتفگ  مقرا  نب  دیز  - 5

، حیحص ياهدنس  اب  يربط 241:2  خیرات  يذمرت 215:2 ، عماج  . ) دوب ع )  ) یلع درازگ  زامن  هک  یـسک  لوا  دیوگ : سابع  نب  هلا  دـبع  - 6
(. دیدحلا 256:3 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ریثا 22:2 ، نبا  لماک 

اب هک  تسا  مجع  برع و  زا  يدرم  لوا  وا  دـنمورحم : نآ  زا  نارگید  هک  دوـب  تلـصخ  راـهچ  ار  ع )  ) یلع دـیوگ : ساـبع  نب  هلا  دـبع  - 7
داتسیا . زامنب  ص )  ) ادخ ربمایپ 

هحفص 34 ] ] 

(. باعیتسا 457:2 مکاح 111:3 ، كردتسم  )
هیآ نیا  وا  هرابرد  دوب و  بلاطیبا  نب  یلع  درک  عوکر  ص )  ) ربماـیپ اـب  هک  یـسک  لوا  تسا : هتفگ  دـهاجم  دـیوگ : ساـبع  نب  هلا  دـبع  - 8

دیدرگ : لزان 
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(. طبس ص 8 هرکذت   ) نیعکارلا عم  اوعکرا  هولصلا و  اومیقا  " 
نب یلع  اب  تفلاخم  يارب  ار  شابوا  لذارا و  زا  یهورگ  ماش ، مدرم  نایم  زا  راوخرگج ، دنزرف  تفگ : شنانخـس  رد  سابع  نب  هلا  دـبع  - 9

نباحرش محازم 360  نبا  نیفص  باتک  . ) درک تسدمه  دوخ  اب  دناوخ ، زامن  وا  اب  هک  يدرم  نیلوا  ادخ و  ربمایپ  داماد  معرـسپ و  بلاطیبا ،
(. بیطخلا 175:1 هریمح  دیدحلا 504:1 ، یبا 

: دـیوگ هک  اـجنآ  تسا  هدرک  بجاو  یناملـسم  ره  رب  نآرق  رد  گرزب  يادـخ  ار  نارفغ  بلط  یلع  يارب  دـیوگ : ساـبع  نب  هلا  دـبع  - 10
یلع يارب  تسا  بجاو  هدـیورگ ، مالـسا  هب  یلع  زا  دـعب  هک  یناملـسم  ره  رب  ورنیا  زا  ناـمیالاب  انوقبـس  نیذـلا  اـنناوخال  اـنل و  رفغا  مـهللا 

(. دیدحلا 256:3 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) دنک رافغتسا 
(. دئاوزلا 102:9 عمجم  باعیتسالا 458:2 ،  ) تسا بلاطیبا  نب  یلع  هدروآ ، مالسا  هک  یسک  لوا  دیوگ : سابع  نب  هلا  دبع  زین  و  - 11

(. باعیتسا 457:2  ) دروآ نامیا  هنع ، هلا  یضر  هجیدخ  زادعب  مدرم  نایم  زا  هک  دوب  یسک  لوا  یلع  تسا : سابع  نب  هلا  دبع  زا  زاب  - 12
هببهاوملا حرـش  رد  یناقرز  درادن و  دیدرت  شلقن  تقاثو  تحـص و  رد  يدحا  ار  تبـسن  نیا  هتفگ : هنع - هلا  یـضر  ورمع - وبا  دیوگ : و 

تسا 242:1 . هدرک  فارتعا  نآ  تحص 
نبا يا  تفگ : تساخرب  يدرم  دیسر  نایاپب  شنخس  هکیماگنه  میدوب  وا  دزن  ام  تفگیم و  نخس  هکم  رد  مزمز  بناج  رد  سابع  نبا  - 13

يرازیبهیلع هلا  ناوضر  بلاطیبا  نب  یلع  زا  هک  متسه  یمدرم  زا  مشابیم ، ماش  صمح  لهازا  يدرم  نم  سابع 

هحفص 35 ] ] 

. دزاس مهارف  اهنآ  يارب  يا  هدـننک  راوخ  باذـع  دـنک و  نعل  ترخآ  ایند و  ردار  نانآ  ادـخ  تفگ : سابع  نبا  دـننکیم ، نعل  ار  وا  هتـسج ،
؟ دیورگ شربمایپ  ادخب و  ناهج  رد  هک  دوب  یناملسم  درم  نیلوا  وا  هکنیا  رطاخب  ای  دراد ؟ ربمغیپ  اب  باستنا  رظن  زا  هک  يا  هلصاف  رطاخبایآ 
هقباس ي تبارق و  نانیا  دنگوس  ادـخبتفگ  یماش  درم  تخادرپ ؟ کین  ياهراک  هب  درک و  عوکر  درازگ و  زامن  هک  دوب  سک  لوا  وا  ای  و 

(. یقهیب 30:1 يواسملا  نساحملا و   ) ثیدح رخآ  ات  داد ... نتشکب  ار  مدرم  وا  دنرادنپ  یم  تسه  هک  يزیچ  دننکیمن  راکنا  اروا 
نبسابع دزن  منک ، يرادـیرخ  هکم  تایرطع  اهـسابل و  زا  ما  هداوناخ  يارب  متـساوخیم  مدـمآ  هکمب  تیلهاج  ناـمز  رد  دـیوگفیفع : - 14

دوب دوخ  جوا  تیاهن  رد  نامـسآ  طسو  رد  دیـشروخ  تقونآرد  متـسیرگنیم ، هبعک  هب  مدوب و  هتـسشن  دوب  یناگرزاب  درم  هک  بلطملا  دـبع 
سپـس تفرگ و  رارق  وا  يولهپ  دمآ  يرـسپ  دیئاپن  يرید  هاگنآ  داتـسیا  هبعک  ربارب  رد  دوشگ و  نامـسآ  رب  هدید  دش ، رادیدپ  یناوج  هاگان 

تـشادرب رـس  ناوج  دنتفر ، عوکر  هب  وااب  نز  نآ  ناوج و  رـسپ  درک ، عوکر  ناوج  داتـسیا . اهنآ  رـس  تشپ  دمآ  ینز  هک  تشذگن ، یتدـم 
رما يرآ  تفگ : سابع  هداد  يور  یمیظع  رما  سابع  يا  متفگ : دنداتفا . هدجسب  مه  نز  رسپ و  درک ، هدجـس  ناوج  دنتـشادرب ، رـس  ودنآو 

ایآ و  تسا . نم  ردارب  رـسپ  هلا  دـبع  نب  دـمحم  ناوـج  نیا  تفگ : هن ، متفگ : تسیک ؟ ناوـج  نـیا  ینادـیم  اـیآ  تـسا . هداد  يور  یمیظع 
نآ رـسمه  دـلیوخ  تخد  هجیدـخ  نز  نیا  تسیک ؟ نز  نیا  ینادـیم  ایآ  و  تسا ، نم  هدازردارب  یلع ، رـسپ  نیا  تسیکرـسپ ؟ نیا  ینادـیم 

هدرک رما  دنکیم ، راهظا  هک  ینید  هب  ار  وا  نیمز ، ونامـسآ  راگدرورپ  شراگدرورپ ، تسا  هداد  ربخ  نمب  نم ، هداز  ردارب  نیا  تساناوج ،
دنا هدیورگن  نید  نیا  رب  نت  هس  نیا  زج  یسک  نیمز  يور  مامت  رد  دنگوس  ادخب  تسا .

هیبلحلا هرس  ریثا 22:2 ، نبا  لـماک  رثالانویع 93:1 ، باـعیتسا 459:2  هرـضنلا 158:2  ضایر  يربط 21:2 ، خـیرات  یئاسن 3 ، صئاـصخ  )
(288:1

ضوح رد  شربمایپ  رب  تما  نیا  زا  هک  یسک  لوا  دیوگ : یسراف  ناملس  - 15

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 36 ] ] 

(. دئاوزلا 102:9 عمجم  باعیتسا 457:2 ،  ) دوب دهاوخ  هنع  هلا  یضر  بلاطیبا  نب  یلع  هدنروآ ، مالسا  نیلوا  دوش  دراو  رثوک 
یفرعم بلاطیبا  نب  یلع  ار  هدـنروآ  مالـسا  نیلوا  هک  یناسک  فیدر  رد  ار  نایوار  نیا  دـنا و  قوثو  دروم  همه  شلاجرهک  هدرک  هراـشا  و 

رد ینالطسق  بیرقتلا 85:1 ، حرش  رد  یقارع  باعیتسا ، رد  رمع  وبا  هینامثع ، رب  شا  هلاسر  رد  یفاکـسا  . ) دنا هدرمـش  رب  هدع  نیا  دننکیم ،
(. بهاوم 45:1

هبنـش زور  هجیدخ و  زور  نامه  رخآ  درازگ و  زامن  شدوخ  زور  لوا  دـشثوعبم ، هک  يا  هبنـشود  زور  ص )  ) ربمایپ دـیوگ : عفار  وبا  - 16
ره یلبق  تیاور  اب  تسا و  هدرک  لقن  رثالا 92:1  نویع  بهاوملا 240:1 و  حرش  راهظا  قبط  یناربط  ار  تیاور  نیا  ع .)  ) یلع زورنآ  يادرف 

. تفای ناوتیم  دیدحلا 258:3  یبا  نبا  حرش  هرضنلا 158:2 و  ضایر  رد  ار  ود 
، یناربط . ) تخادرپ یم  زامنب  درازگ  زامن  يرگید  هکنآ  زا  شیپ  هنایفخم  هام  دـنچ  لاس و  تفه  تدـم  اـت  ع )  ) یلع دـیوگ : عفار  وبا  - 17

(. دنا هدرک  لقن  ار  قوفتیاور  باب 47  دئارف  رد  ییومح  عمجم 103:9 و  رد  یمثیه 
باعیتسا 452:2،  ) دـنا هدرک  لقن  ار  يراـفغ  رذوبا  یکی  دوب  ناملـسم  نیلوا  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  دـنا  هدرک  تیاور  هک  یناـسک  زا  - 18

(. هیندللا 45:1 بهاوم  نآ 85:1  حرش  بیرقتلا و 
هدش غلاب  لماک  روطب  زورنآ  رد  وا  درازگیم ، زامن  ص )  ) ربمغیپ اب  مدرم  رگید  زا  شیپ  هک  ار  ع )  ) یلع مدید  دیوگ : ترالا  نب  بابخ  - 19

بهاوملا و  هدرمشرب 452:2 ، دنا  هدرک  تیاور  یلعار  ناملسم  نیلوا  هک  یناسک  فیدر  رد  ار  بابخ  باعیتسا  رد  و  یفاکـسا ، هلاسر  دوب .
هیندللا 45:1 .

بیرقت و باعیتسا 456:2 ، . ) هدرک لقن  ار  ع )  ) یلع ندوب  ناملـسم  نیلوا  تیاور  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  يدنک ، ورمع  نب  دادـقم  - 20
(. هیندللابهاوم 45:1 نآ 85:1 ، حرش 

هحفص 37 ] ] 

درازگ . زامن  هبنش  هس  زور  ع )  ) یلع دیدرگ و  ثوعبم  هبنشود  زور  ص )  ) ربمایپ دیوگ : يراصنا  هلا  دبع  نبرباج  - 21
مالـسا نیلواهک  یناـسک  زا  ار  رباـج  ینالطـسق  یقارع ، ورمع ، وبا  دـیدحلا 258:3 و  یبا  نبا  حرـش  ریثا 22:2 ، نبا  لـماک  يربط 211:2 ،

. دنا هدرب  مان  تسا ، هدرک  یفرعم  ار  بلاطیبا  نب  یلع  هدنروآ 
بهاوم بیرقت 85:1 ، حرـش  باـعیتسا 456:2 ،  ) تسا هدـنروآ  مالـسا  نیلوا  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وـبا  - 22

(. هیندللا 45:1
هک دوب  يدنزرف  هلاسهدراهچ  ع )  ) یلع میدیشون ، یم  بورشم  میدرکیم و  شتسرپ  ار  گنـس  ام  هک  يزور  دیوگ : نامیلا  نب  هفیذح  - 23

عافد وا  زا  ع )  ) یلع زج  سکچیه  دندناوخیم و  درخبان  ار  ص )  ) ربمایپ شیرق  زورنآ  رد  درازگیم . زامن  ص )  ) ربمایپ ابزور  بش و  هداتـسیا 
(. دیدحلا 360:3 یبا  نبا  جهن  حرش  . ) درکیمن

زا نخـس  دـندوب ، رمع  دزن  یهورگ  یتـقو  مدینـش  دـیوگ : ساـبع  نب  هـلا  دـبع  تـسا . ناـیوار  نـیا  زا  رگید  یکی  باـطخلا  نـب  رمع  - 24
وزرآ رایـسب  هک  تفگ ، یم  وا  هرابرد  تلـصخ  هس  ص )  ) ادـخ لوسر  مدینـش  یلع  هرابرد  اما  تفگ : رمع  دـمآ ، نایمب  مالـسا  ردنیقباـس 
هدیبع وبا  نم و  تسا . رتبوبحم  نم  يارب  دباتب  نآ  رب  دیشروخهچ  ره  زا  وزرآ  نیا  هب  ندیـسر  دوب . نم  يارب  اهتلـصخ  نآ  زا  یکی  مدرکیم 

ای تفگیم : ودـب  و  دزیم ، هنع  هلا  یـضر  یلع  تشپ  هب  تسد  هک  میدوب  ترـضحنآ  دزن  رد  ص )  ) ربـمغیپ باحـصا  زا  یهورگ  رکبوـبا و  و 
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هلاسر . ) تسایسوم هب  نوراه  دننام  نم ، هب  وت  تبسن  هدیورگ و  مالسا  هب  هک  یناملـسم  لوا  هدروآ و  نامیا  هک  یتسه  ینموم  لوا  وتیلع 
(. دیدحلا 258:3 یبا  نبا  حرش  و  یمزراوخ ، بقانم  یفاکسا ،

ثیدح هاگنآ  میدمآ ... هکم  هبمامعا  ینب  اب  هک  دوب  نیا  میتسناد  ص )  ) ادخ ربمایپ  رما  رد  هک  یثیدح  لوا  دیوگ : دوعسم  نب  هلا  دبع  - 25
یفاکسا .) هلاسر  هب  دینک  هعجارم  . ) تسا هدرک  لقن  میدش  رکذتم  لبق  هحفص  رد  هک  ار  فیفع 

امالسا سانلا  لوا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یناربط  يراصنا ، بویا  وبا  زا  - 26

هحفص 38 ] ] 

(. یناقرز 242:1 حرش  بیرقت 85:1 ، حرش  ( ) ع  ) بلاطیبا نب  یلع 
ناملــسم نیتـسخن  ار  یلع  هـک  ناــنآ  زا  یکی  ار  وا  بهاوـملا 242:1 ، حرـش  رد  یناـقرز  هـک  تـسا  یـسک  هرم  نـب  یلعی  مزارم  وـبا  - 27

تسا . هدربماندنادیم 
رتربهمه و زا  تا  هقباس  رتکیدزن و  ص )  ) ادخلوسر هب  تبسن  مدرم  همه  زا  نانموم  ریما  يا  امش  تفگ : یلع  هب  لاق  رم  هبتعنب  مشاه  - 28

(. بطخلا 151:1 هرهمج  رصن 125 باتک  . ) تسا رت  مدقم 
دناوخ و زامن  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یـسک  لوا  ام  ریما  انامه  تفگ : هک  تسا  هدمآ  نیفـص  زور  رد  هبتع ، نب  مشاه  زا  يراتفگ  رد  - 29

ریثا 135:3) نبا  لماک  يربط 24:6 ، خیرات  رصن 403 ، باتک  . ) تسا ادخ  لوسر  هب  تبسن  نارگید  زا  مدقم  ادخ و  نید  رد  درف  نیرتاناد 
تسا : هتفگ  نیفص  زور  رد  هبتع  نب  مشاه  نیا  و 

ات هک  تسا  يرازگزامن  نیلوا  و  شا ، هدننک  قیدصت  نیلوا  وا  تسا ، هدرک  یلجت  وا  رد  تیاده  هار  زا  ربمایپ  هک  راوگرزب  دـمحا  مع  رـسپ 
. تسا هدیگنج  رافک  اب  تخس  يریگرد  دح 

یلع وا ، ياهریشمش  زا  يریشمشو  ص )  ) ادخ لوسر  مع  رسپ  تسا  ام  اب  دیوگ : شیاه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  رتشاثراح ، نب  کلام  - 30
زا یگدـنز ، نارود  همه  رد  تفرگن . یـشیپ  وا  رب  ربمایپ  اب  نارازگ  زامن  رد  يدرم  چـیه  درازگ و  زامن  ص )  ) ربمایپ اـب  هک  وا  بلاـطیبا . نب 
اناد ادخ  نید  رد  هشیمه  وا  هدشن ، هدـید  وا  رد  یناوج  ياه  شزغل  اه و  یهاتوکو  یکدوک  تالاح  زا  يرثا  هنوگچیه  تلوهک  ات  یکدوک 

(. بطخلا 183:1 هرهمج  دیدحلا 484:1 ، یبا  نبا  حرش  رصن 268 ، باتک  . ) تسا هدوب  ملاع  یهلا  دودحب  و 
نیرتهب هقباس و  رظن  زا  تما  نیا  نیرترب  هک  يدرم  هب  میناوخیم  ار  وت  ام  دـیوگ : هیواعم  هب  باطخ  شا  ینارنخـس  رد  متاـح  نب  يدـع  - 31

مالسا رد  ریثات  ظاحل  زا  نانآ 

هحفص 39 ] ] 

رورـس وت ، مع  رـسپ  لـماک : رد  ریثا  نبا  ریبعت  رد  و  دیدحلا 344:1 ) یبا  نبا  حرـش  يربط 2:6 ، خـیرات  رـصن 221 ، باتک  . ) يدنویپب تسا 
. تسا رترب  همه  زا  هقباس  ظاحل  زا  ناناملسم و 

وا میلـست  ای  نیاربانب  تسین  وااب  يدننامه  يارای  ار  امـش  تسا ، تلیـضف  امـش  رب  ار  وا  رگا  دیوگ : شرگید  نخـس  رد  متاح  نب  يدع  - 32
و تسا ، تنس  باتک و  هب  دارفا  نیرتاناد  وا  دیرگنبتنس ، باتک و  هب  ملع  ظاحل  زا  رگا  دنگوس  ادخب  دینک ، راکیپ  شلباقم  رد  ایو  دیدرگ 

(. هسایسلا 103:1 همامالا و  . ) تسا مالسا  هلسلس  رس  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  ردارب  وا  دینک ، یسررب  مالسا  ظاحل  زا  رگا 
(. باعیتسا 458:2 . ) هن تفگ : دوب ؟ مدقم  همه  زا  شمالسا  رکبوبا  ایآ  متفگ : دمحم  هب  دیوگدعجلا  یبا  نب  ملاس  هیفنحلا ، نب  دمحم  - 33
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. تسا هدوب  ع )  ) یلع ناملسم  لوا  دیدرت  یب  هدوبن  ناملسم  نیلوا  رکبوبا  دش  تباث  یتقو  و 
یـصو شربمایپ و  معرـسپ  ادـخب و  نامیا  رد  نانموم  لوا  هک  ار ، یلع  متفگ  هاگنآ  هدـمآ : شنانخـس  رد  یـسمحا  باهـش  نب  قراط  - 34

(. دیدحلا 76:1 یبا  نبا  حرش   ) رخآ ات  تسا ... رترب  نیا  دیناوخ ، ارف  تسوا ،
و وا ، هب  نموم  نیلوا  ادخ و  لوسر  مع  رـسپ  تعاطاهار  رد  مشاه  انامه  سانلا  اهیا  دیوگ : شا  ینارنخـس  رد  لاقرم  مشاه  نب  هلا  دـبع  - 35

(. رصن 405 باتک  . ) تخادرپ داهج  هب  ادخ ، نید  رد  مدرم  نیرتاناد 
ص)  ) ربمایپ اب  رخآ  مدات  هک  یتسه  یـسک  نیرخآ  هدنروآ و  نامیا  نیلوا  ام  نایم  رد  امـش  نانموم  ریما  يا  تفگ : لجح  نب  هلا  دـبع  - 36

رصن ) باتک  هسایسلا 103:1  همامالا و  ) يا هدوب  مدمه 
و تلیـضف ، ظاـحل  زا  قلخهمه  زا  ع ))  ) یلع  ) اـم رورـس  تفگ : هیواـعم  یلع و  باحـصا  زا  یعاـمتجا  رد  نصحم  نب  ریـشب  هرمع  وبا  - 37

(. رصنباتک 210  ) تسا رت  هتسیاش  تفالخ  رما  هبربمایپ  اب  یکیدزن  و  مالسا ، رد  هقباس  و  يرادنید ،

هحفص 40 ] ] 

هب تکرح  لاح  رد  دـندوب  هدرک  جورخ  ع )  ) یلع رب  هک  جراوخ  زا  یهورگ  دـیوگ : شا  هرابرد  هبیتق  نبا  ترالا - نب  بابخ  هلا  دـبع  - 38
؟ وت یتسیک  دنتفگ : وا  هب  درکیم  روبع  ار  تارف  دور  وا ، تقونآ  رد  دندیـسر  درکیم ، تیاده  ارنآ  هدرک و  راوس  یغالا  رب  ار  شنز  هکیدرم 
هک تسا  یسک  نیتسخن  دوب و  نانموم  ریما  وا  میوگیم  تفگ  یئوگیم ؟ هچ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هرابرد  دنتفگ : منانموم ، زا  يدرم  تفگ :

همامالا و  ) ما ادخ  لوسر  هباحـص  زا  یکی  ترالا  نب  بابخ  نب  هللا  دبع  نم  تفگ : تسیچ ؟ تمان  دـنتفگ : دروآ ، نامیا  شلوسر  ادـخب و 
هسایسلا 122:1)

یکی هدیرب و  رذوبا ، يرفن : هس  هورگ  هاگنآ  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  دروآ  مالـسا  هکیـسک  نیلوا  نادرم  زا  دیوگ : هدیرب  نب  هلا  دبع  - 39
دنشابیم . رذوبا  ياهومع  رسپ  زا 

. تسا هدرک  لقن  يزاغم  لوا  دلج  رد  یندم  قاحسا  نب  دمحم  ار  ثیدح  نیا 
تسا : هدمآ  نینچ  تشون ، هیواعم  هب  هک  يا  همان  زا  یتمسق  رد  رکب - یبا  نب  دمحم  - 40

وا میلست  هدروآ و  مالسا  هدومن و  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تقفاوم  قیدصت و  دروآ و  ور  ادخ  هاگردب  وتفریذپ  ار  مالسا  هک  یسک  نیتسخن 
دیوگ : هک  اجنآ  ات  دوب .... بلاطیبا  نب  یلع  شمع  رسپ  ردارب و  دیدرگ ،

دیوگ : هکاجنآ  ات  دوب .... رتوگتسار  هشیدنا  رد  مدقم و  مالسا  رد  مدرم ، همه  نایم  زا  وا 
شناوریپ نیلوا  و  شنادـنزرف ، ردـپ  و  وا ، یـصو  و  ص )  ) ربمایپ ثراو  وا  هکنآ  لاح  زارطمه و  یلع  اب  ار  دوخ  وت  هیواـعم ) يا   ) وت رب  ياو 

ار وا  اهنت  دوخ  راـک  رد  داـهن و  ناـیم  رد  وا  اـب  ار  دوخ  رارـسا  ربماـیپ  تشاد ، تاـقالم  ص )  ) ربماـیپ اـب  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  وا  و  دوب ،
بطخلا 149:1) هرهمج  نیفص 0 115  باتک  . ) دینادرگ کیرش 

هحفص 41 ] ] 

ادـخ لوسر  معرـسپ  امـش  مراد : تسود  ار  امـش  مزرویم و  تدارا  امـشب  تلـصخ  جـنپ  يارب  نم  تفگ : ع )  ) یلع نب  قمح  نب  ورمع  - 41
داـهج رظن  زا  یتـسه و  اـم  ناـیم  رد  ص ،)  ) ربماـیپ نادـنزرف  ردـپ  و  هدـنروآ ) مالـسا  نیلوا  رگید  ریبـعت  رد  و  ، ) وا هب  نموـم  لوا  و  (ص ،)

بطخلا 149:1) هرهمج  نیفص 115 ، باتک   ) یشابیم رجاهم  نادرم  نیرتگرزب 
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ناملسم نیلوا  نوماریپ  راعشا 

نیا واتوعد ، هدننک  تباحا  لوا  یفطصم ، مع  رسپ  یلع ، تسنیا  دناوخیم : زجر  شنخـس  نیا  اب  نیفـص  رد  ینادمه  سیق  نب  دیعـس  - 42
. تسا ادجتلالض  زا  شهار  هک  تسا  یماما 

مزالم لاوحا  همه  رد  هک  تسا  یلعدمحم  زا  دعب  تما  رایتخا  بحاص  دناوخ : ار  تیب  ود  نیا  دیلو  خساپ  رد  نایفـس  یبا  نب  هللا  دبع  - 43
دوب . وا 

زین و  یفاکـسا ) هلاسر  دـینک  هعجارم   ) دـهد ناشن  قفاوم  يور  دـناوخ و  زامن  هک  تسا  یـسک  لوا  وا و  داماد  ادـخ ، لوسر  یـصو  اقح  وا 
تسا . هدرک  لقن  ارنآ  سابع  نب  لضف  زا  هیافک 48  رد  یجنک  ظفاح 

زا بهاوملا 242:1  حرش  رد  یناقرز  بیرقتلا 85:1 و  حرش  رد  ار  وا  یقارع  تسا ، ارعش  نیا  زا  رگید  یکی  يراصنا  تباث  نب  همیزخ  - 44
تسا : هدرک  داشنا  یلع  هرابرد  وا  زا  نابزرم "  ار "  ریز  رعش  دنا  هتفگ  هدرمشرب و  دنادیم ، امالسا  سانلا  لوا  ار  ع )  ) یلع هک  یناسک 

تسین ؟ تنس  باتک و  هب  مدرم  نیرتاناد  وا  ایآ  هدرازگ و  زامن  امش  هلبق  هب  هک  دوبن  سک  لوا  وا  ایآ 
نبا - حرش  رد  هچنآ  ربانب  تباث  نب  همیزخ  زا  يراعشا  شا  هلاسر  رد  یفاکسا 

هحفص 42 ] ] 

دوشیم : هدروآ  ریز  رد  هک  هدرک  لقن  تسا ، هدمآ   259:3 دیدحلا یبا 
 " تسا هدوب  نادیم  نیا  راوس  هکی  تسخن  زور  زا  ربمایپ و  یصو  اهنت  شنادناخ  نایم  رد  وا  " 

 " تسا هدرازگ  زامن  مدرم ، همه  نیب  هک  تسا  یسک  لوا  وا  هجیدخ ،) ) نانز هبخن  زج  دنگوس  ننملا  وذ  يادخب  " 
هدرک : رکذ  نومضم  نیاب  شا  یلبق  تیب  ود  اب  كردتسم 114:3  رد  مکاح  ار  رعش  تیبود  نیا 

تسا "  یفاک  میراد ، ار  اهنآ  میب  هکیثداوح  نتف و  زا  ار  ام  نسحلا  وبا  رگید  میدرک  تعیب  یلع  اب  ام  یتقو  " 
میتفای " . تنس  باتک و  هب  تبسن  نانآ  نیرتقذاح  مدرمب و  تبسن  مدرم ، نیرترب  ار  وا  "

ار تایبا  نیا  نینموملا  ریما  حدم  رد  وا  هدیصق  زا  بهاوملا 242:1  حرش  رد  یناقرز  تسا . نارعاش  نیا  زا  رگید  یکی  ریهز  نب  بعک  - 45
تسا . هدروآ 

فورعم . هتسیاش  ياهراک  رد  هدومزآ و  تسا  يدرم  یلع 
تسا . رختفم  دنک  راختفا  ودب  سک  ره  تسا و  مدرم  همه  نیرتهب  ربمغیپ و  داماد  وا 

. درازگ زامن  یما  ربمایپ  اب  نارگید  زا  لبق  دندوب  رفاک  مدرم  همه  یتقو  وا 
نارگید هب  هدرک و  رکذ  ار  تاـیبا  نیا  يا  هدـع  هداد و  تبـسن  وا  هب  یتاـیبا  ناـگرزب  زا  یهورگ  بلطملا . دـبع  نب  ثراـح  نب  هـعیبر  - 46

تسنیا : تایبا  دنا و  هداد  تبسن 

هحفص 43 ] ] 

دنک . لودع  نسحلا ، یبا  صخش  زا  هاگنآ  مشاه و  ینب  زا  تفالخ ) رما   ) رما نیا  دیسریمن  مرکف  هب  نم 
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تسین ؟ رتاناد  تنس  باتک و  هب  همهزا  وا  ایآ  درازگ و  زامن  نانآ  هلبق  هب  هک  دوبن  یسک  لوا  وا  ایآ 
درک ؟ ددم  ار  وا  ربمایپ  نفک  لسغ و  رد  لیئربج  هک  دوبن  وا  ایآ  و  درک ؟ تقرافمربمغیپ  زا  هک  دوبن  يدرف  نیرخآ  وا  ایآ  و 

دنرادن "  نارگید  ار  وا  يایازم  زا  مادکچیه  لاح  نیع  رد  دراد  اج  کی  ار  دنرادنابوخ  هچنآ  همه  وا  کش  یب  " 
دوب "  داسف  هنتفزاغآ و  هفیقس  زور  امش  تعیب  انامه  هتشاد  زاب  وا  زا  ار  امش  هک  تسا  يراتفرگ  هچ  نیا  مینادیمن  ام  " 

تبسن رکب ، یبا  تعیب  تقو  رد  سمش ، دبع  نب  هیما  نب  برح  نب  نامیلس  یباهب  ارنآ  هدروآ و  ار  تسخن  تیب  اهنت  شا  هلاسر  رد  یفاکـسا 
دیدحلا 259:3) یبا  نبا  حرش  . ) تسا هداد 

تسا : هدورس  نینچ  هبقع  نب  دیلو  هدیصق  رد  بهل  یبا  نب  لضف  - 47
 " رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  رد  وا  راکمه  بقارم و  دمحم ، زا  دعب  مدرم  نیرتهب  " 

 " رکبوبا زا  رترب  ناکرشم  زا  تئارب  تایآ  مالعا  رد  شا  هدنیامن  و  ربیخ ، رد  وا  هدیزگرب  درف  " 
دیناشن " . دوخ  ياجبردبرد  ار  ناهارمگ  هکیسک  لوا  ربمایپ و  داماد  درازگ ، زامن  هک  یسک  لوا  " 

 " ربمایپ يداماد  تبارق و  دهع و  بحاص  نسحلا  وبا  دیآ ، قئاف  وا  رب  هک  تسیک  تسا و  یلع  تریس  کین  صخش  نیا  " 
دیوگ : شراعشا  ردبلطملا  دبع  نب  هزمح  نامیپ  مه  یقفاغلا  هدابع  نب  کلام  - 48

هحفص 44 ] ] 

 " دهدیمن دوخب  نداهن  رس  همامع  ندیشوپ و  سابل  تصرف  دنناوخ ، ارف  ار  وا  نوچ  هک  مدید  ار  ع)  ) یلع " 
. " تسا هتفگ  هللا  الا  هلا  هتفرگ و ال  هزور  هدناوخ ، زامن  مالسا  رد  هک  تسا  یسکلوا  ناملسم و  لوا  وا  " 

دیوگ : دنکیم  دیدهت  ار  ریبز  هحلط و  هکیلاح  رد  یلود ، دوسالا  وبا  - 49
. " دنناموا هب  هکرعم  ناریش  هک  تسا  يدرم  ریش  ع )  ) یلع انامه  " 

" ؟ دیتسرپ یمن  ار  ادخ  يدحا  هک  يزور  رد  دوب ، هکم  ناگشیپ  تدابع  لوا  وا  هن  رخآ  " 
تفگیم : نینچ  دوخ  زجر  رد  نیفص  زور  رد  ریهز  نب  بدنج  - 50

. " زاسم شهابت  شرادهگن و  اراگدرورپ  تسا  تیاده  لعشم  تقیقح  رد  هک  تسا  یلع  نیا  " 
میدرک " . ددم  شنانمشد  هیلع  اروا  ام  زارفا و  رب  ار  وا  مه  وت  دسرت  یم  وت  زا  اهنت  هک  تسوا 

 " دومن تیعبتوا  زا  درک و  تعیب  وا  اب  هک  یسک  لوا  تسوا و  وریپ  لوا  یفطصم و  ربمایپ  داماد  وا  " 
دیوگ : يدسالا  هفیذح  نب  دیزی  نب  رفز  - 51

. " نیتسخن نیتسخن  مالسا  رد  تسا و  یصو  وا  دیزیخرب ، شا  يرایب  دیشاب و  هتشاد  ار  ع)  ) یلع فارطا 
". تشاد دهاوخنتکرح  قح  رگید  دوخ  نیمز  رد  دیرادب  تسد  ثداوح  نایم  رد  شا  يرای  زا  رگا  " 

دیوگ : بعک  نب  ثراح  دنزرف  یشاجن  - 52

هحفص 45 ] ] 

. " تسا هتفرگ  لماک  ياجب  ار  دساف  هک  یسک  هب  دشاب و  تاجن  بلاط  هک  یهارمگ  صخش  نآ  هب  " 
" ؟ دینکیمن ایح  ایآ  دیدرک  روصت  ع )  ) یلع دننام  ار  شنارادفرط  دنه و  رسپ  امش  " 
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تفگ " . خساپ  ار  ربمایپ  اهنت  وا  نایملاع  همه  نایم  ردهک  یسک  ص ،)  ) ربمایپ زا  دعب  ناملسم  درم  نیلوا  زا  ایح ، " 
دنادرگیم "  ریپ  ناناوج  سرت  تدش  زا  هک  يزور  وا ، دننامتسیک  لوسر و  داماد  " 

دیوگ : یلجبلا  هللا  دبع  نب  ریرج  -53
درک " . مامت  ام  رب  ار  تمعن  هکیئادخ  هداتسرف  دمحا  رب  راگدرورپ  دورد  " 
دریگیم " . ددم  وا  زا  هک  ام ، مئاق  هفیلخ  وا ، زا  سپ  ناگزیکاپ  رب  دورد   "و 

. " دزاسیم رود  وا  زا  ار  تما  ناهارمگ  دنوادخ  هک  تسا  ربمایپ  یصو  ع )  ) یلع مدوصقم  "

. نارگید هن  تسا  تیب  لها  زا  تسا و  تامارک  نید و  رد  تقبس  تلیضف و  ياراد  هک  ع )  ) یلع " 
دیوگ : یمیمت  میکح  نب  هللادبع  - 54

دندناوخ " . ارف  دوخ  تعیب  هب  ار  ام  دنتسکش ، ار  دوخ  تعیب  هکنآ  زا  دعب  هحلط ، ریبز و  " 
رب شمالـسا  هک  ار  ع )  ) یلع تعیب  امـش  ایآ  دیور ، ردب  ام  هار  زادیاب  دینکـش ، دهع  امـش  رگا  میا ، هدرک  ار  دوخ  تعیب  رگید  ام  میتفگ : " 

" ؟ دینکش یم  تسا ، مدقم  امش  همه 
دیوگ : عجملا  ینب  هلیبق  نامیپ  مه  یحمج ، لعج )  ) لبنح نب  نمحرلا  دبع  - 55

قیفوت ینمادکاپ و  هب  فورعم  نید و  ظفاحم  هک  یسک  اب  رگا  دنگوس ، مناجب  " 

هحفص 46 ] ] 

دینک " . تعیب  تسا ،
نموم " . ادخب  زاب  رید  زا  ووگتسار  رایسب  هرهچ ، دیپس  يراوگرزب  تسا ، كاپ  شنماد  یتشز  راک  ره  زا  هکیسک  "

. " تسین دنا ، بیع  زا  رپ  هک  یناسک  دننام  شراتفگ  وا  هک  دینک  تعیب  وا  اب  دیشاب و  دونشوخ  تعیب  نیدب  سپ  نسحلا ، ابا  ینعی  " 
" درک . يراکزیهرپ  درازگ و  زامن  ادخ  دزن  رد  هک  تسا  یسک  لوا  تسوا و  ریزو  یفطصم و  یصو  یلع ، " 

هلاس هن  هنامز  نآ  رد  هک  دوب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تفریذپ  مالـسا  هک  نادرم  زا  هک  یـسک  لوا  دیوگ : یفوک  یبعـش  رماع  ورمعوبا ، - 56
.( تسا هدمآ   260:3 دیدحلا یبا  نبا  حرش  رد  هکنانچ  یفاکسا  هلاسر  . ) دوب

، رمعم زا  قازرلا ، دبع  زا  دمحا  ار  تیاور  نیا  دروآ . مالسا  هک  تسا  یسک  لوا  یلع  هجیدخ ، زا  دعب  دیوگ : يرصب  نسح  دیعـس  وبا  - 57
دیدحلایبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  قبط  رب  دراد  قازرلا  دبع  زا  هک  يا  هلاسر  رد  ارنآ  یفاکسا  و  تسا . هدرک  لقن  يرصب  نسح  زا  هداتق ، زا 

تسا : هدرک  تیاور   260:3
هب دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  جاجح  دوب و  هدـمآ  نایمهب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مان  دـندوب و  يرـصب  نسح  دزن  نیعباـت  زا  يا  هدـع  يزور 

لوسر توعد  درازگ و  زاـمن  هلبق  رب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  میوـگ ، هچ  نم  تفگ : نسح  یئوـگ ؟ یم  هچ  هراـب  نیا  رد  وـت  تفگ : نسح 
وا يارب  و  دراد . یکیدزن  تبارق و  ادـخ ، لوسر  هب  تبـسن  وا  و  تسا . يدـنلب  ماقم  شراگدرورپ  دزن  ع )  ) یلع يارب  درکتباجا و  ار  ادـخ 

دنک . راکنا  اراهنآ  دناوت  یمن  یسک  هک  تسا  یقباوس 
. تفر هناخ  هب  تساخرب و  شتراما  تخت  زا  دش ، نیگمشخ  تدشب  جاجح 

یئوگانث ؟ حدم و  ار  ع )  ) یلع وت  میا  هدیدن  هاگچیه  ارچ  تفگ : نسح  هب  يدرم 
دزیر . یم  نوخ  جاجح  ریشمش  زا  هکیلاح  رد  منک  مادقا  راکنیا  هب  هنوگچ  نم  تفگ :

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 47 ] ] 

دیدـحلا یبا  نبا  حرـش  قبط  رب  یفاکـسا  هلاسر  . ) تسا یفاک  ار  امـش  ع ،)  ) یلع ياـنث  اـهنت  نیا  دروآ و  مالـسا  هک  تسا  یـسک  لوا  یلع 
(258:3

دیدـحلا یبا  نبا  حرـش  . ) هنـس هرـشع  يدـحا  نبا  وـه  بلاـطیبا و  نب  یلع  هللااـب  نمآ  نم  لوا  دـیامرف : ع )  ) رقاـبلا یلع  نب  دـمحمماما  - 58
(. 260:3

ار تیاور  نیا  دش  دای  هکنانچ  و  تفریذپ . ار  مالسا  هک  تسا  یسک  لوا  هجیدخ  زا  دعب  یلع  دیوگ : يرـصبلا  همکالا  هماعد  نب  هداتق  - 59
(. بهاوم 242:1 حرش  بهاوم 0 45:1  . ) تسا هدروآ  نآ  هب  نادقتعم  رامشرد  ار  وا  ینالطسق  هدرک و  لقن  دمحا 

زا ار  وا  شحرـش 242:1  ردیناقرز  هدروآ و  رامـش  رد  بهاوم 45:1  رد  ار  وا  ینالطـسق  باهـش ، نبا  نب  فورعم  ملـسم  نب  دمحم  - 60
. تسا هدرب  مان  هدروآ ، مالسا  هک  تسا  یسک  لوا  ع )  ) یلع هک  هدیقع  نیا  نارادفرط 

يربط خـیرات  . "  ) دروآ مالـسا  هک  تسا  یـسک  لوا  ع )  ) یلع ملـسا " ، نم  لوا  یلع  دـیوگیندم : ردـکنملا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  - 61
(. ریثا 22:2 نبا  لماک  ، 212:2

(. ریثا 22:2 نبا  لماک  يربط 213:2 ، خیرات   ) ملسا نم  لوا  یلع  دیوگ : یندم  رانید  نب  هملس  مزاح  وبا  - 62
(. ریثا 22:2 نبالماک  يربط 213:2 ، خیرات   ) ملسا نم  لوا  یلع  دیوگ : یندم  نمحرلا  دبع  یبا  نب  هعیبر  نامثع  وبا  - 63

لماک يربط 213:2 ، خیرات  . ) دوب هلاس  هن  ندروآ  مالسا  تقو  رد  وا  ملسا و  نم  لوا  یلع  دیوگ : یبلکلا  بئاس  نب  دمحم  رـصنلا  وبا  - 64
(. ریثا 22:2 نبا 

يادـخ بناجزا  هچنآ  رد  ار  وا  درازگ و  زاـمن  وا  اـب  دروآ و  ناـمیا  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  هک  يدرم  لوا  دـیوگ : قاحـسا  نب  دـمحم  - 65
یلع رب  ادـخ  هک  یئاهتمعن  زا  یکی  و  دوب . هلاس  هد  يدـنزرف  زور  نآ  ردهک  دوب . ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  درک ، قیدـصت  دوب ، هدروآ  گرزب 

ناماد رد  مالسا ، زاهکتسنیا  تشاد ، ینازرا  ع )  ) بلاطیبا نب 

هحفص 48 ] ] 

تفای . شرورپ  ص )  ) ربمغیپ
نب یلع  و  دـش ، یم  جراخ  هکمباعـش  يوس  هب  زامن  ماگنه  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنا  هدـش  رکذـتم  ملع  لـها  زا  يا  هراـپ  دـیوگ : و 

. درازگ یم  اجنآ  رد  وا  اب  ار  دوخ  ياهزامن  هدـش ، نوریب  شماوقا  ریاس  رگید و  ياهومعو  بلاط  یبا  ربمایپ  يومع  دـید  زا  ناهنپ  بلاطیبا 
راک هجوتم  بلاط  وبا  يزور  ینامز ، رید  زا  سپ  هاگنآ  ات  دندرک  لمع  زارد ، یتدم  بیترت  نیدب  دنتـشگ و  یم  زاب  هکم  هب  زور  رخآ  رد  و 

ثیدح . رخآ  ات  تسا ...؟ ینید  هچ  نیا  هداز  ردارب  تفگ : ص )  ) ربمایپ هبدندوب  هداتسیا  زامنب  ود  ره  هکیلاح  رد  دش ، اهنآ 
دیدحلا 260:3، یبا  نبا  حرش  ریثا 22:4 ، نبا  لماک  ، 93:1 سانلا ) دیس  نبا  هریس  ماشه 265 و 264:1 ، نبا  هریس  يربط 213:2 ، خیرات  )

(. هیبلح 287:1 هریس 
باب زا "  هدـناوخ و  ار  هعمج  زامن  مدوب ، هدـمآ  میاـطع  تفاـیرد  يارب  قشمد "  هب "  ناروح "  زا "  دـیوگ : نمحرلا  دـبع  نب  دـینج  - 66

یم نیدب  بیغرت  ار  مدرم  وا  تفگیم . ناتساد  مدرم  يارب  مدید  دنتفگ ، یمصاقلا  هبیش  وبا  هک  ار  يدرمریپ  هک  مدش  یم  نوریب  جردلا " 
نعل هب  ار  سلجم  دیئایب  تفگ  دیـسر ، نایاپب  شنخـس  یتقو  میدش  یم  نایرگ  ام  دیناسرتیم و  میدوب ، هدـش  عقاو  شریثات  تحت  ام  درک و 

دنتخادرپ . بارت  وبا  نعل  هب  همه  هاگنآ  میهد . نایاپ  بارت  وبا 

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


رهوش و  ص )  ) ادخ لوسر  مع  نبا  بلاطیبا  نب  یلع  تفگ : وا  تسیک ؟ بارت  وبا  متفگ : ار  وا  نم  درک  نم  هب  ور  دوب  نم  يولهپ  هک  یسک 
نیسح . نسح و  ردپ  هدروآ و  مالسا  هک  مدرم  زا  یسک  لوا  رتخد و 

ياه یلیـس  متفرگتسدـب و  دوب  دـنلب  مه  یلیخ  هک  ار  شرـس  يومو  شیر  متفر و  يدوزب  هاگنآ  درکن  یتسرد  راک  وگ ، هصق  نیا  متفگ :
ناشک ارم  هدنکفا  مندرگب  ار  میابع  دـندش  عمج  دجـسم  همدـخ  دـش ، دـنلب  شدایرف  متفوک  راوید  هب  تخـس  ار  شرـس  هدز  وا  رب  یمکحم 

يوگ ناتـساد  نینموملا  ریما  ای  دز : دایرف  نم  شیپاشیپ  رد  هبیـش  وبا  لاح  نآ  رد  دندرکدراو ، کلملا  دـبع  نب  ماشه  رب  ات  دـندروآ  ناشک 
ناردپ و زادرپ  هصق  و  وت ،

هحفص 49 ] ] 

تسا ؟ هتشاذگ  یگرزب  تبیصم  هچ  وا  رب  زورمانیبب  ار  تدادجا 
درک و نم  فرط  هبور  دندوب ، هتـسشن  فارـشا  لاجر و  شروضح  رد  هک  ماشه  درم  نیا  تفگ : درک ؟ نینچ  وت  اب  یـسک  هچ  تفگ : ماشه 

ریگ هعمج  زامن  رد  موش ، دراو  نینموملا  ریما  رب  هک  مدوب  هار  رـس  زورما  و  مدـمآ ، زورید  متفگ : يدـمآ ؟ تقو  هچ  وت  ییحی  ابا  يا  تفگ :
نداد شوگب  متـسشن و  مه  نم  تفگ ، یم  هصق  دوب  هداتـسیا  درمریپ  نیا  مدـش ، یم  نوریب  هک  جردـلا  باب  زا  مدـناوخ و  ار  زاـمن  مداـتفا ،

و میتفگ ، نیمآ  ام  درک و  اعد  ادعب  تخادنایم . میب  سرت و  هب  یهاگ  طاشن و  ناجیههب و  ار  مدرم  یهاگ  میدینش ، ام  دناوخ و  وا  متخادرپ 
نیلوا بلاـطیبا . نب  یلع  دـنتفگ : تسیک ؟ بارت  وـبا  مدیـسرپ : میهد ، ناـیاپ  بارت  وـبا  نعل  هـب  ار  سلجم  دـیئایب  تـفگ : شنخـس  رخآ  رد 

ادخ . ربمایپ  تخدرسمه  نیسح و  نسح و  ردپ  ادخ ، لوسر  مع  رسپ  ناملسم ،
ار ینعل  نینچ  امـش  ءاـکتا  هب  تساامـش و  اـب  تبارق  هب  شا  یمرگ  تشپ  متـسناد  یم  تفگ  هچنآ  رد  رگا  نینموملا  ریما  اـی  دـنگوس  ادـخب 

رـسمه ادـخربمغیپ و  داماد  يارب  مناوت  یم  هنوگچ  نمایآ  مداد . یمن  ماـجنا  يرگید  راـک  مدرک  وا  اـب  هک  یلمع  زا  ریغ  نم  هدـش  بکترم 
(. رکاسع 407:3 نباخیرات  . ) تسا هدرک  یطلغ  دب  وا  تفگ : ماشه  مریگن ؟ مشخ  شرتخد 

دادعت و  تسا ، هدوب  ناملسم  لوا  ع )  ) یلع هکنیا  رد  نیعبات  هباحص و  نینموملا و  ریما  زا  روثام  نانخس  يوبن و  صوصن  زايا  هراپ  دوب  نیا 
تما نیا  زاتـشیپ  نینموملا  ریما  هک  میدش  رکذتم  باتک  نیمه  دـلج 276:2  رد  اهنیا  رب  هوالع  دوش ، یم  صن  دـصکی  رب  غلاب  صوصن  نیا 

رایـسب  ) قیدص هیلع  هلا  تاولـص  ترـضح  نآ  هکمیدرک  هراشا  نادـب  زین  دـلج 306:2  رد  هچنآ  اـب  مینک  یم  همیمـض  ار  اـهنیا  همه  تسا ،
تباث تقیقح  نیا  ربارب  رد  ریثک  نبا  لادج  هرباکم و  يارب  يزوجم  امش  ایآ  لاح  نیا  اب  ربکا . قیدص  تسوا  تسا و  تما  نیا  يوگتـسار )

دینک . ادیپ  دیناوت  یم  تسا ،... ناملسم  لوا  وا  هدش  تیاور  دیوگ : یم  هک 
دشاب . حیحص  دناوت  یم  زیچ  هچ  رگید  دشابن  حیحص  حوضو ، نیا  هب  یبلطم  رگا 

هحفص 50 ] ] 

تسا . ثیداحا  نیا  رب  لمتشم  ياهباتک  يارب  یشزرا  هچ  سپ  درادن  تحص  ثیداحا  همه  نیا  رگا  و 
نوثعبی "  موی  یلا  خزرب  مهئارو  نم  اهلئاق و  وه  هملک  اهنا  الک  " 

، ثیداحا ظفحرما  رد  ریگ  تخـس  تبث و  ناظفاح  مکحب  هک  ار  يریثک  هدـع  تاحیرـصت  نانخـس و  هنوگچ  دـیدرک ، هظحالم  ار  درم  نیا 
هنوگ ره  هب  نآ  تابثا  يارب  دنک ، اضتقا  شلیم  هک  ار  یبلطم  ره  لباقم  رد  یلو  دنک ، یم  در  هدننکش  هلمج  کیاب  تسا ، حیحص  اهنآ  همه 

یجراخدوجو الـصا  هک  یناسک  تایاور  و  لوهجم ، دارفا  تایاور  داحآ و  تایاور  هدـش ، عیطقت  تایاور  لـسرم ، تاـیاور  زا  معا  یتیاور 
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دنک ! یم  لالدتسا  دامتعا و  دنرادن ،

ناملسم نیلوا  نوماریپ  راعشا  لیذ 

قاحسا يا  دیوگ : نومام  تفالخرما ، رد  نارگید  زا  ع )  ) نینموملا ریما  تیولوا  دروم  رد  دنمـشناد ، رفن  لهچ  اب  نومام  هرظانم  ثیدح  رد 
دوب ؟ لضفا  رترب و  لامعا  همه  زا  یلمع  هچ  دینادرگ  ثوعبم  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  يزور 

صالخا . يور  زا  ادخ  یئاتکی  هب  تداهش  قاحسا :
دوبن ؟ مالسا  لوبق  رد  نتسج  یشیپ  لامعا  نیرتهب  ایآ  نومام :

ارچ . قاحسا :
تقبـس هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  زا  دوصقم  نوبرقملا  کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  و  دـیوگ : هک  اجنآ  ناوخب  نآرق  زاار  بلطم  نیا  نوماـم :

یسانش ؟ یم  دشاب  هتفرگیشیپ  یلع  زا  مالسا  لوبق  رد  هک  ار  یسک  وت  ایآ  دنا ، هتفرگ  مالسا  لوبق  رد 
رکبوبا یلو  دشاب ، تلیضف  دنس  شمالسا  ات  دوب  هدیسرن  غولب  نس  هب  دوب و  مک  شنـس  دروآ ، مالـسا  یتقو  یلع  نینموملا  ریما  ای  قاحـسا :

دروآ و مالسا  غولب  نس  رد 

هحفص 51 ] ] 

تفرگ . شتلیضف  دنس  ار  وا  مالسا  ناوت  یم 
دندروآ ؟ مالسا  رتدوزود  نیا  زا  کی  مادک  غولب ، نس  یکدوک و  نس  رد  ثحب  زا  لبق  نومام :

دروآ . مالسا  لوا  ع )  ) یلع دشاب ، رگا  فیلکت  دیق  نودب  قاحسا :
دش .؟ ماهلا  وا  هب  ادخ  بناج  زا  ای  دوب  ص)  ) ربمغیپ توعد  يور  زا  ایآ  دروآمالسا ، یلع  یتقو  نومام :

درک . رایتخا  توکسو  دنام  ورف  لاوس  نیا  خساپ  رد  قاحسا 
ات ص )  ) ربمغیپ دوخ  اریز  يا ، هتـشاد  مدقم  ص)  ) ربمغیپ رب  ار  وا  یتفگ  نینچ  رگا  اریز  دوب ، ادخ  بناج  زا  ماهلا  یئوگبیناوت  یمن  نومام :

تخانش . یمن  ار  مالسا  دشن ، لزان  وا  رب  یحو  هتشرف  یتقو 
درک . توعد  مالسا  هب  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ یلب  قاحسا :

بناج زا  توعد  نیا  ای  دوب  ادخ  رما  هب  غلابان  یکدوک  هب  تبـسن  مالـسا  توعد  نتفریذپ  دروم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  داهنـشیپ ، ایآ  نومام :
دیدرگ ؟ لیمحت  وا  هب  ص )  ) ربمغیپ دوخ 

تخادنا . ریزب  رس  هدرک  توکس  رگید  راب  قاحسا 
وت دنک ، یمن  فیلکت  لیمحت  یـسک  هب  دوخ  بناج  زا  ص )  ) ادخ لوسرنیفلکتملا  نم  انا  ام  و  دیوگ : یم  ادخ  هک  تسنیا  هن  رگم  نومام :

نک . يراددوخ  یتبسن  نینچ  نداد  زا  زین 
دوب . راگدرورپ  رما  هب  شتوعد  نینموملا  ریما  ای  یلب ، قاحسا :

درادن ؟ تلیضف  دنس  ار  وا  لمع  هک  دتسرفب  یسکتوعد  هب  ار  شناربمایپ  هک  تسا  ادخ  مکح  نیا  ایآ  نومام :
تبسن . نیا  زا  ادخب  مربیم  هانپ  قاحسا :

دروآ ، مالسا  ع )  ) یلع یتقو  هک  قاحسا  يا  وت ، نخس  قبط  رب  سپ  نومام :
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هحفص 52 ] ] 

تسا . هدرک  توعد  مالسا  رب  ناشتقاط  قوف  ام  ار  ناکدوک  ص )  ) ادخ لوسر  دوبن و  اور  وا  رب  فیلکت 
؟ دریگب ار  اهنآ  ولج  دناوت  یمن  ص )  ) ربمایپ تسا و  لاکـشا  یب  ناشدادترا  دندرگ ، دـترم  (ص ) ربمایپ توعد  زا  سپ  هظحل  نانآ  رگا  ایآ 

دیهد ؟ تبسن  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هک  تسا  زئاج  امش  رظن  رد  رما  نیا  ایآ 
دیرفلا 43:3) دقع   ) ثیدح نایاپ  ات  مرب ... یم  ادخب  هانپ  قاحسا :

دیوگ : شا  هلاسر  رد  یفوتم 240 ه  یلزتعم  یفاکسا  رفعج  وبا 
شا هبنش  هس  زور  درک ، توبنراهظا  هک  يا  هبنشود  زور  ربمایپ  هکنیاو  مالـسا ، لوبق  رد  نتـسج  یـشیپ  رد  ار  ع )  ) یلع راختفا  امومع  مدرم 

دنا . هدرک  تیاور  ار  دروآ ، مالسا  ع)  ) یلع
و مناملسمنیلوا ، نم  تفگ : یم  هتسویپ  هک  نخـس  نیا  و  ما ، هدرازگ  زامن  نارگید  زا  لبق  لاستفه  دیوگ : ع )  ) یلع هک  نخـس  نیا  زین  و 

دنا هدش  رکذتم  ار  وا  زایتما  نیا  وا ، تافو  زا  دعب  هچ  وا و  نامز  رد  هچ  شنایعیش  نینچمه  شناحادم و  ناتسود و  درک و  یم  راختفا  نادب 
رد ام  میدـش . رکذـتم  شیپ  رد  ار  ناتـساد  نیا  زا  یئاه  هشوگ  ام  و  تسا ، رتروهـشم  يروهـشم  ره  زا  رما  نیا  دـنراد ، قافتا  نآ ، لقنرد  و 

شمالسا دیوگب  ای  دنک  یهجوت  یب  نآ  هب  تبسن  درامـش و  کچوک  يرما  ار  ع )  ) یلع ندروآ  مالـسا  یـسک  میا  هدیدن  لاحب  ات  هتـشذگ 
تسا . هدوب  اه  هچب  راک  اب  بسانتم  يراکو  هناکدوک 

، شرظن راهظا  زا  اهنآ  و  دهد ، رظن  رما  نیا  رد  بلاطوبا  ات  دننامب  رظتنم  هزمح  سابع و  دننام  یئاهتیصخش  هک  تسا  یتفگـش  ياج  رما  نیا 
یم عمج  ربارب  رد  يراوخ  زا  هن  دناساره و  ار  وا  تیعمج  یمک  هن  دـیما . میب و  نودـب  بلاط  وبادـنزرف  ع )  ) یلع یلو  دـندرگرب ، مالـسا  زا 
دنا تیعقاو  نیا  رکنم  نامثع  نارادفرط  ظحاج و  هنوگچ  دروآ . مالـسا  هدرکتفلاخم ، شردپ  اب  دنادب ، ار  راک  نایاپ  هکنیا  نودب  دیـسرت ،

تسا ؟ هتساوخ  وا  زا  ار  شتلاسر  قیدصت  هدناوخ و  ارف  مالسا  هب  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  هک 
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یلع داد  روتـسد  هکم  رد  نآ  جـیورت  مالـسا و  توعد  ندرک  ینلع  زا  لـبق  توـعد  زاـغآ  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  میراد  حیحـص  ربـخ 
درک . توعد  ار  نانآ  تخاس و  یماعط  ع )  ) یلع دناوخ ، ارفار  بلطملا  دبع  ینب  دهد و  بیترت  یماعط  (ع)

راـب يارب  ربماـیپ  دـندش . قرفتم  همه  هک  دوب  هتفرگن  تروص  یتوعد  غـالبا و  زونه  تفگ ، بهلوبا  شیومع  هک  ینخـسرثا  رب  زور  نآ  رد 
سپ تفرگ  تروص  توعد  دش و  هتخادرپ  اذغ  هک  هاگنآ  دناوخ ، ارف  ار  شناسک  رگید  راب  ات  داد  یئاذـغ  بیترت  روتـسد  ع )  ) یلع هب  مود 

اب توعد  نیا  رد  ع )  ) یلع بلطملا  دبع  ینب  زا  درک و  توعد  تدوخ  نید  هب  ار  نانآ  تفگ و  نخـس  اهنآ  اب  ص )  ) ربمایپ اذغ ، فرـص  زا 
درک نیمـضت  دزیخرب ، شا  يرایب  دـهد و  لوق  دـنک و  يراکمه  وا  اب  هک  سک  ره  يارب  هاگنآ  ودـش  عقاو  ص )  ) ربمایپ باطخ  دروم  نانآ 

ع)  ) یلع اهنت  نیا  دندنام و  تکاس  همه  دهد ، رارق  نتشیوخ  زا  سپ  شنیشناج  و  تافو ، زا  سپ  دوخ  یـصو  نید و  رد  شردارب  ار  وا  هک 
تفگ : هداد  خساپ  هک  دوب 

نانآ و یهجوت  یب  ص )  ) ربماـیپ یتقو  منک . یم  تعیب  وت  اـب  رما  نیا  رب  و  دوب . مهاوخ  وت  راـککمک  رواـی و  راـیيا و  هدروآ  هچنآ  رد  نم 
دومرف . هظحالم  ار  وا  لاثتما  راهظا  وتعاطا  نانآ و  نایصع  دید ، ار  وا  يرای 

سپ نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  نیا  يدعب "  نم  یتفیلخو  ییـصو  یخا و  اذه  دومرف : داد ، خساپ  وا  اهنت  دندز و  زابرـس  نانآ  دید  یتقو 
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، تخاس ریما  وت  رب  ار  وا  هک  تدنزرف  زا  دیاب  وت  دنتفگ : یم  بلاطوبا  هب  دندیدنخ و  یم  نانک  هرخسم  هتـساخ  اپبنانآ  دوب "  دهاوخ  نم  زا 
!! میسرپ یم  ینک  تعاطا 

ای جـنپ  یکدوک  ایآ  و  دـنراذگ ؟ یم  او  درخبان  يا  هبرجت  یب  زیمم و  ریغ  كدوک  کـیب  ار  ندرک  موق  زا  توعد  اذـغ و  نداد  بیترت  اـیآ 
درم هدروخلاس  دارفا  نادرمریپ و  نایم  رد  هک  تسنیا  هن  رگم  ایآ  دنزاس ؟ یم  توبن  رارسا  نیما  رگید  تازایتما  نتشاد  نودب  ار  هلاس  تفه 

هکنیا زا  ایآ  دناوخ ؟ ارف  دیابار  يرایشه  لقاع و 

هحفص 54 ] ] 

ار ماقم  نیا  یگتـسیاش  وا  هک  میمهف  یمن  ددـنب  یم  تفالخ  تیاصو و  يردارب ، نامیپ  وا  اب  دراذـگ ، وا  تسد  رد  ار  شتـسد  ادـخ  لوسر 
دراد ؟ ار  شنانمشد  ینمشدو  ادخ  یتسود  لمحت  يورین  هدیسر و  فیلکت  دح  هب  هتشاد و 

دیوگ : هفرعلا " 22  باتکرد "  نیحیحص  كردتسم  بحاص  يروباشین  مکاح 
فالتخا اهنت  مسانـش ، یمن  نم  تسا ، هدوب  ناملـسم  نیلوا  هنع - هللا  یـضر  بلاطیبا - نب  یلع  هکنیا  رد  یفـالخ  ناـسیون  خـیرات  ناـیم  رد 

تسوا . غولب  نس  هرابرد 
ربمایپ ار  هچ  ره  دروآ و  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  تسا  یسک  لوا  هجیدخ  نیملسم  قافتا  هب  دیوگ : باعیتسا 457:2  رد  ربلا ، دبع  نبا 

ع .)  ) یلع وا  زا  دعب  سپس  دیورگ و  نادب  درک ، راهظا 
لئاق کیرـش  دـنوادخ  يارب  هاگچیه  بلاطیبا ، نب  یلع  اما  تسا : نینچ  شا  هصالخ  هک  دراد  ینخـس  هحفـص 16  عاتمالا "  رد "  يزیرقم 

هکیماگنه داد و  رارق  ص )  ) دـمحم نیلـسرملا  دیـس  شمع  رـسپ  تلافک  رد  ار  وا  دوب ، هدرک  ردـقم  ریخ  وا  يارب  ادـخ ، هکاجنآ  زا  دـشن و 
ربمایپ اب  هک  دـندوب  هثراحنب  دـیز  بلاطیبا و  نب  یلع  وا و  دروآ ، نامیا  وا  تخاس و  هاگآ  ار  هجیدـخ  دـش و  لزاـن  ص )  ) ربمغیپ رب  یحو 

دنتشاذگ ... یمزامن  (ص )
نامه زا  هکلب  دش ، ناملـسم  دنیوگب  ددرگ و  دحوم  ات  دوبن  كرـشم  رگید  واو  تشادـن  توعد  هب  زاین  رگید  ع )  ) یلع دـیوگ : هک  اجنآ  ات 

درب و یم  رـسب  شلزنم  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  دوب ، یگلاس  هدزای  ای  هن  ای  تشه  نس  رد  وا  داتـسرف و  یحو  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  یتقو 
درک ... یم  يوریپ  وا  زا  تالاح  مامت  رد  وا  نادنزرف  زا  یکی  دننام  شا  هداوناخ  نایم  رد 

دیلو نب  ملسم  رعش  دننامدوش : یم  هظحالم  هتشذگ  يارعش  زا  يرایـسب  رعـش  رد  هک  تسا  يزیچ  نینموملا  ریما  مالـسا  ندوب  لوا  عوضوم 
دیوگ : هک  يراصنا 

هحفص 55 ] ] 

هللا "  لوسر  ریشمش  ینارب  يزیت و  دایب  " 
 " تفرگ هزور  هدناوخ و  زامن  هکیسک  لوا  ریشمش   "و 

یم راک  ع )  ) ربمایپ هتخآ  ریـشمش  اب  داـیز  هک  یـسک  دوب  وا  اریز  هنع ، هللا  یـضر  یلع  ینعی  دـیوگ : تارذـش 308:1  رد  یلبنح  حالفلا  وبا 
درک .

ام یلو  دوب ، ع )  ) نینموملا ریما  ندروآ  مالـسا  زاغآ  عوضوم  رد  تنـس  لها  اب  یهارمه  تاشامم و  يور  زا  دـیدرگ ، راهظا  نونکاـت  هچنآ 
دنکیم مالسا  هب  زاغآ  هک  یسکاریز  دشاب ، هدروآ  مالسا  هک  دوبن  یسکلوا  دنرادنپ  شموق  ریثک و  نبا  هک  ینعم  نآ  هب  ع )  ) یلع میدقتعم 
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ادخ يارب  تقو  هچ  رد  وا  دشاب ؟ هدروآ  مالـسا  نآ  زا  سپ  ات  دیزرو  رفک  ع )  ) نینموملاریما تقو  هچ  رد  یلو  تسا ، رفک  هقباسشا  همزال 
دروایب ؟ نامیاوا  هب  ات  دوب  لئاق  کیرش 

تسد هب  درک و  یئاریذپ  تناضح و  وا  زا  تلاسر ، ماقم  ناماد  دش و  دقعنم  مالسا  ناشخرد  فینح و  نید  رب  شا  هفطن  ع )  ) نینموملا ریما 
ینلع فینح  نید  هب  ص )  ) ربمایپ توعد  هکنیا  زا  لبق  هتـسویپ  وا  تفرگ ، هدـهع  ار  شتیبرت  ع )  ) میظع ربمایپ  يوخ  دومن و  هیذـغت  ربماـیپ ،

يو رد  وا  هزیگنا  زج  يا  هزیگنا  چیه  تساوخ و  یمن  يزیچ  وا  تساوخ  زج  دوب و  ص )  ) ربمغیپ لابند  يا  هیاس  دننام  نآ ، زا  دـعب  ددرگ و 
تحـص دنچ  ره  : ) دیوگ یم  دوخ  وا  هکنآ  لاح  دهد و  تبـسن  رفک  هب  مالـسا  توعد  زا  لبق  ار  وا  دـناوت  یم  یعدـم  هنوگچ  دـشن . هدـید 

(: تسین ملسم  ام  رب  شراتفگ 
تشاد "  یم  زاب  دوب ، ردام  مکش  رد  یتقو  اه  تب  هب  هدجس  زا  ار  شردام  وا  " 

دزاس ؟ یم  هدولآ  ار  وا  فیلکت  ملاع  رد  رفک  یگدولآ  سپس  دراد و  يراتفر  نینچ  تسا  ردام  مکش  رد  یتقو  ات  تما  ياوشیپ  ایآ 
، تفالخ نارود  یگرزب و  یناوج و  و  یکدوک ، رد  دش ، هتفرگ  زاب  ریـش  زا  یتقو  یگراوخریـش ، نارود  نینج ، ملاع  رد  راوگرزب  نآ  هکلب 

دوب . ادخ  هب  نموم  لاوحا ، همه  رد 

هحفص 56 ] ] 

هنبا  بلاطوبا و  ول ال  و 
اماقو اصخش  نیدلا  لثم  امل 

لوبق رد  ص )  ) ربمایپ دزن  نتسج  یشیپ  مالسا و  نامیا و  رد  ترضحنآ  ندوب  لوا  وا و  ندروآ  نامیا  مالـسا و  زا  دوصقم  میدقتعم  ام  هکلب 
تفگ : هک  هدش  لقن  ع )  ) لیلخ میهاربازا  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  مالسا ،

دنوادخ هک  اجنآ  رد  نیملاعلا و  برل  تملـسا  لاق  ملـسا  هبرهل  لاق  ذا  دومرف : هک  هدرک  لقن  وا  زادنوادخ  هچنآ  مه  نیملـسملا و  لوا  انا  و 
نم هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  دـنک : دای  ص )  ) شمظعا ربمایپ  زا  هک  اجنآ  رد  نینموملا و  لوا  اـنا  و  تفگ : هک  دـیامرفلقن  ع )  ) یـسوم زا 

ققحم صخـش  نیملاعلا و  برلملـسا  نا  ترما  و  دیامرف : هک  اجنآ  رد  ملـسا و  نم  لوا  نوکا  نا  ترما  ینا  لق  دـیوگ : هک  اجنآ  رد  هبر و 
هنایقرتم ياهسرد  هدروآ  هغالبلا 392:1  جهن  رد  یضر  فیرش  هک  ع )  ) نینموملا ریما  هبطخ  زا  زین  تفر  تراشا  هک  هنیمز  نیارد  دناوت  یم 

لوسر نم  یعضوم  متملع  دق  و  رضم ، هعیبر و  نورق  مجاون  ترسک  برعلا و  لکالکب  رغصلا  یف  تعـضو  انا  تسنیا : هبطخ  و  دریگرب ، يا 
هدسج و ینسمی  هشارف و  یف  ینفنکی  هردص و  یلا  ینمضی  دیلو  انا  هرجح و  یف  ینعـضو  هضیـضحلا ، هلزنملا  و  هبیرقلا ، هبارقلاب  ص )  ) هللا

امیطف ناک  نا  ندل  نم  هب  هللا  نرق  دقل  لعف و  یف  هلطخ  لوق و ال  یف  هبذـک  یل  دـجو  ام  هینمقلی و  مت  یئیـشلا  غضمی  ناک  هفرع و  ینمـشی 
یل عفری  هما ، رثا  لیـصفلا  عابتا  هعبتا  تنک  دـقل  وهراهن  هلیل و  ملاعلا ، قالخا  نساحم  ومراکملا  قیرط  هب  کلـسی  هتکئالم  نم  کلم  مظعا 

دحاو تیب  عمجی  مل  يریغ و  هاری  هاراف و ال  ءارحب  هنـس  لک  یف  رواجی  ناک  دـقل  هب و  ءادـتقالاب  ینرماـی  اـملع و  هقـالخا  نم  موی  لـک  یف 
ناطیشلا هنر  تعمـس  دقل  و  هوبنلا ، حیر  مشا  هلاسرلا و  یحولا و  رون  يرا  امهثلاث ، انا  هجیدخ و  و  ص )  ) هللا لوسر  ریغ  مالـسالا  یف  ذئموی 

نم سیا  دق  ناطیشلا  اذه  لاق : و  هنرلا ؟ هذه  ام  ص )  ) هللا لوسر  ای  تلقف : ع )  ) هیلع یحولا  لزن  نیح 

هحفص 57 ] ] 
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ریخ یلعل  کنا  و  ریزو ، کنکل  یبنب و  تسل  کنا  الا  يرا ، ام  يرت  عمسا و  ام  عمست  کنا  هتدابع ،
نیا مینک . يرظن  راهظا  تسا  ام  سرتسد  رد  هک  ریز  تیاور  دوجو  اـب  عوضوم  نیا  نوماریپ  دـسر  یمن  ار  اـم  رکبوبا  مالـسا  رد  نخـس  اـما 
دنا قثوم  حیحص و  ناگمه  شلاجر  هک  يدانسا  هب  شخیرات 215:2  رد  يربط  هک  تسا  صاقو  یبا  نب  دعس  نب  دمحم  هحیحـص  تیاور ،

، دندوب هدروآ  مالسا  رفن  هاجنپ  زا  شیبزا  لبق  هن ، تفگ : مردپ  دوب ؟ ناملسم  نیلوا  رکبوبا  ایآ  متفگ : مردپ  هب  دیوگ : دعس  نبا  هدرک ، لقن 
دوب . رتهب  ام  زا  شمالسا  یلو 

یلالدتسا اما  دیوگ : یم  دراد  عیشت  ناهج  زا  هک  يا  هلصاف  اب  یلزتعم ، یفاکـسارفعج  وبا  هکیلاح  رد  منک  رظن  راهظا  مناوت  یم  هنوگچ  نم 
تماما رب  ظحاج  هک 

هحفص 58 ] ] 

ار راک  نیا  وا  یلو  دروآ ، یملیلد  نادب  هفیقس  زور  رد  دوخ  وا  دوبیحیحص ، لالدتـسا  رگا  تسا ، هدرک  شمالـسا  ندوب  لوا  هب  رکب  یبا 
ناشمادک رهاب  مدیدنـسپ  امـش  يارب  ار  درم  ود  نیا  زا  یکی  نم  تفگ : مدرم  هب  هتفرگ  ار  حارج  نب  هدیبع  یبا  و  رمع ، تسد  وا  اهنت  درکن 

دینک . تعیب  دیهاوخ  یم  هک 
هک دوب  يا  هنالقاعریغ  یعفد  راک  رکب  یبا  تعیب  تفگ ، یمن  رمع  تشاد ، تحص  زا  یـشزرا  رکبابا ، ندوب  ناملـسم  لوا  هب  لالدتـسا  رگا 

تشاد . ظوفحم  شرش  زا  ار  مالسا  يادخ 
مالـسا رد  وا  تقبـس  هب  وا  زا  دـعب  هچ  وا و  نامز  رد  هچ  ار ، رکب  یبا  تماـماهک  دـش  یم  ادـیپ  رفنکی  یتح  دوب ، یتسرد  لالدتـسا  نیا  رگا 

زا دعب  ار  رکبوبا  مالـسا ، ناثدحم  تیرثکا  هکنیا  زاهتـشذگ  تسا ، هدشن  هتخانـش  یئاعدا  نینچ  هب  سکچیه  هکنآ  لاح  و  دـنک ، لالدتـسا 
نب دـلاخ  یملـس ، هسبنع  نب  ورمع  يرافغ ، رذوبا  هثراح ، نب  دـیز  ع ،)  ) یلع ردارب  رفعج  ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  لیبق  زا  لاجر  زا  يا  هدـع 

تفای میهاوخ  مینک ، یـسررب  ار  قثوم  يوق و  دانـسا  حیحـص و  تایاور  هاگ  ره  ام  و  دـنا ، هدرک  لقن  ترالا  نب  بابخ  صاعلا و  نب  دـیعس 
تسا . هدوب  ناملسم  لوا  ع )  ) یلع هک  دنا  تقیقح  نیا  يایوگ  تایاور  نیا  همه 

لقن سابع  نبا  زاهک  يرگید  ناوارف  تایاور  اب  تسا  ضراعم  دروآ ، مالسا  هک  دوب  یسک  لوا  رکبابا  هکنیا  رب  ینبم  سابع ، نبا  تیاور  اما 
هدرک لقن  سابع  نبا  زا  یحیحـص  تایاور  هاگنآ  . ) تسا دامح  نب  ییحیتیاور  اهنآ  زا  یکی  تسا . رتشیب  شترهـش  تاـیاور  نآ  هدـش و 

یبعشثیدح زا  لوق ، نیا  و  ع )  ) یلع مالسا  تقبـس  رد  سابع  نبا  هدیقع  تسنیا  سپ  دیوگ : سپـس  میدرک ) هراشا  لیـصفت  هب  ام  هکنانچ 
یبعـش و ثیدـح  هاـگنآ  تسا . هدیـسر  مه  لوق  نیا  فـالخ  یلذـه  رکب  یبا  ثیدـح  رد  یبعـش  زا  هکنیا  اـب  تسا ، رتروهـشم  رت و  تباـث 

لقن قوثودروم  دیناسا  حاحص و  بتک  زا  میدرک  دای  ام  هک  ار  يرگید  ثیداحا 

هحفص 59 ] ] 

تفرگ . ارف  وا  زا  ار  اهنیا  دیاب  هک  هدرک 
. " دیامنبیذکت دسر ، یم  وا  هب  هک  ار  یقح  مالک  دنز و  تمهت  ادخ  رب  هکنآ  زا  رترگمتس  تسیک  ایآ  " 

دیئامرف : هجوت 
ندرازگ زاـمنو  تداـبع  ياـهلاس  رد  یفـالتخا  دـنک ، تقد  اـت 224 ) هحفـص 221  زا   ) نینموـملا ریما  تاـملک  رد  هـک  یــسک  يارب  دـیاش 
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میئوگ : هراب  نیا  رد  ورنیا  زا  دنک و  هدهاشم  لاس ، هن  تفه و  جنپ ، هس ، نیب  ص )  ) ادخ لوسر - اب  ع )  ) ترضحنآ
هکم رد  لاس  هس  تدم  توبن  زاغآ  رد  ربمغیپ  هک  دشاب  توعد  راهظا  ات  تثعب  لوا  نیب  لاس  هس  نامز  تدـم  دارم  دـیاش  لاس  هس  ریبعت  اما 

دش . راکشآ  شتوعد  مراهچ  لاس  رد  درب و  یم  رسب  یناهنپ 
لزان قلخ " ... يذـلا  کبر  مساب  رقا  هک "  یحو ، لوا  زور  خـیرات  زا  یحو  لوزن  ترتف  لاس  ود  نآ ، زا  دوصقم  دـیاش  لاس  جـنپ  ریبعت  اما 

هیآ و  نیکرـشملا ، نع  ضرعا  رموت و  امب  عدصاف  هیآ  لوزن  ات  ترتف  زا  دعب  تثعب  زاغآ  لاس  هس  " و  رثدملا ، اهیا  ای  لوزن "  ماگنه  ات  دش 
منامگ دوبن و  ع )  ) یلع هجیدـخ و  زج  ص )  ) ربمغیپ اـب  یـسک  اـهلاس  نآرد  هک  یناـهنپ  توعد  ياـهلاس  نیبرقـالا "  کتریـشع  رذـنا   "و 

هدمآ هحفـص 44  عاتمالا "  رد "  هکنانچ  داد  ماجناهنایفخم  ار  شراک  لاس ، جنپ  ص )  ) ادخ ربمایپ  هتفگ : هک  تسا  یـسک  دارم  هرودنیمه 
تسا .

هحفص 60 ] ] 

هحفص 220و رد  روکذم  يوبن  تیاور  هب  تسا  حیحص  شدنس  هلسلس  دایز و  شقرط  تیاور  نیا  هکنیا  زا  هتـشذگ  لاس ، تفه  ریبعت  اما  و 
بوجو ماـگنه  اـت  تثعب  لوا  زا  ص )  ) ربماـیپ توعد  ياـهلاس  عومجم  ینعی  تسا ، هدـش  دـییات  هحفـص 227 رد  هدربمان  عفار  یبا  ثیدـح 

بجاو . ياهزامن 
ترجه زا  لبق  لاس  هس  تسا ، هتفگ  يرهز  باهـش  نب  دـمحم  هکنانچ  جارعم  دـش و  بجاو  جارعم  بش  رد  زاـمن  نیملـسم  قاـفتا  هب  اریز 

ادخ تدابع  دوش ، یم  لاس  تفه  هک  مهد  لاس  ات  زامن  عیرـشت  خـیرات  زا  ع)  ) نینموملا ریما  دوب و  هکم  رد  لاسهد  ص )  ) ربمایپ داتفا  قافتا 
رب راک  دنتخادرپ و  یم  تدابع  هب  ارح ، راغ  رد  یتدم  و  بعش ، هب  یتدم  مه  اب  ود  ره  اذل  وتشاذگ  یم  زامن  ص )  ) ربمایپ اب  درک و  یم  ار 

رذـنا و  دـش " : لزان  هیآ  نیا  زین  " و  نیکرـشملا نع  ضرعا  رموت و  امب  عدـصاف  داتـسرف " : ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  اتتشذـگ  یم  لاونم  نیا 
هیآ ود  يارجا  رد  هک  مشاه  ینب  عاـمتجا  رد  ع )  ) نینموملا ریما  دوب . ثعبم  زا  دـعب  لاـس  هس  هیآ ، ود  نیا  لوزن  هک  نیبرقـالا "  کتریـشع 

ص)  ) ربمایپ زور  نآ  زا  و  دادن ، خساپ  ار  ص)  ) ربمایپ وا  زج  سک  چـیه  زور  نآ  رد  درک و  توعد  لوبق  هب  رهاظت  دوب . هدـش  لیکـشت  قوف 
مدع مکح  رد  اهنآ  نافلاخم  هک  شیرق  مومع  هب  تبـسن  زیچان ، يدادعت  زج  سک  چـیه  دـناوخ و  دوخ  ریزو  هفیلخ و  یـصو ، ردارب ، ار  وا 

دادن . ص )  ) ربمایپ توعد  هب  خساپ  دندوب ،
اهتدـم دوبن و  تادابع  نیزاوم  هب  تبـسن  هبناج  همهو  لماک  تفرعم  يور  زا  دـندروآ  یم  نامیازور  نآ  رد  هک  یناـسک  اـهنیا ، زا  هتـشذگ 

نیتداهش اهنت  هدوب و  مالسا  هب  تبسن  ندیدرگ  عضاخ  ندش و  میلـست  اهنت  اهنآ  نامیا  هکلب  دنتفریذپ ، بیذهتو  تفرعم  اجیردت  ات  تشذگ 
سب . دوب و  ندز  زابرس  اهتب  شتسرپ  زا  ندنار و  نابز  رب 

هحفص 61 ] ] 

، درک یم  تدابع  هنوگچ  وا  دـید  یم  تشاد ، یم  رب  ماگ  ص )  ) ربمایپ لاـبند  تسخن  زور  زا  تدـم ، نیا  ماـمت  رد  ع )  ) نینموملا ریما  یلو 
رد لـماک  دـیحوت  وا  هراـبرد  حیحـص  قح  ور  نیا  زا  داد  یم  ماـجنا  دوب  هتـسیاش  هک  روـط  نآ  تفرگ و  یم  ارف  وا  زا  ار  تاـبجاو  نیزاوـم 

تسا . هدناوخ  زامن  هدیتسرپ و  ار  ادخ  مدرم ، رگید  زا  لبق  لاس  تفه  راوگرزب  نآ  هکنیاو  تسا  تدابع 
ص)  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : هک  اجنآ  هدـش ، دراو  سابع  نبا  ثیدـح  رد  هک  دـشاب  یلاس  تفه  لاـس ، تفه  زا  دوصقم  دور  یم  لاـمتحا  و 
، دعب لاس  تشه  رد  دینش و  یم  ار  هتشرف  يادص  تسیرگن و  یم  ار  یبیغ  وترپ  رون و  نآ  لاس  تفه  رد  دیزگ . تماقا  هکمرد  لاس  هدزناپ 
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وا دینـش ، یم  ار  هچنآ  دید و  یم  مه  وا  دـید ، یم  ص )  ) ربمایپ ارهچنآ  دوب ، وا  اب  ع )  ) نینموملا ریما  تسخن  زور  زا  دـش و  یم  یحو  وا  هب 
تشذگ . رد ص 240  هکنانچ  دوبن  اراد  ار  يربمغیپ  ماقم  هکنیا  زج  دینش ، یم  مه 

دیوگ : هک  كردتسملا 112:3  صیلخت  رد  تسا  یبهذ  نخس  رابفرگش  سپ  دیآ ، تفگش  ار  امش  نخس  نیا  رگا 
شیپ و تعاس  دنچ  فالتخا  اب  دیز  اب  یلع  دندوب و  یلع  دیز و  لالب ، رکبوبا ، هجیدـخ ، دـندروآ  نامیا  ص )  ) ربمایپ هب  هکیناسک  نیتسخن 

تسا ؟ مادک  رگید  لاس  تفه  نیا  سپ  دندرک ، تدابع  ار  ادخ  دندروآ و  نامیا  دوخ  ص )  ) ربمایپ هب  همه  سپ 
هچ و  تسا ؟ مادـک  یبهذ  رادـنپ  دروم  تعاس  دـنچ  ایآ  میـسرپ  یم  ام  یلو  میتشاد ، ناـیب  هک  لاـس  تفه  حیـضوت  دوب  نیا  دـیوگ : فلوم 

تسیک نآ  يوار  و  هدش ؟ هراشا  نادب  يذخام  مادک  رد  دوش ؟ یم  تفای  اجک  و  هدش ؟ هدیرفآ  شا  هدنیوگ  عقوم  هچ  هتفگ ؟ ار  نآ  یـسک 
هدرک .؟ تیاور  ار  نآ  هک 

و یبهذ ، ياقآ  ياه  هشیدـنا  هظفحم  زا  ریغ  زا  وگ  هصق  رفن  کـی  یتح  میرـضاح  هدرک ، رظن  فرـص  بتک ، رد  لـقن  تیاور و  زا  اـم  هکلب 
ار نآ  شیاهرادنپنزخم 

هحفص 62 ] ] 

تسا ؟ هدوب  ناملسم  نیتسخن  رکبوبا  تقو  هچ  هک  دیوگب  ار  هصق  نیا  ام  يارب  دشاب و  هدرک  لقن 
، تسا مالسا  خیرات  زا  ربخ  یب  ینیـشناتسور  درم ، نیا  ایوگ  دروآ . نامیا  رفن  هاجنپ  زا  دعب  رکبوبا  هک  تشذگ ص 240  يربط  حیحص  رد 

دیآ . یم  ششوخنداد  لطاب  تبسن  غورد و  زا  یلو  دناد ، یم  مه  دیاش 
بجاو ياهزامن  بوجو  لاـس  اـت  تثعب  زا  لاـس  تفه  هوـالع  هب  یحو ، ترتف  لاـس  ود  هیآ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  لاـس ، هن  عوضوم  اـما 

، تسا یمومع  تارواحم  رد  هک  يراتفگ  لثم  میدرک ، داریا  تقد  قیقحت و  يانبم  رب  هن  یبیرقت  ناونع  هب  ام  ار  همه  اـهنیا  دـشاب ، هناـگجنپ 
. دشابن یفالتخاو  ضراعت  ياج  اهنآ  نیب  و  دیآرد . حیحص  مه  اب  همه  دناوت  یم  ور  نیا  زا 

امنا هیآ " : لوزن  هدش و  رکذتم  زامن  رد  عوکر  لاح  رد  ار  ع )  ) نینموملا ریما  یشخبمتاخ  ثیدح  هحفص 357  متفه  دلج  رد  ریثک  نبا  - 5
تیاور نیا  و  دیوگ : سپـس  هدرک ، لقن  تشذگ ، هحفـص 157  رد  هک  جـشا  دیعـس  یبا  قیرط  زا  ار  اونمآ " ... نیذـلا  هلوسر و  هللا و  میلو 

رد هچنآ  تسا و  هدـشن  لزان  ع )  ) یلع صوصخ  هراـبرد  نآرق  زا  يا  هیآ  چـیه  و  تسا ، فیعـض  شدانـسا  اریز  تسین ، حیحـص  هجوچیهب 
جاحلا و هیاقس  متلعجا  هیآ " : اریسا و  امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  هیآ " و  داه " و  موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  هیآ "  دروم 
، دیدرگ لزان  ع )  ) یلع هرابرد  دـنیوگ  یمهک  هدـش ، لقن  رگید  ثیداحا  تایآ و  رخالا " و  مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلادجـسملا  هرامع 

تسین . حیحص  هنوگچیه 
: هیآ لوزن  دیوگ  یم  تارج  هب  درم  نیا  هنوگچ  تسردان "  رگم  دنیوگن  دیآ ، نوریب  نانآ  ناهد  زا  هک  تسا  ینخـس  رابنارگ  هچ  خساپ " :

هرابرد هللا " ... مکیلو  امنا  " 

هحفص 63 ] ] 

نبا قـیرط  زا  ار  تیاور  نیمه  شریـسفت 71:2  رد  وا  دوخ  هکیتروصرد  دنک ، یم  شدانـسا  فعـض  رب  لالدتـسا  وتسین  تسرد  ع )  ) یلع
هکمیدرک هراشا  هحفـص 175  رد  البق  ام  و  تسین ؟ هشدخ  لباق  تیاور  نیا  دانـسا  تساهتفگ  یبلک  دـیوگ : هدرک و  لقن  یبلک  زا  هیودرم ،

دنا . قثوم  حیحص و  شلاجر  هدربمان  جشا  دیعس  یبا  ثیدح 
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ع)  ) یلع نینموملا  ریما  هرابرد  تایآ  نیا  هکنیا  رب  ینبم  رگید ، ناوارف  تایآ  تاـیآ و  نیا  لـیذ  رد  هک  یتاـیاور  هاـگ  ره  هتـشذگ ، نیا  زا 
تایاورنیا رگا  دشاب . یم  ترضح  نآ  شا  هتسجرب  ياه  هنومن  زا  یکی  دراد  هک  یمومع  بسح  رب  ای  هدیدرگ ، وا  هب  لیوات  ای  هدش ، لزان 

بتک دیناسم و  حاحصو و  دامتعا  دروم  ریسافت  نیا  همه  هک  تسا  ققحم  هفیظو  دشابن ، حیحـص  مادک  چیه  لفاغ  درم  نیا  رادنپ  بسح  رب 
ارچ و  دـیآ ؟ راک  هچ  هب  تسا  تسردان  بلاطم  زا  ولمم  هک  یبتک  اریز  دـشکب ، اهنآ  همه  رب  نالطب  ملق  دـنک و  هراپ  هراپ  ار ، ربتعم  ثیدـح 
هب تبـسن  تما  نتفریذپ  ندرب و  راکب  يارب  اهنآ  ندرک  هریخذ  عمج و  رد  ار  ناشزیزع  رمع  ارچ  و  دـننک ؟ بلاطم  نیا  رب  هیکت  نادنمـشناد 

دننک ؟ فرص  شنیماضم ،
دیاب ناققحم  ار  یهاگهانپ  هچ  ودننک  هعجارم  دـیاب  یباتک  هچ  هب  ناهوژپ  شناد  سپ  دوش  ریثک  نبا  یتسرپاوه  يادـف  دـیاب  همه  اهنیا  رگا 

دنزاس ؟ دوخ  دصقم 
رد زج  يا  هلئـسم  ره  عوضوم و  ره  رد  دـنک و  یم  هعجارم  اه  نیا  هب  شدوخ  ریثک  نبا  و  تسا . هاـگهانپ  ذـخام و  اـهباتک  نیمه  اـهنت  یلب ،

هدمآ شوجب  شا  يزوت  هنیک  رگید  دسر  یم  هک  دروم  نیا  هب  یلو  دـهد ، یم  رارق  دـصقم  ار  اهباتک  نیمه  ع )  ) نینموملا ریما  لئاضف  باب 
دوش . یم  هجاوم  نآ  اب  خاتسگ  يا  هماخو  هدننز  تشز و  ینابز  اب 

106 و163- تاحفـص 111 - موس  دلج  52 و  - 55 هحفـص باتک  نیا  مود  دـلج  رد  همیرک  تایآ  نیا  لوزن  دـخام  نایرج  رد  ار  امـش  ام 
. رادید دیما  هب  درک ، میهاوخ  ادا  داهموق "  لکل  رذنم و  تنا  امنا  هیآ " : لیذ  رد  ار  نخس  قح  میدراذگ و   156

هحفص 64 ] ] 

هاگنآ هدروآ ، ار  تئارب  ثیدـح  رکب ، یبا  زاعیثی  نب  دـیز  زا  قاحـسا  یبا  زا  لیئارـسا  زا  عیکو  زا  دـمحا  ماـما  زا  ص 356  دـلج 7  رد  - 6
زاب رکبوبا  هک  یتروص  رد  تسا ، هدـش  قیدـص  ندـینادرگ  زاب  هب  رما  نآ ، رد  اریز  تسه ، يراـکنا  داریا و  ياـج  ثیدـح  نیا  رد  دـیوگ :

رخآ . ات  دوب ... جح  ریما  تشگن و 
شتحـص رب  عامجا  تسا و  نیقی  تباث و  هک  یـصن  دـیدنخب . هتفرگ  تروص  صن  لـباقم  رد  هک  کـنخ  داـهتجا  نیا  ربو  دـیناوخب  خـساپ :

. درک میهاوخ  نایب  امش  يارب  شرایسب  قرط  اب  ار  ثیدح  يدوز  نیمه  هب  ام  و  تسا . هدش  دقعنم 
نینچ نآ  زا  یتمسق  هک  هدروآ  یثیدح  هدیرب  نب  هللا  دبع  زا  يدنک  حلجا  زا  ریمن  نبا  زا  دمحا  ماما  قیرط  زا  هحفص 342 متفه  دلج  رد  - 7

تسا . نم  زا  دعب  امش  رایتخا  بحاص  وا  و  میوا ، زا  نم  و  نم ، زا  وا  هک  دینکن  تیاعس  ع )  ) یلع هرابرد  دومرف : ص )  ) ربمایپ تسا :
هتفریذـپ دـنک  لقن  يا  هعیـش  اهنت  هک  ار  یتیاور  تسا و  یعیـش  حـلجا  تسا و  مولعماـن  ریبعت  نیا  زا  دوصقم  دـیوگ : نآ  بیقعت  رد  هاـگنآ 

زا دمحا  تیاور  هدش ، ظفح  هراب  نیا  رد  هچنآ  و  تسا . رتهاگآ  دنوادخ  دـنا و  هدرک  يوریپ  دـنیوا ، زا  رت  فیعـض  هک  یناسک  زا  تسین و 
یلعف هالوم  تنک  نم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هک  دـشاب  یم  شردـپ  زا  هدـیرب  نب  هللا  دـبع  زا  هدـیبع  نب  دعـس  زا  شمعا  زا  عیکو 

 " تسوا . یلو  ع )  ) یلع میوا  يالوم  نم  هک  ار  یسک  هیلو " 
، ایوگ تسا  یمـالک  نآ  نتم  هکنیااـب  دـنادب ؟ مولعماـن  كوکـشم و  ار  ریبعت  نیا  دـناوت  یم  دـشابن  هیما  ینب  زاهک  یبرع  چـیه  اـیآ  خـساپ :

یئانـشآان راهظا  هلمج  نیا  ینعم  رد  هک  دوش  یم  ادیپ  دزادنین ، ههبـش  هب  ار  وا  بصعت  لماوع  هکنیا  هب  طورـشم  یبرع  چیه  ایآ  و  حـیرص ،
نومضم و نیمه  هب  یناوارفحیحص  ثیداحا  هب  دیوم  هدش و  رداص  حیحـص  دانـسا  اب  یحو  ردصم  زا  هک  یتباث  حیحـص و  ینعم  نیا  دنک ؟

تسا ؟ ینعم 

هحفص 65 ] ] 
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هکنیا اب  تسا ؟ مرکا  ص )  ) ربمایپ شا ، هدـنیوگ  هب  بلطم  نیا  دانتـسا  هب  طوبرم  تسنآ  یعدـم  ریثک  نبا  هک  ار  یندوب  مولعماـن  نیا  اـیآ  و 
زاربا هیلع ، هلا  تاولص  نینموملا  ریما  هب  تبسن  ار  یئانشآان  نیا  ای  و  دنار ، یم  نابز  رب  ار  هنامیکح  نخس  نیا  لیلجت  اب  هتسویپ  ص )  ) ربمایپ

یم هچ  تسا  هدرکرپ  ار  برغ  قرـش و  هک  تاملک  نیا  ناوارف  لاثما  اب  ریثک  نبا  تروص  نیا  رد  دناد ، یم  ماقم  نیا  قیال  ار  وا  دنک و  یم 
تسین . شلولدم  رد  دانسا و  رد  يریگ  هدروخ  هنوگچیه  ياج  هک  یتاملک  دنک ؟

ود رد  اهنآ  سار  رد  و  دوخ ، دیناسم  حاحص و  بتک  رد  ثیدح  نایاوشیپ  هک  ار  یثیدح  دیا  هدینش  ینید  ثدحمچیه  زا  امـش  نونکات  ایآ 
دننک . در  ار  نآ  دراد  دوجو  یعیش  رفنکی  شدانسا  رد  نوچ  دنا ، هدرک  لقن  ملسم  يراخب و  حیحص 

تسا . نیعم  نبا  قوثو  دروم  هک  حلجا  دننام  دشاب ؟ ثیدح  همئا  قوثو  درومیتقو  تسیچ ؟ یعیش  هانگ  رگم 
رد یئاـسنو  هدروآ  راـصتخا  هـب  ار  نآ  يذـمرت  تـساهدرک و  لـقن  روکذــم  دانــسا  هـب  دوخدنــسم 355:5  رد  دـمحا  ار  هدربماـن  ثیدـح 

یمثیه ظفاح  هرضنلا 171:2 و  ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  و  تسا ، لامعلا 156:6  زنک  رد  هچنآ  قبط  رب  هبیش  یبا  نبا  و  ، 24: صئاصخ
قثوم دیدینـش  هک  حـلجا  رگم  تسا  حیحـص  شلاجرهدربمان  دـمحا  دانـسا  دـنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  نارگید  دئاوزلاعمجم 128:9 و  رد 

تسا .
ثیدـح رما  رد  وا  تاعالطا  تیدودـحم  یهاتوک و  هناشن  عیکو ... زا  دـمحا  تیاور  تسا  هدـش  ظفح  هراب  نیارد  هچنآ  و  دـیوگ : هکنیا  و 
ثیدـح ود  ره  و  دوـش ، یم  هدـیرب - ینعی  یکی - هب  یهتنم  ناشدنـس  ثیدـح  ود  ره  هک  تـسوا  طـلغ  رادـنپ  نـیا  هدـنهد  ناـشن  تـسا و 

رد 215 هدربمان  نیـصح  نب  نارمع  هصق  لباقم  رد  هیـصخش  هعقاو  کی  یلع "  یف  عقت  ثیدح " ال  هک  تسا  هتـسنادن  دراد و  تیالوهدافا 
هیضق نیا  و  دراد . تیمومع  هبنج  هک  تسا  ریدغ  ثیدح  ترابعنیع  هالوم "  تنک  نم  ثیدح "  تسا و 
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تسا . مخ  ریدغ  هیضق  زا  ریغ  هک  تسا  نشور  یهاگآ  رایشوه و  صخش  ره  ر 
رتـش دـندقتعم  نایعیـش  زا  يا  هراـپ  هک : دـهد  یم  تبـسن  نایعیـش  هب  بیذـکت ، اـب  هارمه  ار  هدـیقع  نیا  شباـتک  رد 196:2  ریثـک  نـبا  - 8

یناسارخ رتش  زور  نآزا  دنداتفا ، تراسا  هب  البرک  هعقاو  رد  یحو  نادناخ  نانز  هک  دش ، ادیپ  يزور  زا  شددـعتم  ياه  ناهوک  یناسارخ ،
دناشوپ . هب  ار  اهنآ  بقع  ولج و  ياهتمسق  ات  درک  ادیپ  ددعتم  ياه  ناهوک 

زا شا  یبرع  یناسارخ و  زا  معارتش  رد  دوجوم  ياهناهوک  درادنپ  هک  دوش  ادیپ  ینونجم  هیفس و  نایعیـش ، رد  منک  یمن  نامگ  نم  خساپ -
یم تبـسن  اهنآ  هب  غورد  قیرط  زا  یلو  دیوگ ، یمن  ار  نخـس  نیا  يا  هعیـش  چیه  دشاب . هتـشگ  رادیدپ  دـمآ ، شیپ  البرک  هعقاوهک  يزور 

رد دنچ  ره  تراهط  تمصع و  نادناخ  هک  درادن  ار  هدیقع  نیا  ياهعیش  چیه  هنرگو  دنرآ ، دوجوب  یتافارخ  فعض  هطقن  اهنآ  رد  ات  دنهد 
يراوخ و نیرتمک  ای  دندوب و  نایرع  هنهربهتفگن و  یسک  اما  دندوبر ، ار  اهنآ  للجم  ياه  ششوپ  رخاف و  ياهسابل  اهرویز و  تراسا ، لاح 

يداهج هار  رد  نانیا  یلب  تساوخن . اهنآ  يارب  ار  عضو  نیا  ادخ  ودندوب  دـنوادخ  هژیو  تیانع  لومـشم  نانیا  دـندرک ، ساسحا  یگیامورف 
و دندش . دئادش  لمحتم  ادخ  هار  رد  ناشنادرم  هکنانچ  دندرک  لمحت  ار  يدیدش  ياهیراتفرگ  اه و  تبیصم  اهرازآ و  دنتشاد  هدهع  رب  هک 

هندـیآ یم  باسحب  اهنآ  يارب  يراختفا  تسوا  هار  رد  ادـخ و  مشچلباقم  رد  نوچ  دـننک ، لـمحت  ادـخ  هار  ردنادـهاجم  هک  یتبیـصم  ره 
يراع . گنن و 

ءوس و  دنتـسجتکرش . تشاد  یم  رب  هیما  ینب  ءوس  ياهتین  اهگنرین و  اهیئاوسر ، يور  زا  هدرپ  هک  یـسدقم  تضهن  رد  ناـشنادرم  اـب  ناـنیا 
الم رب  دـندوب ، هدرک  هئطوت  نیتسخن  تیلهاـج  هب  ناناملـسم  تشگزاـبيارب  دنتـشاد و  یمالـسا  هعماـج  نید و  هب  تبـسن  هک  ار  ناـنآ  تین 
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دندرک :
زا اـت  دوب  هدـش  هدرپـس  وا  هب  شدـج  نید  يرادـساپ  یناـبهگن و  هک  تیادـه "  نید و  همـسجم  ع " )  ) نیـسح نیگنن ، هئطوت  نیا  لاـبق  رد 

دنک ظفح  ار  نآ  يددعتم  نانمشد 

هحفص 67 ] ] 

تیعقوم نیا  رد  شناـنز  یتح  و  نازیزع ، ناراـی و  شنادـناخ  شدوخ ، تساـخ . اـپب  دـنک ، مادـقا  تما  تاـجنيارب  یلاوحا  نینچ  رد  اـت  و 
هـشیر هب  هک  ار  یتخـس  ياه  هشیت  دـننک و  هاگآ  هیما  ینب  موش  تاین  زا  ار  ینید  هعماـج  اـت  دنتـساخ  اـپب  مه  اـب  همه  كاـنرطخ  ساـسح و 

ادـخ ربمایپ  اب  يدـنویپ  هن  هدز  هیکت  نوگژاو ، مالـسا  تفالخ  هاگیاج  رب  هک  یـسک  نیا  دـنهد  ناشن  ودـنایامنب  اهنآ  هب  دـندز  یم  تعیرش 
وا . ربمایپ  تفالخ  زا  يا  هرهب  هن  دراد و  (ص )

نانز و رذگهر  و  داد ، نآ  رس  رب  ار  دوخ  ناج  البرک  هاگنابرقرد  ماجنارس  ات  دناوخ  ارف  هیما  ینب  ربار  نیگنن  هحفص  نیا  هتسویپ  ع )  ) نیسح
دش . هدیشک  ماش "  هب "  شنادنزرف 

ناورم نامز  رد  هکیئاج  ات  دـنتخاس  دوخ  روفنم  ار  نانآ  درک و  ادـیپ  ترفن  ناـشناوریپ  هیما و  ینب  زا  مدرم ، سوفن  هک  دوب  عاـضوا  نیا  رد 
دیدرگ . كاپ  نانآ  دوجو  ثول  زا  نیمز  رامح ،

هکنانچ مالسا  نید  دنیوگ : یم  هچنآ  دافم  تسنیا  و  تسین . یمتـس  ناگدنب  رب  ار  يادخ  دندروآ و  مهارق  دوخ  تسدب  نانیا  هچنآ  تسنیا 
مه ریثکنبا و  یلو  تسا ، هدش  تیوقت  عطاق  نیهارب  اب  هک  يراوتسا  تقیقح  تسنیا  تسا . ینیـسح  شئاقب  تسا ، هدوب  يدمحم  شثودح 

و دنشک ، یمن  تسد  نداد ، اهنآ  هب  غورد  ياهتبسن  اب  ع )  ) نیسح هعیش  هب  تبسن  دوخ  ياه  یئوگدب  زا  يوما ، حور  نارادفرط  زا  شناردق 
دننک . یمن  يراددوخ  ناش  هدننز  نانخس  زا 

وا ياهیـشوپ  هدرپ  ریوزت و  زا  یئاه  هشوگ  دوب  نیا  و  یمالـسا ، ياهتناما  ملع و  رب  ریثک  نبا  ناوارف  تایانج  زا  يزیچان  ياه  هنومن  دوب  نیا 
ای همه  میهاوخب ، هاگ  ره  و  مینک . داریا  اجنیا  رد  ار  شباتک  ياهیتشز  بیاـعم و  همه  هک  تسین  نآ  تصرف  ار  اـم  و  نآ . قیاـقح  هب  تبـسن 
هب هک  يا  هدننز  ياهمانـشد  هداد و  هزنم  مدرم  هب  هک  یئاوران  ياهتبـسن  ساسا و  یب  نانخـس  و  اهغورد ، زا  باتک  نآ  رد  هچنآ  زا  يرایـسب 

و هتشاد ، راهظا  زوجم  نودب  ناشخیرات ، ندش  ضرعتم  ماگنه  هعیشلاجر 

هحفص 68 ] ] 

یم لیکشت  ار  یگرزب  باتک  میرامش ، رب  اجنیا  رد  دناد ، یم  تحیضف  گنن و  ار  اهنآ  میلس  لقعو  نادجو  هک  ار  وا  هنادرمناوجان  تالمح 
مینک . یم  رظنفرص  اهنآ  زا  دوخ  تیصخش  ظفح  يارب  هناراوگرزب  ام  یلو  داد ،

رد ار  وا  دنک ، يوریپ  ار  نانموم  هار  زج  یهار  دراد و  زاربا  ینمـشد  فالخ و  ص ،)  ) ربمایپ اب  تیاده ، هار  ندش  راکـشآاب  هک  سک  نآ  و 
تسا . هداتفا  یهار  دب  هب  وا  و  میزاسیم ، شیالتبم  منهج  باذع  هب  میراذگ و  یم  دازآ  شراک ،

تروصنیا رد  اریز  مینک ، یسررب  ار  اهنآ  لماک  روط  هب  میهاوخب  هکنیا  نودب  موق ، بتک  ياهیئارس  هوای  زا  يا  هنومن  دوب  نیا  دیوگ : ینیما 
هبیمالـسا تما  هجوت  اـه ، هنومن  نیا  ندادناـشن  زا  اـم  دوصقم  اـهنت  میهد . صاـصتخا  نادـب  ار  ناـمباتک  زا  يروطق  تادـلجم  دوـب  مزـال 

بـصعتم ياهور ، هلابند  و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  زابلغد  نانمـشد  یهورگ  تایحور  اب  هتخیمآ  ياه  ینمـشد  اه و  يزوت  هنیک  تابجوم 
ناهارمگو نایارگ  لطاب  دـننام  هدولآ  ياه  هتـشون  بتک و  هنوگنیا  هب  تیبلا ،) لها  هعیـش   ) تما زا  یگرزب  هفیاـط  لاـبق  رد  اـت  تسا  ناـنآ 
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دننکن . دامتعا  میدرب ، مان  هک  يا  هدزباتش 
قیقحت نانآ  ياوران  ياهتبسن  ساسایب و  نهوم و  بلاطم  نوماریپ  هک  دسریم  ار  وا  دنادب ، ار  نانآ  تنایخ  هزیگنا  هدنناوخ ، یتقو  تسادیپ 

دروآ . لمعب 
نانآ هناروکروک  ياه  بصعت  هار  ناگدنیوپ  زور و  ناگدنسیون  زا  تعامج ، نیا  نارخاتم  نانخـس  هب  يا  هراشاتسا  هتـسیاش  زین  اجنیا  رد 

ثعاب هدروآ  دـیدپ  اه  هنیک  اهلد  رد  و  دـنا ، هتـشگ  یمالـسا  هعماـج  یناـشیرپ  و  هملک ، قرفت  ثعاـب  هک  یناگدنـسیون  زا  هدـع  نآ  مینک ،
هدروآ دوجوب  اهتبکن  هدمآ و  دیدپ  يراوگان  ثداوح  و  هتساخرب ، اهبوشآ  اه و  هنتف  نآ ، هجیتن  رد  هدیدرگ و  اه  ینمشد  شتآ  نتخورفارب 

تما رب  تلذ  گنن و  سابل  دندیدرگ و  ثعاب  ار  یگداتفا  بقع  یتسپ و  هدوشگ ، تما  يور  هب  ار  یئوگازـسان  ینابز و  دـب  ياهرد  دـنا و 
نیملسم رب  ار  يرسکبس  تفخ و  غاد  هدیناشوپ ،

هحفص 69 ] ] 

دهاوخیم ناطیـش  عطق  روطب  دنتـساخرب " . ینمـشدب  مه  اب  ناشناراگزیهرپ  زج  ناردارب  ناتـسود و  هک  دنا  هدیـشکیئاجب  ار  راک  دنداهن و 
 " دنک . توعد  يردارب  تمالس  نما و  هناخ  هب  ار  امش  دهاوخیم  ادخ  دنک و  رارقرب  هنیک  ینمشدامش و  نایم 

هکیناسک تسا . اراکشآ  ینمشد  ار  امش  وا  دینکن ، يوریپ  ناطیش  ياهماگ  زا  ودیدرگ  دراو  سفن  تمالس  رد  ناگمه  نامیا  اب  مدرم  يا  " 
. دنبای تریصب  یئانیب و  هدشرکذتم ، دنبای ، تسد  نانآ  رب  نیطایش  زایهورگ  هک  یماگنه  دنراد ، اورپ  ادخ  زا 
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هیمالسالا ممالا  خیرات  تارضاحم 

يرضخلا  دمحم  خیش  فیلات 
شیوما ياه  هزیگنا  زا  یتشم  باتک  نیا  رد  وا  تسین  خـیرات  باتک  کی  یگداسب  یلو  هداد  نوریب  خـیرات ، ناونع  هب  هدربمان  ار  باتک  نیا 

هن وا  باـتک  ور  نیا  زا  و  تسا ، هدوـمن  یباـتع  نآ  زا  یتمـسق  ره  رد  هدرک و  نایعیـش  هب  يا  هـلمح  شنخـس  زا  يزارفره  رد  هداد و  اـج  ار 
یتشم هکلب  داد ، رارق  دـقن  دروم  ار  شبلاـطم  ناوتب  هک  تسا  یتدـیقع  باـتک  هن  درک و  هیکت  نآ  لـقن  رب  ناوتب  هک  تسا  یخیراـت  باـتک 

هراچ یلو  مینادرگرب  يور  شتاهابتشا  زا  هک  دوب  نیا  هتـسیاش  دنزیممهب  ار  شمارآ  و  هریت ، ار  يردارب ) ) يافـص هک  تسا  لاجنج  وهایه و 
میهد : رارق  وا  ياهشزغل  زا  یخرب  نایرج  رد  ار  هدنناوخ  هک  میرادن 

کیب ندیـسرروظنم  هب  نیفـص ) گنج   ) گنج نیا  هکنیا  یکی  دیازفا  یم  فسات ، رب  هک  یبلاطم  زا  دیوگ : شباتک  دلج 2 ص 67  رد  - 1
ع)  ) یلع ناوریپ  دوب . صخـش  رب  صخـش  يزوریپ  گنج  فده  هکلب  دوبن ، دشاب  هدش  دراو  تما  رب  هک  یمتـس  ملظ و  عفر  ای  ینید  فده 

يو يرایب  هیواعم ، ناوریپ  و  تسا ، يرادمامز  هبمدرم  نیرت  هتسیاش  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  مع  رسپ  وا  هک  دندرک  یم  يرای  ار  وا  لیلد  نیا  هب 
هتخیر متـسبشنوخ  هک  تسا  یـسک  یهاوخنوخب  مدرم  نیرت  هتـسیاش  وا  تسا و  نامثع  نوخ  بحاص  واهک  ناونع  نیاـب  دـندوب  هتـساخرب 

هکیسک ابتعیب  دندوب  دقتعم  و  هدش ،
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تسین . هتسیاش  دنا ، هدش  هدنهانپ  وا  هب  نامثع  نالتاق 
نونکا هن ، ای  دـنک  یم  قیبطت  نیفـص ) دربن   ) دربن نیا  اب  ایآ  مینیبب  ات  درک  یم  نایب  ام  يارب  ار  دوخ  يداقتعا  يدابم  درم  نیا  شاـک  خـساپ -

: میئوگ هدرک ، يراددوخ  نآ  نایب  زا  هک 
، دریگ تروص  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  ناـمرف  يارجا  يارب  افرـص  یهاوخداد  گـنج و  هک  دـشابنیا  زا  رت  يوـق  دـناوتیم  ینید  ياـنبم  هچ  اـیآ 
تسا و هداد  تیرومام  هیواعم ، نارای  نامه  ینعی  فرحنم ) نارگدادـیب   ) نیطـساق اب  گـنج  هب  ار  ع )  ) نینموملا ریما  زور  نآ  رد  هکیناـمرف 

نولتاقی موق  يدعب  نوکیس  دومرف : هک  هداد ، رارق  نانآ  اب  گنجار  اهنآ  هفیظو  درک و  شرافس  وا  یتسدمه  هب  زور  نآ  زا  ار  دوخ  باحصا 
ینید يانبمهچ  ایآ  یئیـش . کلذ  ءارو  سیل  هبلقبف ، هناسلب  عطتـسی  مل  نمف  هناسلبف ، هدـیب  مهداهج  عطتـسی  مل  نمف  مهداهج  هللا  یلع  اـیلع ،

یمالسا تما  يرادمامز  يارب  درف  نیرت  هتسیاش  سکنآ ، وا ، هدیقع  رد  هک  دیزیخرب  یسک  يرایب  يدرم  هک  دشاب  رت  يوق  نیا  زا  دناوت  یم 
دراد . فارتعا  نادب  دوخ  يرضخ  هکنانچ  تسا 

: دیامرف ار  وا  یبرح " و  مکبرح  دیوگ " : شناسک  وا و  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  ع )  ) نینموملا ریما  يرای  زا  دناوت  یم  ینید  داینب  هچ  ایآ  و 
نخـس نیا  هک  یناملـسم  ایآ  دـشاب ؟ رت  مکحم  نیا  زا  ینم "  سیلف  ذـئموی  كرـصنی  مل  نمف  قحلا  یلع  تنا  هیغاـبلا و  هئفلا  کلتاقتـس  " 

اب دربن  هچ  نیما  ربمایپ  حیرـص  نامرف  زا  رتدنمورین  دـناوت  یم  ینید  يانبم  هچ  و  دزیخن ؟ رب  ع )  ) وا يرای  هب  دـناوتیم  دونـشب  ار  ص )  ) ربمغیپ
دشاب ؟ ناراکزواجت  هورگ 

هحفص 72 ] ] 

زور نآ  رد  تشک  دـنهاوخ  زواجتم  هورگ  ار  وا  هک  رامع  رب  خوآ  دومرف : هک  يزور  هیغابلاهئفلا " و  کلتقت  تفگ " : راـمع  هب  هک  يزور 
شتآ . هب  ار  وا  نانآ  دنکیم و  توعد  تشهب  هب  ار  نانآ  وا ،

يا هفیلخ  مه  نآ  دـشاب ؟ تقو  هفیلخ  مچرپ  ریز  رد  گنج  هب  ص )  ) نیما لوسر  حیرـصت  زارتدـنمورین  هک  تسا  ینید  ساسا  مادـک  ایآ  و 
هکیناسک هدیقع  هب  وا ، تفالخ  طئارـش  همه  و  دنا ، هدرک  تعیب  وااب  تسا ،) نانآ  تسدب  روما  قتف  قترهک و  یناسک   ) دـقع لح و  لها  هک 

صندـنناد یم  یفاک  ار  تما  رایتخا  هک  اهنآ  دزن  تسا و  هتفرگ  تروص  لماک  مامت و  ، دـنراذگ یم  تما  راـیتخا  باـختنا و  هب  ار  تفـالخ 
حیرص هب  وا  اب  گنج  هدرک و  جورخ  تقو  ماما  رب  دنک  جورخ  وا  رب  هکیسک  دنک  یم  اضتقا  رما  تعیبط  هدیدرگ . ققحم  شتفالخ  رب  یلج 
اولتاقف يرخالا  یلع  امهادـحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلـصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناـتفئاط  نا  و  دـیوگ " : هک  اـجنآ  دـشاب  بجاو  میرک  نآرق 

 " هللا رما  یلا  ییفت  یتح  یغبت  یتلا 
مدرم رب  دوش و  هریچ  مالـسا  داینب  رب  هیواعم  لثم  یـصخش  هک  تشاد  اور  ناوت  یم  تما  رب  نیا  زا  رتالاب  یمتـس  هچ  متـسناد  یم  نم  شاک 

تروشم عامجا و  نودـب  و  دـنز ، تسد  تسا ، رثوم  ناشتعیب  هک  یناسک  تعیب  نودـب  صن و  نودـب  ار  یتفـالخ  دـنک و  تساـیر  ناملـسم 
دریگ . تسد  رد  ارتفالخ  دزیخرب ، شا  یهاوخنوخب  ات  دشاب  نامثع  مد  یلو  وا  هکنآ  یب  یتیصوای و 

تخادنا ریخاتهب  ادمع  ار  ماش  رگشل  جیسب  هک  دوب  یسک  دوخ  وا  میئوگن  رگا 

هحفص 73 ] ] 

اطخ زا  ار  وا  هک  یـشناد  هن  تشاد و  مالـسارد  یتفارـش  هقباس  هن  هیواعم  اه  نیا  زا  هتـشذگ  دـسر ، لتقب  وا  ات  درک  ینیگنـس  وا  يرای  رد  و 
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دوب یهاشداپ  تردق  کی  ندروآ  تسدب  ددص  رد  اهنت  وا  درادهگن ، ار  وا  تاوهش  يداو  رد  طوقـسزا  هک  یئاوقت  يورین  هن  دنک و  ظفح 
هجیتن رد  ماجنارـس  مهتردـق  نیا  دـبای ، طلـست  مالـسا  تما  رب  دـنک و  ادـیپ  لماک  تارایتخا  دریگ ، تسدـب  ار  تردـق  کلم و  ماـمز  هک 

شا یهاشداپ  تردق  ياه  هیاپ  دش و  مهارف  شیارب  یبلط ، حالـصا  يراد و  نید  زا  رود  باسح  یب  ياه  عیمطت  هنامحر و  یب  ياهدـیدهت 
. تخاس راوتسا  دروآ ، دیدپ  هک  یئاه  یهارمگ  تشاد و  اور  نید  هب  تبسن  هک  یئاه  یکاته  تخیر و  هک  یئاهنوخ  نایمرد  ار 

شندنار نوریب  يارب  وا  يرگمتس  دوبن ، تما  رس  رب  عیمطت  دیدهت و  اب  رجاف  قساف  دیزی  ندرک  طلسم  زج  يزیچ  مالسا  اب  وا  ینمـشد  رگاو 
دوب . یفاک  نیملسم ، داب  مالسا و  هقبر  زا 

نیرتگرزب برح ، نب  نایفسوبا  شیرق  گرزب  دنزرف  وا  اریز  تشادنپ ، یم  شیرق  ناگرزب  زا  یکی  ار  دوخ  هیواعم  دیدرت  نودب  دیوگ : - 2
یگرزب رد  ود  ره  نیا  ورنیا  زا  دوب و  فانم  دبع  نب  مشاه  دـنزرف  نیرتگرزب  یلع  هکنانچ  دوب . فانم  دـبعنب  سمـش  دـبع  نب  هیما  دـنزرف 

تارضاحم .)  ) دنربارب 68:2 مه  اب  بسن 
زا هدش  لقتنم  هک  ار  یسک  ای  سدقم  تیصخش  نیرت  زاتمم  تبون و  رصنع  هک  یـسک  میوگب ، مناوت  یم  هچ  درخبان  درم  نیا  اب  نم  خساپ -

فارشا ناگرزب و  ءامکح ، ءایلوا ، زا  همه  هک  یئاه  تیصخش  ات  ناربمایپ و  ءایـصوا  ات  ناربمایپ  زا  هزیکاپ  ناردام  ناردپ و  كاپ  ياه  لسن 
مشچ کی  هب  تسرپ  مکـش  درم  کی  اب  ار ، يربک  تیالو  بحاص  وا ، تیلـص  ماقم و  هاگنآ  ناربمایپ و  متاخ  صخـش  هب  دسرب  ات  دنا  هدوب 

تخرد تسا " : هرجش  رد  ود  نیا  نیب  ینشور  رایسب  راکـشآ و  توافت  هکنیا  اب  دناد  یم  ربارب  فرـش  یگرزب و  رد  ار  ود  ره  درگن و  یم 
وهدش هدنک  نیمز  يور  زا  خـیب  زا  شا  هشیر  هک  يدـیلپ  تخرد  و  هدـش ، هدیـشک  نامـسآ  هب  ات  شراسخاش  راوتـسا و  شا  هشیرهک  یکاپ 

يرارقتسا هنوگچیه 

هحفص 74 ] ] 

! هرجش نیا  نیب  تسا  يرود  هلصاف  هچو  درادن " 
هرجـش لیوات  فالخ  دـیدرت و  یب  هک  مظعا  ربمایپلیوات  هب  انب  هدـمآ  نآرق  رد  هک  ینوعلم  تخرد  يرگید  نوتیز و  كرابم  تخرد  یکی 

دوش . یم  هظحالم  يربط 356:11  خیراترد  هکنانچ  تسا ، هیما  ینب 
دیوگ : یم  راوگرزب  ربمایپ  هکیلاح  رد  دناد ؟ یم  ربارب  ار  ود  نآ  درم ، نیا  هنوگچ 

باختنا ارم  مشاه ، ینب  زا  و  ار ، مشاه  ینب  شیرق ، زا  و  ار ، شیرق  رضم ، زا  و  ار ، رـضم  برع ، زا  دیزگرب و  ار  برع  مدآ ، ینب  زا  دنوادخ 
. درک

زا دمآ و  یم  شدـب  نوعلم  تخرد  نیا  ياه  هویم  زا  شا  یناگدـنز  لوط  مامت  رد  ربمایپ  هکیتروصرد  درادـنپ ؟ یم  ربارب  ار  ود  ره  هنوگچ 
هیآ وا  رب  دنوادخ  دشن و  هدید  نادـنخ  شا  هرهچ  رگید  دـنهج ، یمشربنم  رب  اهکوخ  اهنومیم و  دـننام  هیماینب  دـید  باوخ  رد  هک  يزور 

 " دوب . مدرم  شیامزآيارب  اهنت  میدومن  وتب  هک  ار  یباوخ  ام  داتسرف " :
ناگدرب ار  ادخ  ناگدنب  هیما  ینب  هکنیا  اب  درگن ؟ یم  ربارب  ار  ود  ره  وا  هنوگچ 

هحفص 75 ] ] 

هب نیما  قداص  ربمایپ  هکنانچ  دنتخاس ؟ دوخ  گنرین  هسیسد و  هیام  ار  ادخ  باتک  هتشادنپ و  دوخيارب  يا  هیطع  ار  ادخ  لام  هتفرگ و  دوخ 
. تسا هداد  ربخ  بلاطم  نیا 
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اجنآ تسا ، نوعلم  مظعا ، ربمایپ  حیرـصت  هب  تسا و  شیرق  راع  گنن و  وا ، هکنآ  لاح  دناوخ و  یم  شیرق  گرزب  ار  نایفـسوبا  وا  هنوگچ 
هیواعم .) ینعی  دیوگ : بزاع  هب  ءارب   "  ) سعیقا هب "  داب  وت  رب  ایادخ  تسرفب . تنعل  ار  ود  ره  عوبتم  عبات و  ایادخ ، دیوگ : هک 

يرگید شیپ و  زا  یکی  شردارب ، اب  هیواعم  دوب و  هراوس  نایفسوبا  هک  يزور  و  دید . هیواعم  اب  ار  نایفسوبا  هک  دومرف  يزور  ار  هلمج  نیا 
: دومرف دندوب  لابند  زا 

 ". نک تنعلار  هراوس  و  هدننار ، و  رادولج ، ایادخ  بکارلا "  قئاسلا و  دئاقلا و  نعلا  مهللا 
یم فیـصوت  نینچ  شرعـش  رد  ار  وا  همقلع  هکنآ  لاح  دـناوخ و  یم  دوب  حـطبا  خیـش  هک  بلاطوبا  لـباقم  رد  شرق  خیـش  ار  وا  هنوگچ  و 

دنک :
 " تشاد . قرف  ناناملسم  هورگ  اب  تسخن  زور  زا  نایفس  وبا  "

 " دیزرو . یم  قافن  دوش ، هتشکشلیامت  فالخ  رب  هکنیا  سرت  زا  شنید  رد  وا ، اریز  " 
 " داب . نازوس  دیدش  شتآ  هب  و  قح ، تمحر  زا  شناوریپ  و  نایفسوبا )  ) رخص داب  رود  " 

ربمایپ اب  هک  دوب  یبازحا  ربهر  نایفسوبا  دیوگ : هک  دوب  هدناوخ  هحفص 28 "  مصاختلا  عازنلا و   " رد ار  يزیرقم  نخس  نیا  يرضخ ، شاک 
دحا زور  ص )  ) ادخ

هحفص 76 ] ] 

نب بلطملا  دبع  نب  هزمح  هللا  دسااهنآ  زا  یکی  هک  راصنا  رجاهم و  زا  معا  ار  سک  داتفه  ص ،)  ) ربمایپ نارای  هدیزگرب  زا  و  دندیگنج . یم 
تشون : ترضح  نآ  هب  دیگنج و  ص )  ) ربمایپ اب  زین  قدنخ  زور  رد  و  تشک . دوبمشاه ،

تـسامش يدوبان  مفده  مدمآ و  تیوس  هب  دـمحم  يا  هک  لبه  و  هلئان ، فاس ، يزع ، تال ، هب  دـنگوس  ادـخ  يا  تمانب  مهللا " ... کمـسب 
تسا . شیپ  رد  دحا  زور  دننامه  يزور  وت  اب  ارم  هکنادب  ینارگن ، نمرادید  زا  يا و  هدروآ  هانپ  قدنخ  هب  اروت  منیب  یم 

خساپ رد  ص )  ) ربمایپو دناوخ  ص )  ) ربمایپ رب  ار  نآ  هنع ) هللا  یضر   ) بعک نب  یبا  و  داتسرف . یمشجلا  هملـس  یبا  هلیـسو  هب  ار  همان  نیا  و 
تشون : وا  هب 

هچنآ و  وت ، نایم  ادخ  يدوز  هب  دوب و  هتفرگ  ارت  دنوادخ  ربارب  رد  رورغ  بلاغ  ینب  درخبان  يا  قمحا و  يا  زاب  رید  زا  دیسر  نم  هب  تا  همان 
فاس و يزع و  تال و  نم  زور  نآ  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  وت  رب  يزور  و  دوب . دـهاوخام  دوس  هب  راک  نایاپ  دـش و  دـهاوخ  عنام  یبلط ، یم 

!. بلاغ ینب  هیفس  يا  منکشب ، ار  لبه  هلئان و 
وا ضر ،)  ) بلطملادبع نب  سابع  درک ، تکرح  هکم  حـتف  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر  ات  دـیزرو  یم  ینمـشد  شلوسر  ادـخ و  اب  هتـسویپ  وا ،

ص)  ) ادخ لوسر  هب  یتقو  دوب  تیلهاج  رد  وا  تبحـص  مه  قیفر و  سابع  اریز  دروآ ، ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هدـناشن  دوخ  بکرم  فیدر 
هک تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  نایفـسابا  يا  وت  رب  ياو  تفگ : ودب  دـید  ار  وا  هک  ص )  ) ربمایپ دـهد  ناما  ار  وا  درک  شهاوخ  دـش و  دراو 

ادخب يدرمناوج  راتفرـشوخ و  نابرهم ، هزادنا  هچ  ات  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : نایفـسوبا  تسین ؟ اتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  ینادـب 
درک ، یم  يرای  ارم  وا  دوب  رثوم  اهراک  رد  يرگید  ادخ ، زا  ریغ  رگا  دسر  یم  منامگ  هب  دنگوس 

میادخ ؟ ربمایپ  نم  ینادب  ات  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  نایفس  ابا  يا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ
راتفرشوخ و نابرهم ، هزادنا  هچ  داب ، تیادف  مردام  ردپ و  تفگ : نایفسوبا 

هحفص 77 ] ] 
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تسا . يا  ههبش  نآ  زالد  رد  هک  تسا  يزیچ  وت  توبن  يربمایپینعی و  بلطم  نیا  اما  يدرمناوج ،
دروآ . مالسا  هداد و  تداهش  وا  هاگنآ  دنا ، هدزن  ار  تندرگ  ات  هدب  یهاوگ  ار  قح  تداهش  وت  رب  ياو  تفگ : ودب  سابع 
دنا ؟ هدرک  فالتخا  هن  ای  تشاد  قیبطت  شندروآ  مالسا  اب  زین  شراتفر  ایآ  هکنیا  رد  و  نایفسوبا . مالسا  ناتساد  دوب  نیا 

دز یم  لافت  اهنآ  هب  هدروآ و  دوخ  هارمه  ار  مالزا "  هک "  هدرک  تکرش  یلاح  رد  نینح  گنج  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  وا  دنیوگ : یـضعب 
دوب . ادخ  رکنم  تیلهاج  نامز  رد  هدوب و  نیقفانم  يارب  یهاگهانپ  وا  و 

، دندمآ دیدپ  هبهج  رد  نایمور  یتقو  هک  مدید  كومری "  گنج "  رد  ار  نایفـسوبا  دـیوگ : وا  هک  تسا  هدـمآریبز  نب  هللا  دـبع  لقن  رد  و 
نایفسوبا دندرک ، یم  ینیشن  بقع  هب  راداو  ارنانآ  دوخ  هلمح  اب  ناناملسم  هک  یماگنه  رفـصالا " و  ینب  يا "  امـش  رب  نیرفآ  تفگ : یم 

درک . یم  دای  ار  رعش  نیا 
 " دنک یمن  دای  یسک  رگید  مرناهاشداپ  زا  دنناهاشداپ ، رفصالا  ونب  " 

زا تسد  دشکب ، ار  وا  ادخ  تفگ : ریبز  دش ، ناناملـسم  بیـصن  يزوریپ  نوچ  درک و  لقن  ریبز "  شردپ "  يارب  هللا "  دبع  ارراتفگ "  نیا 
میتسین ؟ رفصالا  ینب  زا  رتهب  ام  ایآ  دراد ، یمن  رب  شقافن 

ترایز نب  برح  نب  نایفـسوبا  اب  رکبوبا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  یبا  زا  مزاـح ، یبا  زا  ینـالجع ، ياـیرکز  یبا  زا  ینئادـم "  " 
رتمارآ برح  رـسپ  لباقم  رد  تفگ : ار  وا  رکبوباردپ )  ) هفاحق وبا  درک ، دـنلب  ار  شیادصنایفـسوبا  اب  وگتفگ  رد  رکبوبا  دـندوب ، هتفر  جـح 

! رکبابا يا  وگب  نخس 

هحفص 78 ] ] 

، هدوب نادابآ  تیلهاج  رد  هک  ار  یئاه  هناخ  و  دوبن . دابآ  البق  هک  تخاس  دابآ  ار  یئاه  هناخ  مالـسا  تکرب  زا  دـنوادخ  ردـپ  تفگ : رکبوبا 
. دش ناریو  هکدوب  یئاه  هناخ  نآ  زا  نایفس ، یبا  هناخو  درک  ناریو 

ار نآ  نوخ  زج  يزیچ  هک  منیب  یم  شیپ  رد  ینافوط  نم  تفگ : یم  درکیم و  يزیگنا  هنتف  رکبوبا ، تعیب  زور  رد  هک  دوب  یسک  نایفسوبا 
و هدشناوتان ؟ هک  يدنمورین  درم  ود  نآ  دنیاجک  دریگ ؟ تسدب  ار  امـش  روما  هک  تسیک  رکبوبا  فانم  دـبع  نادـناخ  يا  دـنک . یمن  مارآ 

سابع . یلع و  هدش : راوخ  نازیزع  دنیاجک 
دشاب ؟ شیرق  نادناخ  نیرت  تسپ  رد  تفالخ  رما  دیاب  ارچ 

یم رپ  هدایپ  هراوس و  نازابرـس  زا  ار  هنیدـم  یهاوخب  رگا  دـنگوس  ادـخب  منک ، تعیب  وت  ابات  ياـشگب  ار  تتـسد  تفگ : ع )  ) یلع هب  هاـگنآ 
منک .

تسج : لثمت  سمتلم "  رعش " هب  تقو  نیا  رد  نایفسوبا  درک و  درار  شنخس  ع )  ) یلع
 " ام همیخ  خیم  يرگید  ام و  هلیبق  یکی  فیفخ : راوخ و  زیچ  ود  هک  دومیپن  طاطحنا  طوقس و  هار  نانچنآ  يزیچ  چیه  " 

دنک "  یمن  هیرگ  وا  رب  یسک  دننز ، یم  شمخز  دنبوک و  یم  شرس  رب  هچ  ره  ار  یمودو  هدش ، هدیشک  طوقس  هب  شراک  یلوا  " 
دومرف : تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  وا  دید  نانچ  هک  ع )  ) یلع

یئوج و هنتف  مالـسا  يارب  زاـب  رید  زاوت  مسق  ادـخب  و  تسین ، یبـلط  بوـشآ  يرگ و  هنتف  زج  يزیچ  تدـصق  لـمع  نیا  زا  دـنگوس  ادـخب 
تسین . تا  یهاوخریخ  هب  يزاین  ار  ام  يا ، هدرک  یهاوخدب 

دننک عمط  امـش  رد  مدرم  دـیراذگن  مشاه  ینب  يا  تفگ : یم  هک  یلاـح  رد  ندرک  شدرگ  هنیدـم  ياـه  هچوک  رد  درک  عورـش  نایفـسوبا 
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هرم و نب  میتاصوصخم 

هحفص 79 ] ] 

تسین . ع )  ) یلع نسحلا  وبا  زج  نآ  هتسیاش  سک  چیه  ددرگ و  یم  زاب  امش  هب  تسا و  امش  دروم  رد  اهنتتفالخ  رما  يدع ،
یم مرن  هتـسویپ  مالـسا  راک  رد  ار  وا  لد  ص )  ) ربمغیپ دنک و  اپب  يرـش  دهاوخ  یم  درم  نیا  تفگ : رکبوبا  هب  دـش  علطم  نایرجزا  هک  رمع 
درک . تعیب  وا  اب  هدش  یضار  نایفسوبا  درک و  نینچ  رکبوبا  دیراذگاو . وا  هب  دراد  دوخ  تسد  رد  تاکز  لاوما  زا  هچنآ  مه  امش  تشاد .

ام دـیوگ : نینچ  هتـشون ، ع )  ) نینموـملا ریما  یلع  هب  هچنآ  رد  يو  دوـب ، هداد  ار  رظن  نیمه  اـنیع  هسیاـقم  نیا  رد  هیواـعم  يرـضخ ، زا  لـبق 
میرادن . یتلیضف  يرترب و  رگیدمه  هب  تبسن  فانم  دبع  نادنزرف 

مـشاه دننام  هیما  هاگ  چیه  یلو  میردپ ، کی  نادنزرف  همه  ام  دـنچ  ره  دـنگوس  مناجب  داد : خـساپ  نخـس  نیا  هبار  وا  ع )  ) نینموملا ریما  و 
تسا و هدش  دازآ  دننام  رجاهم  ایآ  و  ددرگ ، یمن  بلاط  یبا  دننام  نایفـسوبا  بلطملا و  دبع  دننام  برح  هاگ  چیه  هکنانچ  دـش ، دـهاوخن 

يوریپ هک  یـسک  تسا  يدب  دنزرف  هچ  زابلغد ؟ يوگغورد  ياپمه  نموم  و  لطاب ، رادفرط  نوچمه  قح  رادفرط  و  هدیبسچ ، دننام  هدیکچ 
نادناخاهنیا زا  هتشذگ  دنبذعم ، هدرک و  طوقس  منهج  رد  هک  یناردپ  نآ  دنک ، شناردپ  زا 

هحفص 80 ] ] 

. تسا توبن  تلیضف  ار  ام 
 " دینادرگ ور  نآ  زا  امش  هک  تسا  یگرزب  ربخ  وگب   " هدیسرن ؟ اهنآ  تسدب  ناگتشذگ  رابخا  ایآ  دیوگ " : ینیما 

هدشن عضو  يا  هدعاق  هفیلخ ، باختنا  رد  هکیتقو  ات  دوب و  وکین  بوخ و  دوخ ، زا  دعب  هفیلخ  باختنا  ردهیواعم  رکف  میدقتعم  ام  دیوگ : - 3
قیرط زا  هفیلخ  رایتخا  درک  ناوت  یم  هکیراـک  نیرتهب  دـنا ، هدـیدرگن  نییعت  دـننک ، یگدیـسر  ار  تاـفالتخا  دـیاب  هک  دـقع  قح و  لـها  و 
مکاح هفیلخ و  ملظ  زا  رتدب  شرثا  تما  يارب  هک  فالتخا  ندمآ  دیدپ  زا  هلیسو  نیدب  اریز  تسا ، قباس  هفیلخ  گرم  زا  لبق  دهع ، تیالو 

ص 119 ) . ) دوش یم  يریگولج  تسا ،
هک اریهاشداپ  تنس  مالـسا  رد  دیزگرب و  تفالخ  هب  ار  شدنزرف  هک  تسنیا  دنا ، هتفرگ  هدروخ  هیواعم  رب  مدرم  هک  یئاهزیچ  زا  دیوگ : و 

مومع رظن  اب  وتفرگ  یم  ماجنا  تروشم  هلیـسو  تفالخ  راک  هتـشذگ  رد  هکنآ  لاـح  درک و  اـج  رب  اـپ  دـشاب ، ینیعم  نادـناخ  هب  رـصحنم 
دش . یم  باختنا  شیرق 

معنت راک  تفالخ  نادناخ  رد  دندرگ و  باختنا  دنتسین ، رتهتسیاش  رترب و  هک  يدارفا  دوش  یم  ثعابابلاغ  داهن ، هیواعم  هک  یشور  دنیوگو :
راصحنا نیا  ام  هدیقع  هب  یلو  دوش ، هدیشک  مدرم ، ریاس  هب  تبسن  یئوج  يرترب  رورغ و  هب  هدش و  یهتنم  تاوهـش  رد  نتفر  ورف  هب  هافر ، و 

نآ زا  يا  هراچ  نانآ ، نیب  یگتـسبمه  داجیا  اه و  یگدـنکارپ  ندروآ  درگ  نیملـسم و  حـلاصم  ظـفح  يارب  تسا و  يرورـض  يرما  یبلط 
یمالـسا و تکلمم  تعـسو  نوچ  دنبای و  ینوزف  تفالخ  دنـسم  لاغـشا  نابلطواد  دـبای ، شرتسگ  هفیلخ ، باختنا  هرئاد  هچره  اریز  تسین ،

هفیلخ باختنا  ارصحنم ، دیاب  هک  مه  یصاخ  دارفا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  میریگ و  رظن  رد  ار  نآ  طاقن  نیب  طابترا  لاکشا 

هحفص 81 ] ] 
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رب فانم  دـبع  دالوا  هکنیا  اب  مینک  یم  هظحالم  ام  تسا و  یعطق  رما  کی  مه ، باـختنا  دـنا و  هتـشادن  دوجو  ددرگ  باـختنا  اـهنآ  هلیـسوب 
تباقر هب  تفالخ  راکرد  دنا  شیرق  گرزب  هلیبق  زا  کچوک  یـشخب  هتفریذپ و  ار  تیعقاو  نیا  زین  مدرم  ودـنراد  يرترب  شیرق  دارفا  رگید 

دنا . هتخادنا  تکاله  هب  تفالخ  رما  رد  فالتخا  رس  رب  ار  تما  هداتفا و 
نآ يرادـمامز  یگتـسیاش  دنتـسناد و  دوخ  هفیظو  دوخ ، رب  ار  نآ  میلـست  تعاـطا و  دـندش و  یـضار  ینادـناخ  زا  مدرم  هاـگ  ره  نیارباـنب 

. دوب دهاوخنیملسم  فوفص  نیب  یگنهآ  مه  داجیا  ياربهار  نیرتهب  نیا  دنتفریذپ ، ار  نادناخ 
ع)  ) یلع لآ  رد  رـصحنم  ار  تفالخ  دوخ ، هک  دننایعیـش  دننک ، یم  داقتناتفالخ  هب  شدنزرف  باصتنا  رد  ار  هیواعم  هک  یناسک  نیرتگرزب 

تفالخ ریس  هیورنیمه  رب  زین  سابع  ینب  و  دنک . راذگاو  شرسپ  هب  يردپ  ره  هک  دنناشک  یم  ارنآ  ع )  ) یلع نادنزرف  نیب  رد  دنناد و  یم 
دنداد . همادا  دوخ  نیب  ار 

تسا : رظن  هطقن  ود  زا  هیواعم  رب  داریا  هکلب  تسا ، هدرکن  داقتنا  شا  هفیلخ  باختنا  ظاحل  زا  اهنت  ار  هیواعم  یسک  خساپ -
رد يا  هقباس  وا  يارب  هن  لج  زع و  يادخ  دـیامرف : دوخ  ياهراتفگ  زا  یکی  رد  ع )  ) نینموملا ریما  هکنانچ  تسوا  یـصخش  یتقایلیب  یلوا 

هتـسویپ هک  تیلهاج ، بازحا  زا  تسا  یبزح  تسا و  هدش  دازآ  دنزرف  هدش ، دازآ  وا  تسا ، هداد  رارق  مالـسا  رد  یقداص  ناردپ  هن  و  نید ،
لح لها  تما  نایم  رد  دنتفریذپ . ار  مالسا  لیامت  مدع  يور  زا  رابجالاب و  ماجنارس ، ات  دندوب  نیملسم  لوسر و  ادخ و  نمشد  شردپ  وا و 

تفالخ رمارد  اروش  لها  اب  سپـس  و  دندرک ، تقفاوم  رمع  تفالخ  هب  تبـسن  وا  تیـصو  اب  ودندیزگرب  تفالخ  هب  ار  رکبوبا  هک  يدقع  و 
تفالخ بیترت  نیدب  دندوشگ  تعیب  تسد  ع )  ) نینموملا ریما  ام  يالوم  اب  لیامت  تبغر و  يور  زا  هاگنآ  دنداد ، ناشن  یگنهآ  مه  نامثع 

ای اصخـش و  ناشدوخ  ای  دقع  لح و  لها  نیا  دیدرگ . مزال  بجاو و  هیواعم  رب  هلمج  زا  همه و  ربشتعاطا  دش و  یعطق  ع )  ) نینموملا ریما 
تعیب رما  رد  ناشرئاظن 

هحفص 82 ] ] 

دنتفرگ . داریا  وا  رب  دوخ  دندوب و  هیواعم  موش 
میئوگن رگا  روجف ، قسف و  هب  رهاـظتم  كاـته  نئاـخ  دـیزی  ینعی  درک  نییعت  تفـالخ  هبدوخ  زا  سپ  هک  یـسک  یتیاـفک  یب  هیحاـن  زا  مود 

. ینید یب  رفک و  هب  رهاظتم 
اریز هدز  یگرزب  تمهت  دنا ، هدوبن  نیعم  لوا  زا  دیوگب  رگا  دنا ، هدشن  نییعت  هفیلخ ، ندرک  باختنا  يارب  دقع  قح و  لها  دیوگ  هگنیا  اما 
ابلاغ زور  نآ  ات  اهنآ  دندوب و  دقع  لح و  لها  دـندش ، هفیلخ  نییعت  يدـصتم  هرونم ، هنیدـم  مالـسا ، تختیاپ  رد  لواردـص  رد  هک  یناسک 
هدش هدراذگاو  نانیا  هب  هفیلخ  رایتخا  رما ، زاغآ  رد  رگا  دنتفرگ ، ار  اهنآ  ياج  رگید  یناسک  دندوب ، هدرم  هک  مه  یناسک  دـندوب و  دوجوم 

ار یـسک  اهنآ  تیاضر  نودـب  دـناوت  یمن  سکچیه  دنـشاب و  هفیلخ  باـختنا  لوئـسم  ناـمز ، ره  اـت  دـیاب  مه  صاخـشا  نیمه  سپ  تسا .
حیرـصت نانآ  مان  هب  تنـس  باتک و  رد  هکنیا  هن  دـنک ، یم  نییعت  زور  تایـضتقم  لاوحا و  وعاضوا  ار  صاخـشا  نیا  دـنیزگرب و  تفالخب 

دشاب . هدش 
گرم ماگنه  هفیلخ  نییعت  نامز  اریز  دـهد ، یمن  باختنا  قح  هیواـعم  هب  مهنیا  تسا ، هیواـعم  زا  سپ  هفیلخ  نییعت  مدـع  وا  دوصقم  رگا  و 

زا هیواعم  یلو  هن ؟ ای  دوش  یم  باختنا  قیال  صخـش  ایآ  باختنا ، ماگنه  دـسرب ، رکف  هب  تسا  نکمم  یلب  نآ ، زا  لبق  هن  تسا  یلبق  هفیلخ 
هفیلخ باختنا  هب  مادقا  مدرم  رظن  نودب  هیواعم  لیلد  هچ  هب  و  دوشیمن ؟ هجوت  هفیلخ  باختنا  عوضوم  هب  شگرم  تعاس  تسناد  یم  اجک 

هک ار  فالتخا  وا ، باـختنا  تقو  هچ  اـیآ  و  دومن ؟ دوخ  موش  دـصقم  میلـست  عیمطت ، اـب  ار  یهورگ  و  دـیدهت ، اـب  ار  یهورگ  ارچ  و  درک ؟
دنتفرگ و داریا  ار  لمع  نیاوا  رب  هک  دندوب  یمدرم  یمالسا ، هعماج  رد  هکنیا  دوجو  اب  درک  يریگولج  تسا ، رتدب  يزیچ  ره  زا  تما  يارب 
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یناگیامورف یلب  دندرک ، تقفاوم  هب  رهاظت  شرـش  سرت  زا  دنتفرگ و  لد  رد  تخـس  ار  وا  ینمـشد  يا  هدع  و  دندرک ، خیبوت  ار  وا  یمدرم 
تسب ار  اهنآ  مشچ  میس ، ورز  ياه  هسیک  هدرک ، ادوس  قلاخ  مشخ  هب  ار  قلخ  ياضر  هک  دندوب  مه 

هحفص 83 ] ] 

دندرک . تیاضر  راهظا  و 
، دـش توف  دوب ، هدیـسر  ارف  شتافو  هک  یماگنه  ص )  ) ربمایپ زا  لمع  نیا  امـش ) لوبقب   ) ارچ دوب ، وکین  اجب و  هفیلخ ) نییعت   ) رکف نیا  رگا 

هدـیقع هب  دـش . وجب  نانچمه  زورما ، هب  ات  هک  دراذـگ  دوخلاحب  ار  فالخ  قاقـش و  ياهگید  و  تسـشنشتما ؟ هماج  زا  ار  فالتخا  گنن 
رب هدرک و  عـمط  ماـقم  نـیا  رد  دیـسر  یم  ار  یــسک  دوـب ، هدرک  تیــصو  ینیعم  صخــش  هـب  ار  تفـالخ  رما  رگا  مرکا ، ربماـیپ  اـیآ  اـمش 

دناوخب ؟ هفیلخ  ار  دوخ  ص )  ) ربمغیپ نخس  حیرصفالخ 
 " ریما مکنم  و  ریما ، انم  دیوگب " : راصنا  يوگنخس  و  دناوخ ، ارف  دوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  تسناوت  یم  تروص  نآ  رد  هدابع  نب  دعـس  ایآ  و 

دشاب ؟ مکاح  امش  زا  یکی  ام و  زا  یکی 
يا هدع  هدـمآ و  درگ  رکبابا  يوس  نارجاهم  و  تفالخ . دامتعا  دروم  نابهگن  منم  دـننک و  هیکتمیار  هب  هک  منم  درادرب : دایرف  يرگید  ای  و 
. تسا هیلع  هللا  تاولص  نینموملا  ریما  نآ  زا  تفالخ  دنیوگب : هدرک  عامتجا  اهنآ  هب  نیبوسنم  نیطوبرم و  مشاه و  ینب  سابع و  دزن  رگید 

هب ص )  ) ادخربمایپ زا  شیب  هیواعم  دـنک  اعدا  هکنیارگم  دـهد  خـساپ  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  يرـضخهک  تسا  یناوارف  عماج و  ياهلاوس  اهنیا 
تسا . هدوب  نابرهم  تما 

دیدـپ هرح  هعجاف  البرک  هعقاو  لابند  هاگنآ  تشادرب و  نایم  زا  ار  یفـالتخا  هچ  داـتفا . قاـفتا  ـالبرک  هعقاو  شموش ، نارود  رد  هک  يدـیزی 
نیا هجیتن  و  دـیزی ، باختنا  هجیتن  همه  اهنیا  داد . يور  هبعک  مظعم  هناخ  ناتـساد  تفرگ و  تروص  ریبز  نبا  ناـیرج  نآبیقعت ، رد  دـمآ و 
هیقب و  هیلع ، هللا  تاولـص  راوگرزب  نیـسح  ص )  ) ربمغیپ دنزرف  دیزی ، تموکح  هب  ناگدـننک  ضارتعا  نایم  رد  هکیلاح  رد  دوب ، دـساف  رکف 

. دندوب هرونم  هنیدم  راصنا  رجاهم و  مومع  فانم و  دبع  نادنزرف 
ارچ تشادن ، يا  هراچ  هفیلخ  باختنا  راک  رد  هیواعم  رگا  اه ، نیا  زا  هتشذگ 
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چیه هک  ار  يرهاطماما  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنزرف  هباحـص ، همه  رب  مدـقم  ارچ  درکن و  باختنا  ماقم ، نیا  يارب  ار  هباحـص  ياحلـص  زا  یکی 
درکن . باختنا  دیسر  یمن  شتفارش  اوقت و  ملع و  وبئاص  يار  هیاپ  هب  سک 

ملظ و باختنا  نیا  دیوگیمن  و  دوب ، تما  تحلـصم  روخ  رد  وکین و  بوخ و  یلیخ  باختنا  نیا  هک  دنک  یم  رظن  راهظا  يرـضخ  هنوگچ 
: دوب هتفگ  هداد  رایشه  ار  تما  لبق  اهلاس  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هکنآ  لاح  و  دوب ؟ شتنـس  باتک و  و  شلوسر ، مالـسا و  تما و  رب  تیانج 

ظوفحم دوخ  دـح  رد  لداعتم و  هتـسویپ  نید  نیا  شرگید : راـتفگ  تسا و  هیما  ینب  زا  يدرم  دـنک  یم  فیرحت  ارم  تنـس  هک  یـسک  لوا 
. دنک هنخر  نآ  رد  دیزی  مانب  هیما  ینب  زا  يدرم  هکیتقو  ات  دنام  دهاوخ 

. درک تکرـش  ناناملـسم  گنج  رد  درک ، یم  ینارمکح  ماش  رد  شردپ  یتقو  دیزی  هک : دنا  هدرک  تیاکح  یلعیوبا  هبیـش و  یبا  نبا  و  م -
در هب  رما  ار  وا  راب  هس  دمآ و  دیزی  دزن  وا  اب  رذوبا  دش . لسوتم  رذ  یبا  هب  درم  تفرگ و  درم  نآ  زا  ار  وا  دیزی  دش و  يدرم  بیـصن  يزینک 
یم هک  مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نمانامه  ینک  یم  نینچ  وت  رگا  دنگوس  ادخب  تفگ : رذوبا  ماجنارـس  دروآ ، یم  هناهب  وا  درک و  زینک 
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ارت تفگ : هدرک  بیقعت  اروا  دیزی  دینادرگب . وا  زا  يور  تفگب و  نیا  تسا . هیما  ینب  زا  يدرم  دهد ، رییغت  ارم  تنس  هک  یسک  لوا  دومرف :
داد . سپ  ار  زینک  دیزی  و  مناد ، یمن  داد  خساپ  رذوبا  یتفگ ؟ هک  سکنآ  منم  ایآ  دنگوس  ادخب 

، دش هراشا  نادب  البق  هدش و  دیزی  هب  حیرصت  نآ  رد  هک  یتیاور  اب  ثیدح  نیا  دیوگ :  145: قعاوص هیشاح  نانجلا "  ریهطت  رد "  رجح  نبا 
وا ملع  رد  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  مینک  تقیقح  رب  لمح  ار  مناد "  یمن  رذ "  یبا  مالک  ای  تسین : یلاـخ  لاـح  ود  زا  اریز  درادـن ، یتاـفانم 

تیاور رد  ماهبا  نیا  دراد و  دوجو  یماهبا  نینچ 
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، بوشآو هنتف  سرت  زا  یلو  تسا ، دیزی  نامه  هیما ، ینب  زا  سک  نآ  هک  هتخانش  یم  بوخرذابا  میئوگب  ای  و  تسا ، هدش  هتـشادرب  نیتسخن 
نانآ درک ، یم  حیرـصت  هاگ  ره  هک  هدوب  هیما  ینب  وا و  نایم  هک  يرگید  تانایرج  بلاطم و  اب  اصوصخ  هدرک  يراددوخ  نادب  حیرـصت  زا 

. دننک دوخب  تبسن  يراتفردب  ینمشد و  هب  مهتم  ار  رذوبا  تشاد ، یم  او  ار 
رد اـم  نخـس  هکلب  میریگ ، یمن  وا  هـب  يداریا  تباـب  نـیا  زا  اـم  هداوناـخ ، کـی  هـب  تفـالخ  نتخاـس  دودـحم  رديرـضخ  رظن  راـهظا  اـما 

ینادراک تقایل و  رویز  هب  هک  دش  یم  دودحم  یتیـصخش  اب  نادناخ  کی  رد  تفالخ  هاگ  ره  یلب  تسوا . رظن  دروم  هداوناخ  یگتـسیاشان 
اهنت اریز  دوب ، میهاوخن  نیعم  ینادناخ  رادفرط  هاگ  چیه  دشابن ، تقایل  هاگ  ره  یلو  دوبن ، ینخـس  دندوب ، هتـسارآ  یـسایس  ینید و  هیحانزا 

زامدرم یتقو  اریز  تسین ، یفاک  فالتخا ، هب  عیرـس  نداد  نایاپ  داسف و  ینکهشیر  يارب  هداوناـخ  کـی  هب  تفـالخ  هلئـسم  ندرک  دودـحم 
تلاصا اب  و  رتدرمناوج ، رت ، نمادکاپ  صاخـشا  اعبط  دننک و  یم  لزع  تفالخ  ماقم  زا  ار  وا  دنروش و  یم  وا  رب  دندید  لیم  فیح و  هفیلخ 

هزرابم يداسف  هچ  اب  نادـناخ ، کی  هب  تفالخ  ندرک  دودـحم  هفیلخ ، یتقایل  یب  دوجواب  تروص  نیا  رد  دـنریگ . یم  ار  وا  ياج  وا ، زا  رت 
درک ؟ دناوت 

نآ زا  جراخ  هک  ار  نانآ  عمط  تروص  نیا  رد  دنرگنب ، ار  نانآ  تقایل  المع  مه  مدرم  هک  ددرگ  دودحم  تفالخ  ینادـناخ  هب  هاگ  ره  یلب 
موکحم و شروش ، بالقنا و  يارب  یتابجوم  تلع و  نتشادن  ظاحل  هب  ار ، ناشناکرحم  نایشروش و  هناهب  دننادرگ و  یم  عطق  دنا ، هداوناخ 

شروما دریگ و  یم  الاب  شماقم  تمظع  ددرگ و  یم  میلست  دشاب  ام  طئارش  دجاو  هک  يا  هفیلخ  هب  تما  اعطق  لاح  نیا  رد  دننک  یم  لطاب 
رد دهد ، یم  شرتسگ  ار  یحالص  ریخ و  راک  ره  تساخرب و  دهاوخ  اه  يدیلپ  اب  دربن  هب  هاگنآ  دش و  دهاوخ  عاطم  شرماوا  هدش ، هاربور 

نییعتلاجر رد  تمـصع  نوناق  نایرج  هب  نانیمطا  هک  دنک  یم  دودـحم  مالـسلا  مهیلع  یلع  لآ  رد  یطرـش  هب  ار  تفالخ  هعیـش  لاح  نیع 
تفالخ يوبن ، رتاوتم  صوصن  هلیسوهب  دشاب و  هتشاد  تفالخ  يارب  هدش 
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دلج .) نیمه  زا  دینک ص 82 و 79  هعجارم  . ) دشاب هتفای  تیعطق  نانآ 
یگرزب ياطخ  دـش ، ثعاب  ار  فالتخا  هقرفت و  تابجوم  تمايارب  هک  اجنآ  زا  درک  هک  یماـیق  رد  ع )  ) نیـسح هصـالخ  روطب  دـیوگ : - 4

، هثداح نیا  هرابرد  مدرم  هک  یناوارف  ياه  هتشون  راثآ و  تخاس و  لزلزتم  زورما  ات  ار  تما  یگـشیمه  راوتـسا  ياه  هیاپ  دیدرگ و  بکترم 
نیـسح هک  تسنیا  تفگ  ناوت  یم  هک  يزیچ  تیاهن  دنرادن . تما  رتشیب  يرود  يارب  اهلد  رد  يزورفا  شتآ  زج  يدـصق  دـنا ، هداد  راشتنا 

هتشک هار  نآ  رد  دندرک و  داجیا  عنام  شروظنم  وا و  نایم  دشن و  روج  شلئاسو  دیدرگن و  مهارف  وا  يارب  هک  دیبلط  یم  يرما  مالسلا  هیلع 
ار وا  ندش  هتشک  دوبن  یسک  و  داتفین ، راکب  ع )  ) نیـسح ردپ  يارب  ناگدنـسیون  ملق  یلو  دوب ، هدشهتـشک  شردپ  هعقاو ، نیا  زا  لبق  و  دش ،
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هبـساحم ادخ  ار  نانآ  دنا  هدرک  هچنآ  باسحب  ات  دنتفر  ناشراگدرورپ  دزن  نانیا  دنک . رت  هتخادـگ  ار  ینمـشد  شتآ  و  دـنک ، دای  یتشز  هب 
نآ رد  یعیبط  تازیهجت  نودب  دیابن  دنز ، تسد  یگرزب  راکب  دـهاوخ  یم  سک  ره  هک : دریگب  ار  تربع  نیا  نانآ  راک  زا  خـیرات  و  دـنک ،

یقیقح یللع  دـیاب  هکنانچ  دـشاب . شرایتخا  رد  نادـب  کیدزن  ای  یفاک  یئورین  هکنآ  رگم  دریگنرب  ریـشمش  هاـگ  چـیه  و  درادرب ، ماـگ  هار 
تقاط یملظ  ای  دوخ ، يارب  لمحت  لباق  ریغ  راکشآ و  یمتس  لیبق  زا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دوش ، یهتنم  تما  تحلـصم  هب  هک  شمایق  يارب 

. تما يارب  اسرف 
. دوب هدشن  هدید  یمتـس  روجوا و  زا  زونه  و  دـندوب . هدرک  تعیب  دـیزی  اب  مدرم  هک  تساخرب  تفلاخم  هب  دـیزی  اب  یتقو  رد  ع )  ) نیـسح اما 

نیـسحلا نب  یلع  وا  هک  دنک ، یم  دومناو  نینچو  دنک  یم  كاپ  روج  ملظ و  زا  ار ، دیزی  تحاس  شنانخـس  نیا  زا  لبق  و  ( 129 رد 130 - )
تسا . هداد  رارق  ماعنا  مارکا و  درومو  هدرک  کیدزن  دوخ  هب  ار  (ع )

تـسناد یم  تشاد و  یعالطا  یهاگآ و  نآ ، طئارـش  ویمالـساتفالخ  نووش  زا  تشون ، یم  ار  دوخ  بلطم  درم  نیا  یتقو  شاک  خساپ -
دیاب هنوگچ  هفیلخ 
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یقالخا لـئاذر  هیلک  زا  تسا  مدرم  ياوشیپ  هک  ور  نآ  زا  دوخو  هدوب ، ریـصب  سوفن  تیبرت  بیذـهت و  رد  رایـشه و  مدرم ، روما  ریبدـت  رد 
يارب تافص ، نادب  نتسارآ  هک  رگید  تافص  زا  يرایسب  و  دنکن ، ضقن  شیوخ  تشز  لامعا  هب  ار  دوخ  توعد  هاگ  چیه  و  دشاب ، هزیکاپ 

نیا همه  زا  هک  هتفرگ ، تسد  هب  ملق  یتقويرـضخ  یلو  تسا ، يرورـض  دریگ ، یم  هدـهع  رب  ار  نیملـسم  تفـالخ  نیگنـس  راـب  هکیـسک 
ریز رد  هک  هدوب  هیامورف  یناج  شکراب  تسپ و  یحور  لماح  هک  دز  هوای  نانخـس  نیا  نتـشونب  تسد  یلاح  رد  وا  تسا ، ربخ  یب  بلاـطم 

يراک هظفاحم  یگدارا و  یب  هک  یتقو  رد  تسا ، هدرک  تعانق  یلایخ  یشیاسآ  یشوخ و  رصتخم و  یگدنز  کیب  توادع  ینمشد و  هرئان 
. تسا هداد  هولج  شرظن  رد  ار  موهوم  یشوخ  یگدربهیاس ، ریز  رد 

هب هن  و  دناسانـشب ، وا  هب  ار  یگیامورف  ياج  هک  یمیلـس  لقع  کی  هن  و  دنک ، رارف  نیگنن  یگدنز  زا  دـناوتب  هک  دراد  يدـنلب  حور  کی  هن 
، دسانش یمار  خیرات  لاجر  هیحور  اه و  تیصخش  هن  و  دزومایب ، شتماهش  عبط و  تعانم  ياهسرد  ات  دراد ، یلماک  یئانشآ  یمالسا  میلاعت 

دوجو وا  رد  تفالخ  طئارـش  زا  کیچیه  هکدنادب  ات  دراد ، یئانـشآ  رگنایغط  دیزی  اب  هن  وا  دشاب . ربخاب  نانآ  یناور  روما  فیک  مک و  زا  ات 
، نامیا نیدنیـسح و  یئاوشیپ ، یگرزب و  نیـسح  تماهـش ، عبط و  تعانم  تفارـش ، یئاقآ ، ناهجکی  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هن  شادن ،

دیزی میلست  دناوت  یمن  دراد ، دنلب  یحور  وا  دننام  هک  یسک  دنک  فارتعا  ات  دسانش  یم  ار  تقیقح  قح و  نیسح  تمظع ، تلیضف و  نسح 
ددرگ . داحلا ، رفک و  دیزی  تفص ، ناویح  دنمزآ و  دیزی  قساف ، یلابا و  دیزی ال  وربآ ، یب  كاته و 

نیلوا دناد ، یم  دـشاب ، دـقتعم  مالـسا  ینارون  فینح و  نیدـب  سک  ره  اریز  درکن ، مایقشا  ینید  هفیظو  يارب  زج  ص ،)  ) یفطـصم دـنزرف 
نوگرگد ار  شمیلاعت  و  دریگب ، هدوهیب  ار  شتاسدقم  دنک و  يزابشسیماون  اب  هکیسک  اب  داهج  دوب ، داهجهلیـسوب  نید  زا  عافد  وا ، هفیظو 

هک تسا  راسگیم  راکبان و  رگمتسدیزی و  یلک ، بلاطم  نیا  هنومن  نیرترهاظ  و  دراذگب . لطعم  ار  شا  ینید  تاروتسد  و  دزاس ،
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باطخ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ام  يالوم  دریگب  تیب  شیارب  تساوخ  هیواعم  یتقو  هکنانچ  دوب ، هدش  یفرعم  شردپ  دهع  رد  لئاذر  نیمه  هب 
ای یئوگ ؟ یم  نخس  یبئاغ  زا  و  ینک ؟ یم  فیـصوت  ار  یئادیپان  درم  ایوگ  يزادنیب ؟ مهبم  يرما  هب  ار  مدرم  یهاوخ  یم  دومرف : هیواعم  هب 
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هب اردیزی  تسا . هداد  هئارا  ار  شرکف  يار و  تیعقوم  شدوخ  دیزی  هکنآ  لاح  و  يراد ؟ یـصوصخ  ربخ  وا  زا  هک  یهد  یم  ربخ  یـسک  زا 
و ناشناسنج ، مه  اب  هقباسم  و  نارتوبک ، اهگـس و  نتخادـنا  مه  ناجب  دـیزی  راک  تسا  هدیجنـس  نادـبار  دوخ  وا  هک  ریگرب  یـشجنس  نامه 

. دشاب یم  بعل  وهل و  عاونا  اب  یمرگرس  هدنزاون و  ناکزینک  هب  نتخادرپ 
شیب قلخ ، نیا  نیگنس  راب  ار  يادخ  هکنیازا  يزاین  یب  رایسب  هچ  هیواعم  يا  وت  تفالخ . رما  رد  هن  تسا  یبوخ  روای  ار  وت  روما  نیا  رد  وا 

ینک تاقالم  يا ، هدیشک  شودب  هچنآ  زا 
هکنیا اما  تفگ : هیواعم  يداد . حـیجرت  تدـم  زارد  هدـنیآ  رب  ار  رذـگدوزيایند  هک  سب ، ارت  تا  ینادان  دومرف : هیواعم  هب  ع )  ) ماـما زین  و 

تسا . وت  زا  رتهب  ص)  ) دمحم تما  يارب  دیزی  دنگوس  ادخب  دیتسه ، دیزی  زا  رتهب  اصخش  امش  یتفگ ،
تسا ؟ نم  زا  رتهب  نارسوه  راوخبارش و  دیزی  ایآ  لطاب ، تسا و  تمهت  نیا  تفگ : ع )  ) نیسح

نارگید نتـشاد  مدقم  هیواعم ، نعاطم  زا  یکی  تسا : نینچ  دـش ، هدـناوخ  مدرم  گرزب  عامتجا  لباقم  وا ، دـهع  رد  هک  دـضتعم  همان  رد  و 
. دوب يزاب  نومیم  يزاب و  گس  و  يزاب ، سورخ  شراک  هک  دیزی ، شراوخبارش  ربکتم و  دنزرف  هب  ار  مدرم  توعد  و  ادخ ، نید  رب  تسار ،
تثاـبخ و و  وايدرخباـن ، هیواـعم  هکنیا  اـب  بعر ، سرتو و  عـیمطت ، و  هبلغ ، رهق و  اـب  وا  يارب  تریـس  کـین  ناناملـسم  زا  نتفرگ  تعیب  و 

درک . یم  هدهاشمار  شداحلا  روجف و  قسف و  یگراوخیم و  تسناد و  یم  ار  شیرگمتس 
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وا دروـم  رد  شدارم  هب  ندیـسر  يارب  ار  شربماـیپ  ادـخ و  دـش و  مهارف  شیارب  زیچ  همه  درک و  طلـسم  عاـضوا  رب  ار  وا  یتـقو  ور  نـیا  زا 
، هرح لها  اب  درک و  مایق  ناناملسم  هیلع  رب  اهنآ  زا  يرادفرط  هب  تساخرب و  نیکرشم  یهاوخنوخ  هب  دمآ ، راک  يور  دیزی  و  درک ، تفلاخم 

ياه هنیک  اه و  هدقع  هلیـسو  نیدب  و  دوبن . نکمم  یحلاص ، مدرم  نانچ  اب  رت  عیجفو  رت  تشز  نآ  زا  یلمع  مالـسا  رد  هک  داد  ماجنا  یلمع 
، هدرک راهظا  ادخ  اب  ار  دوخ  ینمـشد  تیاهن  هلیـسو  نیدب  وتفرگ  ماقتنا  ادخ  ناتـسود  زا  دوخ  نامگب  و  دیـشخب . افـش  دوشگ و  ار  شلد 

تشاد : زاربا  راعشا  نیا  ابانلع  ار  شکرش  رفک و 

اودهش  ردبب  یخایشا  تیل 
لسالا عقونم  جزرخلا  عزج 

مهتاداس  نم  موقلا  انلتق  دق 
لدتعاف ردب  لیم  انلدع  و 

احرف  اولهتسا  اولهاف و 
لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث 

مقتنا  مل  نا  فذخ  نم  تسل 
لعف ناک  ام  دمحا  ینب  نم 
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الف  کلملاب  مشاه  تبعل 
لزن یحو  ءاج و ال  ریخ 

هب يراک  ددرگ و  زاب  شنید  و  ادـخ ، هب  دـهاوخ  یمن  هک  یـسک  نخـس  هنومن  تسا  نیا  و  هتفر ، نوریب  نید  زا  هک  یـسک  راتفگ  تسا  نیا 
هب شتراسج ، یکاته و  هاگنآ  درگن و  یم  راکنا  هدید  اب  ار  همه  تسا  هدمآ  وا  يوس  زا  هچنآ  يادـخ و  و  درادـن ، شربمایپ  ادـخ و  باتک 

نید و رد  هک  یتلزنم  همه  اب  و  دراد ، (ص ) ربماـیپ دزن  رد  هک  یماـقم  اـب  ار ، لوسرتخد  همطاـف ، دـنزرف  ع )  ) نیـسح هک  دـسر  یم  یئاـج 
، دنتشهب ناناوج  نایاوشیپ  هک  هداد  یهاوگ  شردارب  وا و  هب  تبسن  ربمایپ  هک  يدوجو  اب  و  تساراد ، تلیضف 
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ترتع اب  هزرابم  ناونع  هبار  لمع  نیا  و  دزیرب ، ار  شنوخ  دـشکب و  وا ، لوسر  اب  ینمـشد  و  وا ، نید  هب  رفک  و  ادـخ ، زا  یکاـب  یب  يور  زا 
رافک زا  یموق  اب  ار ، شتیب  لها  اب  يراتفر  نینچ  وا و  نتـشک  ایوگ  هک  یئاج  ات  دـنک  یم  یقلت  وا  تمرح  نتـشاد  کچوک  و  ص ،)  ) ربمایپ

دهد . یم  ماجنا  ملید  كرت و 
هچنآ و  دنک ، رب  نب  خاش و  زا  ار  وا  و  تسسگ ، ار  شرمع  هتشر  مه ، دنوادخ  دراد ، میب  وا ، تدق  توطس و  زا  هن  و  ادخ ، ینمـشد  زا  هن  وا 
يربط خیرات  دینک  هعجارم   ) رخآ ات  تخاس .... مهارف  شیارب  ار  شنایـصع  هتـسیاش  رفیک  باذـع و  تفرگ و  وا  زا  تشاد ، رایتخا  رد  وا  ار 

(. 358:11
هیما ینب  زا  يدرم  دـهد ، رییغت  ارم  تنـس  هک  یـسک  لوا  دومرف " : هک  تشذـگ  (ص ) ربماـیپ لوق  زا  رد ص 257  همه ، اـه  نـیا  زا  شیپ  و 

دنک . هنخر  نآ  رد  دیزی  مان  هب  هیما  ینب  زا  يدرم  هک  یتقو  ات  تسا  راوتسا  تلادع  يانبم  ربو  لدتعم  مالسا  رما  هتسویپ  تسا و 
رظن دنچ  زا  تایـصوصخ ، نیا  اب  سک  نینچ  تفالخ  اریز  دنتـشاد ، رظن  بلاطم  هنوگ  نیا  هب  دـندرک ، یم  در  ار  دـیزی  تعیب  هک  یناسک  " 

: تسا هدوب  یگرزب  رطخ  نیملسم  ومالسا  يارب 
، هداهن دوخ  ياج  هب  اروا  هک  یسک  اب  دیاب ، هفیلخ  هک  دنرورپ  یم  دوخ ، زغم  رد  هک  دزاس  یم  لزلزتمور  نآ  زا  نید  رما  رد  ار  یهورگ  - 1
رد تسا  هتفرگن  رارق  وا  یسدق  حیحص و  میلاعت  هبذاج  ریثات  تحت  هدرکن و  كرد  ار  ص )  ) ربمغیپ رصع  هک  یلـسن  دشاب ، هتـشاد  تیخنس 

ثولم اه  یگدولآ  نیا  لاثما  هب  هللااب ) ذایعلا   ) گرزب ربمایپ  تسادق  درادـنپ ، دنیـشن و  یم  وا  لد  رب  دوز  يا  ههبـش  نینچ  کیرات  هرود  نیا 
هب زاین  زآ و  هدیشخب ، رارقتسا  دنـسم  نیا  رب  ار  وا  هک  يزیچ  و  ادخ ، ربمایپ  هفیلخ  هن  هدوب  شردپ  هفیلخ  درم ، نیا  هک  نیا  زا  ربخ  یب  هدوب ،

. تسا هدوب  رگید ، يوس  زا  ساره  میب و  و  وسکی ، زا  تاوهش 
دنب یب  رظنزا  هچ  شیاه ، یکاته  رد  هفیلخ ، يوریپ  زا  هک  دنتسه  مه  یناسک  - 2
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(، مهکولم نید  یلع  سانلا   ) مکجهب نارادمتـسایس ، اب  یگنرمه  ناگرزب و  هب  ندـش  کیدزن  هب  هقالع  رظن  زا  هچ  و  یگدـیرد ، يراـب و  و 
هب ور  تشز ، لامعا  دبای و  یم  ینوزفا  دسافم ، ور  نیا  زا  دننک . یمن  افتکا  ینیعم  دح  هب  ناشتاوهـش  راک  رد  مدرم  و  دـیآ ، یم  ناشـشوخ 

دنبای . یم  هار  شدیدج  لاکشا  رگید  هب  يروجف  قسف و  رهزا  هدراذگ  شرتسگ 
رثا و هنوگ  چـیه  ینید  سیماون  زا  هکیئاج  ات  ددرگ  اه  یهاـبت  اـه و  یتشز  عون  همه  زکرم  یمالـسا ، روشک  هک  دـیاپ  یمن  يرید  هجیتن  رد 
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دنامن . یقابیناشن 
دنا . هداد  تسد  زا  ار  ینید  رهاظم  نوچ  دنرگن ، یم  راکنا  هدید  اب  ار  نیگنن  رهاظم  نیا  هک  دنتسه  مه  یمدرم  نایم ، نیا  رد  - 3

دنریگ و ارف  یسک  هچ  زا  ار ، دوخ  ینید  ینابم  دنهنماگ و  وس  مادک  هب  دنناد  یمن  تسار ، هار  یپ  رد  نادرگرس  یهورگ  لدکاپ  مدرم  نیا 
دنهد . یم  رارق  یلوا  تیلهاج  ياه  یهارمگ  رایتخا  رد  ار  دوخ  هدارا  یب  هدش ، یتاهبش  راچد  كانتشحو  ياه  یگریت  نیا  رد  رگید  هتسد 

روما هب  یگدیـسر  زا  اـعبط  دـندش ، یکاـته  يراـب و  دـنب و  یب  راـتفرگ  شناـیاوشیپ  ناهدـنامرف و  ناربـهر ، نارادـمامز ، هک  یتـلم  ره  - 4
یلخاد بارطـضا  لباقم  رد  هدرک  هزرابمیلخاد  داسف  جرم و  جره و  اب  دـناوت  یمننوچ  و  دـننام ، زاـب  تکلمم  يرادا  لـئاسم  یعاـمتجا و 

همقل ناگدنرد و  راکـش  دـیاپن ، يرید  دـنوش و  یم  عقاو  نمـشد  تالمح  دروم  هتخادـنا ، عمط  هبار  ناگناگیب  هجیتن  رد  دـنروآ ، تمواقم 
دش . دنهاوخ  یفلاخم  ره  همعط  نادنمزآ و 

تمکح زیگنا ، تجهب  ياهیئابیز  ریثات  تحت  دـسریم ، یمالـسا  ياهروشک  زا  تسد  رود  ياهتلم  هب  اعبط  هک  یمالـسا  نایک  رارـسا و  - 5
عقاو نآ  هبذاج  عاعش  رد  اهنآ  زا  يا  هدع  هتفرگ ، رارق  شا  یمیمـص  لاجرراتفر  لامعا و  و  قطنم ، لقع و  اب  شیاه  یگنهآ  مه  اسر ، ياه 

. تخیمآرد دنهاوخ  نانآ  یحور  یناسفن و  روما  هب  هتفرگ ، لد  هب  ار  شرهم  لقادح  ای  تفریذپ و  دنهاوخ  ارنآ  يدوزب  یعمج  دنوشیم و 
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فلاخم هدیجنس ، دیدج  هرود  نارادمامز  كولـسو  تاداع  اب  ار  یمالـسا  زیگنا  لد  رابخا  و  دنرگنب ، نآ  مدرم  رد  ار  عضو  نیا  یتقو  یلو 
تـسد زا  ناشخرد  میلاعت  نیا  هک  دـسر  نانآ  هب  و  دـننک ، تفایردیکانتـشحو  رابخا  هنارگمتـس ، تفالخ  نیا  ياول  رد  و  دـننیبب ، داضتم  و 
یتابث یب  و  امعز ، یگتخابدوخ  نارادمامز و  يربخ  یب  هفیلخ و  ياهینارتوهـشار  همه  دوش  يراج  دـیاب  یمالـسا  روشک  رد  هچنآ  و  هتفر ،

تسا . هدرب  نیب  زا  هدرک و  بوکدگل  نارگید 
رگیدکی زا  ار  یلدب  یلصا و  ياهراک  دنناوتب  هکنآ  یب  ددرگ  لدبمینمشد  هب  اه  یتسود  هتخاس ، ناشیرپ  ار  یمالسا  ترهش  دوز  یلیخ  و 

. دوب دهاوخ  جراخ ، طیحم  ناگناگیب و  رد  نآ ، ذوفن  عنام  و  مالسا ، لماکت  هار  رب  یگرزب  گنس  دوخ  نیا  و  دنزاس ، ادج 
تین رب  هک  ناـشعیجف  لاـمعا  زاهدـع  نآ  زین  و  دوزفا ، مالـساب  تبـسن  ار  هیما  ینب  ياـهیزارد  ناـبز  اهیخاتـسگ و  دـیاب  بلاـطم  نیا  هـب  - 6

درک . هفاضا  دنک ، یم  تیاکح  نیملسم ، مالسا و  هب  تبسن  ناشءوس ،
عمط ریـشمش و  سرت  زا  رگم  دنتــشادن ، رب  دوـخ  ناردـپ  یتـسرپ  تـب  نـید  زا  تـسد  هـیما  ینب  هـک  مـیا  هتــسناد  راـثآ ، هنوـگ  نـیا  زا  اـم 

هب تبسن  یهجوت  یب  دننادرگ ، زاب  بقع  هب  ار  یمالسا  تما  دنهاوخن  رگا  دور  یم  اه  نآ  زا  هک  يراظتنا  نیرتمک  ور  نیا  زا  يرادمامزرد 
یتلود ار  مالـسا  تلود  تسیاشان ، قالخا  روجف و  قسف و  راک  رد  یگتخاب  دوخ  و  تیلهاج ، رد  نتفر  ورف  لالخ  ردات  مالـسا ، میلاعت  رـشن 

دنروآرد . یبرع ، تیلهاج  و  مور ، رصیق  تلود  گنرب 
کلام ار  دوخ  وا  و  هدش ، هبتشم  نانآ  رب  اهینارـسوه  اه و  یخاتـسگ  هنوگ  نیا  هک  دشاب  یناسک  رظان  دوخ  هفیلخ  یتقو  هتـشذگ ، اه  نیا  زا 

هفیلخ تروص  نیا  رد  دـیاشگب ، وا  داقتنا  داریا و  هب  نابز  ای  دـنک و  يریگ  هدرخ  ار  واياهاطخ  دوشن  ادـیپ  یـسک  دـناد و  یم  مدرمباقرلا 
دیازفا . یم  شیشکندرگ  ربکت و  یهاوخدوخ ، رب  دور و  ورفرتشیب  شتاوهش  رد  دنک و  يراشفاپ  رتشیب  دوخ ، ياهفارحنا  رد  اعبط 
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نیا ندودز  زا  رتالاب  یتحلـصم  هچ  و  دشاب ، رتدب  دناوت  یم  عضو  نیا  زا  ینید  هعماج  يارب  يرطخ  هچ  يرـضخ  ياقآ  يا  میئوگ : یم  سپ 
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دناوخ ؟ یم  ارف  هنارگمتس  تردق  نیا  هیلع  مایق  هب  ار  يرویغ  نیدتم  ره  هک  درک  روصت  ناوت  یم  گنن ،
دایب ناوت  یم  رتدیدش  دیدرگ  نایب  هچنآ  زا  یلمحت  لباق  ریغ  ملظ  هچای  رت و  نیگنـس  دش ، دای  هچنآ  زا  مدرم  شود  هب  ینارگ  راب  هچ  ایآ  و 

، دش دهاوخ  هتـشک  اعطق  دـنادب  دـنچ  ره  دـنک ، یم  نآ  هیلع  مایق  و  نآ ، اب  تفلاخم  هب  فظوم  یئاهنت ، هب  ار  یتیدـتم  ره  هکیئاج  ات  دروآ ،
مان درک ، دـهاوخ  لزلزتم  ار  رگمتـس  تلود  ناکرا  نید  هار  رد  شدـیواج  یناگدـنز  یلو  دریم ، یم  زورما  وا  دـنچ  ره  دـنک  یم  رکف  اریز 

تماعز سدقم  دنسم  هنوگچ  وا  دهد ، یم  ناشن  تخاس و  دهاوخ  الم  رب  ار  رگمتـس  لامعا  هایـس  همان  ینید ، هعماج  نایم  رد  یناسنا  نینچ 
. تسا هتشک  ار  دنمتفارش  یناسنا  هتفرگ ، تروص  شتایانج  اب  هک  یتفلاخم  لباقم  رد  هدرک و  بصغ  ار  یمالسا 

هدیقع و هار  رد  يزابناج  ار  نآ  هدرک و  یقلت  هنایقرتم  يراکادف  زا  یـسرد  ار  هعقاو  نیا  دنناوت  یم  دـندرگ ، فقاو  قیاقح  نیا  رب  هک  یتلم 
یهاوخنوخ هب  هدروآ  تقر  راکادف ، ناسنا  نینچ  هب  تبـسن  یهورگ  نایم  نیا  رد  دننک . لابند  ار  وا  راک  و  دـننادب ، یحیحـص  يرکف  ءدـبم 

حور ود  نیا  هاگنآ  دنرگن ، یم  راکنا  هدـیدب  ار  شیاه  یکاته  هدـمآ و  مشخ  هب  رگمتـس  ياهاطخ  زا  رگید  یهورگ  دـننک و  یم  مایق  شا 
هشیر ملظ  متس و  هلیسونیدب  ات  دندنب  یم  وا  رب  ار  يزوریپ  ياههار  هدادطوقس و  ار  رگمتس  تلود  يورین  هتسویپ  مهبنیگمشخ  هاوخنوخ و 

دریگب . ار  نآ  ياج  مومع  حالص  هدش و  نک 
بیترت نیدـب  دـندیروش و  رامح ، ناورم  مایا  رد  هیما  ینب  تلود  رب  مدرم  هک  یئاج  اـت  دیـشخب  رثا  ع )  ) نیـسح سدـقم  تضهن  نینچ ، نیا 

، دـنیامیپ یم  هار  وا  ریـسم  ياه  مخ  چـیپ و  رد  هک  یناـسک  زا  هدـع  نآ  يرـضخ " و  یلو "  تفرگ  ارف  وا  زا  ار  شا  یقرتم  ياهـسرد  تما 
تسا . هتخاس  انیبان  ار  ناشتریصب  هدید و  تلاهج ، يروک 
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يادص اب  هناروسج  دشاب و  هدش  يرـضخ  لایخب  یگرزب  ياطخ  بکترم  مزال ، كرادت  زا  لبق  ات  دیبلط  یمن  میقع  کلم  راکادـف ، نیـسح 
دیوگب : دنلب 

، ام زوریپ  دهاجم  و  درمناوج ، راکادف  هکنیا  زا  تسا  لفاغ  وا  . " دش ... هتـشک  هار  نآرد  وا  دندش و  عنام  تشاد ، هقالع  هچنآ  و  وا ، نایم  " 
تاررقم زا  هیما  ینب  يرود  هجرد  ناشتـسایس و  تدـش  و  هیما ، ینب  راـتفر  تنوشخ  زا  ار  تما  اـت  دـنک  يزاـبناج  نید  هار  رد  تساوخ  یم 

هشیر تاداع  تیلهاج و  تنوشخ  رد  دح ، هچ  ات  موق  نیا  دهد  ناشن  دناهاگایب و  ینید ، تاررقم  نیناوق و  زا  يرود  هب  دسر  هچ  ات  يرشب ،
رب هن  و  دـندرک ، تیاعر  ار  ناـگرزبمارتحا  هن  هک  دـندوب  يدرم  هنوگچ  ناـنیا  دـننادب ، نیدـتم  مدرم  هجیتن  رد  اـت  دـنا ؟ هتفر  ورف  رفک ، راد 

ياهراسخاش واطئارـش ، نیا  رد  دنتـشاد . اور  تمرح  نانز  هب  تبـسن  هن  و  دـندروآ ، تقر  راوخریـش  لفط  رب  هن  دـندومن و  محرت  ناـکدوک 
نیا زا  يرهوـگ  چـیه  و  دـناوخ ، ارف  يزاـبناج  هب  ار  تفـالخ  راوـنا  توـبن و  ناتـسوب  ياـهلگ  و  داتـسرف ، يراکادـف  نادـیم  هـب  ار  تلاـسر 

دندش . دیهشیلاع  فده  نیا  هار  رد  همه  همه و  نانیا  دوخ و  ات  تشذگن  روجید  بش  نیا  زايرید  و  دنامن ، یقاب  اتمه  یب  ياهرهوگ 

دمحمل  اشح  نم  مکالبرک  لس 
دی نم  تزجتسا  مک  اهب و  تبهن 

يدرلا  فسخ  اهلاغ  مترامقا 
يدرلا نمزلا  هفورصب  اهلاتغا  و 
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یماقم خماش و  یتبتر  شدج ، تما  نایم  رد  وا  اریز  دنام ، یفخم  اهرظن  زا  نارذگ ، داب  دننام  شراک  هک  دوبن  یسک  ع ،)  ) راوگرزب نیسح 
تشاد . نشور  یئاوقت  و  راکشآ ، یتلادع  و  لیصا ، يرظن  و  ناشوج ، یشناد  و  دنلب ،

نیا زا  یکی  رکنم  هک  اریـسک  نیملـسم ، نیب  دندش ، یم  دنم  هرهب  مدرم  شتلیـضف ، رذـگهر  زا  هک  دوب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ناتـسوب  لگ  وا 
هدیقع دنچره  دشاب  لئاضف 
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زا سپ  دنار ، یمن  نابز  رب  هجوت  تقد و  نودب  نخـس  شـسدقم  تضهن  نوماریپ  یمالـسا  تما  و  دـیبای . یمن  دـشاب ، هتـشادن  شتفالخ  هب 
زا يدـحا  زا  شـسدقم ، تضهن  وا و  هرابرد  تسا و  هداد  صیخـشت  هعماج ، هیلاع  حـلاصم  قبط  رب  ار  نآ  یفاک ، ياه  هجوت  اهرظن و  تقد 

تسا . هدشن  هدینش  يرگیدزیچ  سیدقت ، مارتحا و  زج  تما 
، تفرگ تروص  راوـگرزب  نآ  زا  هابتـشا  دـیوگ : هک  اـجنآ  رد  ار  يرـضخ  تراـسج  تارج و  یناـسنا  چـیه  زا  راـگزور  شوـگ  ور  نیا  زا 

تسا . هدیشوین 
اروز لوقلا و  نم  ارکنم  نولوقی  مهنا 

تسا یقح  ره  زا  عافد  ینابیتشپو و  لطاب  ره  لباقم  رد  مایق  بوجو  مینک ، یم  هدافتـسا  ع )  ) ربمایپ راکادف  طبـس  یناگدنز  خیرات  زا  هچنآ 
دیاب هنوگچ  دزومآ  یم  امب  تمظع  اب  خیرات  نیا  یلب  تسا . نآ  هلضاف  قالخا  میلاعت و  رشن  و  نید ، ساسا  نتشاد  اپرب  يارب  مایق  موزلزین  و 
تما تماـجن  يارب  هدربهاـنپ  گرم ، شوغآ  هب  یگدرب ، هیاـس  ریز  دودـحم  یگدـنز  زا  تسـش و  يداـم  یگدـنز  زاتسد  تیدـبا ، عفن  هب 

، تیعطاـق اـب  مالـسا  ینارون  فـینحنید و  هار  رد  دـیاب  هنوـگچ  و  تخیوآ ، تسد  گرم  هارهاـش  هب  داـسف  ملظ و  ياـهلاگنچ  زا  یمالـسا 
دنک . يرادهگن  طوقس  زا  ار  دوخ  ناسنا  هنوگچ  تلذ  يراوخ و  ياههاگترپ  هبل  رد  درک و  يراکادف 

يرـضخ هچنآ  هن  تسا  هداد  شدج  تما  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ام  يالوم  دیـس و  هک  يرایـسب  ياهـسرد  زا  یکدنا  تسا ، اهنیا 
رخآ ات  راک ... زا  خیرات  هک  هتشادنپ ،

زا ار  نارگـشواکمیتساوخ  یم  اهنت  میـشوپیم  مشچ  اهنآ  زا  هک  هدش  هدید  يرگید  ناوارف  ياه  ینمـشد  يرـضخ  زا  دـش ، دای  هچنآ  زا  ریغ 
میزاس . رایشه  وا ، يوما  ءارآ  خنس  هب  وا ، راکفا  هنومن  نیا 

 " تسا . هاگآ  دننک  یم  هچنآ  هب  ادخ  دنسرت و  یمن  اهنآ  اب  ناشیاه  تین  ءوس  ماگنه  هک  یئادخ  زا  یلو  دنسرت  یم  مدرم  زا  نانیا  " 
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هعیشلا هنسلا و 

رانملا ریسفت  بحاص  اضر  دیشر  دمحم  ملقب :
ره دـنک ، داریا  یحیحـص  جاجتحا  دـهاوخ  یمن  وا  دـشاب ، هدرک  یـشیالآ  یب  داقتنا  وثحب  هک  تسین  نیا  هلاسر ، نیا  هدنـسیون  دوصقم  " 
رب يا  هلمح  هنوگ  چیه  یلو  تسا ، هدروآرد  هرس ) سدق   ) یلماع نیما  نسحم  دیس  تجح  همالع  رب  يا  هیدر  تروص  هب  ار  دوخ  راک  دنچ 

تسا . هدادن  ماجنا  هدننز ، ياه  یکاته  بسانمان و  باقلا  ونیهوت  یشاحف و  اب  زج  وا  مکحتسم  نانخس  هعینم " و  نوصح  " 
اه و غورد  رذـگهر  زا  هعیـش  هب  تبـسن  نمی  زاجح و  قارع ، یبرع : ياهتلود  ندرک  نیبدـب  نتخاـس و  هارمگ  هتـشون  نیا  زا  وا  هدـمع  رظن 
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يا هراچ  ار  ام  یلو  دزادرپب ، نانخـس  نیا  لاثما  هب  هک  تسین  ققحم  کی  راک  وا ، اب  وگتفگ  داقتنا و  دـنچ  ره  ور  نیا  زا  تسا ، اهریبعتءوس 
ات تسا  هتـساوخ  هعیـش  ياملع  زا  تسانارگید و  زا  وا  لقن  لوصحم  ای  وا  هشیدنا  لوصحم  هک  یئاه  هتفاب  اه و  غورد  زایخرب  هب  هک  دوبن 

طایتحا مزح و  طرـش  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  ندـینادرگ  يور  هک  دـناد  یم  رتهب  دوخ  وا  و  مینکب ، یتراـشا  دـنزاس ، راکـشآ  ار  شیاـهاطخ 
 " تسا . جراخ  نادنمشناد  شناد و  طیحم  زا  ثحب  نیا  و  تسا ، ام  هقرفت  فالتخا و  رد  یجراخ ، لود  تسایس  اریز  تسا ،

نیشناج دناد و  یم  يدوهی  يابس  نب  هلا  دبع  ياهتعدب  زا  ار  عیـشت  لوصا  هدرک ، عورـش  هعیـش  بهاذم  عیـشت و  خیرات  اب  ار  شا  هلاسر  - 1
هقدانز زیمآ ، ولغ  دئاقع  عیشت و  هلیسو  هب  ناناملسم  نیب  يزادنا  هقرفتلئاسو  هرادا  ندنادرگ و  رد  ار  نایئابس 
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و رظتنم ، تجح  هبطوبرم  ياهتعدب  نآرق ، فیرحت  ناماما ، تمـصع  ياه : تعدـب  یلاغ ، نایعیـش  نیا  میلاعت  زا  و  دـنک . یم  یفرعم  سراف 
درامش . یم  ار  رگید  راکشآ  ياهرفک  و  همئا ، زا  یخرب  تیهولا  هب  هدیقع 

زا يا  هراپ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دـیوگ : یمو  هینطاب ، هب  بیرق  نایلاغ  و  هیدـیز ، هب  بیرق  لدـتعم  هدرک : میـسقت  هقرف  ود  هب  ار  هیماما  وا 
، رتبیجع همه  زا  و  تایآ ، زا  یخرب  نامتک  و  نآرق ، فیرحت  هب  هدیقع  دننام : دـنا  هتفرگ  رگید  دـئاقع  اب  دـنویپ  زا  ار  دوخ  زیمآ  رفک  میلاعت 
، ینـس درگناهج  رفن  کی  هک  يروط  هب  دـننک  یم  لقن  رگیدـمه  يارب  هک  تسا  تیب  لها  هب  صوصخم  نآرق  رد  يا  هروس  اهنآ  ناـمگهب 

هدناوخ ربنم  رب  هعمج  زور  ار  هروس  نآ  هک  دوب  هدینش  ناریا  ياهرهش  زا  یکی  رد  هعیش  يابطخ  زا  یکی  زا  وا  هک : درک  لقن  ام  يارب  رابکی 
بقل فلتخم  تاـجرد  اـب  دـنیوگ و  هیرـشع  ینثا  هیماـما  ار  اـهنیا  دـنا . هدرکلـقن  اـهنآ  زا  ار  نخـس  نیا  یحیـسم  نیغلبم  زا  یخرب  تسا و 

. دنراد يرفعج 
هلیسو هب  مالسا  نید  خسن  ءاهب و  تیهولاهب  هدیقع  نانیا  هک  هتفگ  تسا و  هتسنادهیئاهب  سپـس  هیباب و  تعدب  ار ، هیماما  ياهتعدب  زا  یکی  و 

دنا . لئاق  ار  یمالسا  بهاذم  همه  نالطب  نآ  هجیتن  رد  و  وا ،
حالصا اهتلم و  تدحو  هار  رد  رگشالت  اهنت  یناغفا  نیدلا  لامج  دیـس  زا  سپ  ار  دوخ  وا  هنایوج ، هنیک  و  زیگنا ، هنتف  نانخـس  نیا  دوجو  اب 

دهد . یم  شرتسگ  ار  شا  هدنبوک  تاملک  دوخ و  یفارخ  نانخس  سپس  دناد و  یم 
دنادب ات  دـنک  ادـیپ  ام  باتک  دـلج  نیمه  هتـشذگ  ياهثحب  رد  ار  وا  لوهجم  ياه  هتفاب  زا  يرایـسب  خـساپ  هک  دـسر  یم  ار  یققحم  درف  ره 

رد ار  لوعجم  هروس  نآ  هک  یبیطخ  نآ  زین  و  تسا . هدازن  ردام  زا  زونه  هداد  ربخ  ناریا  بیطخ  زا  رانملا  بحاص  هک  ینس  درگناهج  نینچ 
تسا . هداهنن  ایند  هباپ  زونه  هدناوخ  یم  دنلب  يادص  اب  ربنم  يالاب  هعمج  ياهزور 

باتک زا  ار  نآ  یسک  تسین و  لئاق  یجرا  یلایخ  هروس  نیا  يارب  يا  هعیش  چیه  و 
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ءالآ  ) یغـالب هیمـالع  ریـسفت  تامدـقم  هب  درمنیا  شاـک  تسا . هتـسنادن  يراـج  نآ  رب  ار  نآرق  ماـکحا  هدرواـین و  باـسح  هب  یهلا  زیزع 
ار بلاطم  هنوگ  نیا  هاگنآ  دینـش ، یم  هراب  نیا  رد  تسا  نانآ  دـئاقع  مجرتم  هعیـش و  ناـبز  هک  ار  وانانخـس  درک و  یم  هعجارم  نمحرلا )

تشون . یمنانآ  هرابرد 
میئوگ . یم  کیربت  ناناملسم  امش  هب  تسا  یحیسم  غلبم  رفن  کی  هتفگ  هب  یکتم  هک  ار  یلالدتسا  ام  و 

نیا تسخن  زور  زا  هعیـش  هک  نآ  لاح  درمـش و  یم  هعیـش  قرف  زا  ار ، یئاهب  یباب و  هقرف  هک  تسا  نیا  وا  هدـننز  ياـهتلاهج  زا  رگید  یکی 
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هعیش ياملع  زا  ناشتافارخ  در  رد  هک  یئاهباتک  و  تسا ، هدرک  ناشتساجن  تلالض و  رفک و  هب  مکح  هتسناد و  نید  زا  جراخ  ار  هلاض  هقرف 
تسا . هتفرگ  رارق  راشتنا  تسد  رد  پاچ و  ابلاغ  نوریب و  رامش  دح  زا  هدشهتشون ،

رب هک  يراوگاـن  ثداوـح  زا  هتـسویپ  هدـش و  هدوـلآ  ناـنآ  یهارمگ  رهز  هب  قارع  كاـخ  تسا . نایـضفار  زا  قارع  یناـماسبان  دـیوگ : - 2
و دنریگ . یم  یشوخ  دیع  ناناملسم ، رب  ار  سور  يزوریپ  زور  هک  یئاج  ات  دننک  یم  یلاحشوخ  ترـسم و  راهظا  دوش ، یم  دراو  نیملـسم 

هحفص 51)  ) دننک یم  يدنب  نیزآ  ترسم  یلاحشوخ و  ناونعب  زورنیا  رد  ار  دوخ  ياهرهش  ناریا  مدرم 
نانآ ياهشرازگ  رابخا و  ای  تسین ؟ دورو  لباق  یسک  يارب  قارع  ناریا و  دالب  دنک  یم  نامگ  درم ، نیا  غورد  ياهاعدا  زا  اتفگـش  خساپ -

زا يزیچان  هدع  کی  نانآای  دنرک ؟ روک و  تسا ، هدینـش  ای  هدـید  وا  هچنآ  زا  دـنا  هعیـش  هک  قارع  مدرم  تیرثکا  ای  دـسر ؟ یمن  یـسک  هب 
عافد ناشتفارـش  زا  هک  تسین  اهنآ  زایـسک  رگید  هدرک و  ریمخ  دروخ و  ار  نانآ  زارد ، نایلاس  تشذگ  هک  دنا  خیرات  هدش  يرپس  ياهتلم 

دنسرپ ؟ یمن  اهزاسغورد  هنوگ  نیا  زا  دنزیخ و  یمن  رب  شیاه  هوای  خساپ  هب  رگید  دنز ، ناشتمهت  سک  ره  و  دنک ،
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هک يرگید  هراق  رد  ای  دنقارع ؟ نیمه  رد  هدع  نیا  ایآ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دنوش ، یم  دنسرخ  نیملـسم  راوگان  ثداوح  زا  هک  یناسک  نیا 
درک . رارکت  دیاب  ناریا  هرابرد  ار  لاوس  نیا  انیع  و  دننکیم ؟ یگدنز  هدش ، هدناوخ  قارع  مان  هب  وهدشن  فشک  زونه 

نیا زا  ارچ  دـنطوبرم ، تکلمم  ود  نیا  اب  هک  ینارازگراک  ناریفـس و  نادرگناـهج و  نیقرـشتسم و  تکلمم و  ود  نیا  ردنکاـس  ناناملـسم 
یم مرتحم  هعیش ، ینس و  نیب  قرف  نودب  ار ، ناشلاوما  ضرع و  نوخ و  نیملسم و  سوفن  امومع ، نایعیش  دنرادن ؟ يربخ  اهرورـس  نشج و 

. دننیب یم  نارگن  اردوخ  دوش  دراو  اهنآ  زا  کی  رهب  هک  یجنررد  و  دنرامش .
يزور هچ  دنریگ  یم  دیع  هک  ار  يزور  دیسرپ  درم  نیا  زا  دیاب  زین  و  تسینعیشت . هب  دیقم  تسا ، هدش  دراو  نآرق  رد  هک  یمالـسا  يردارب 

؟ دنا هدز  تسد  هدننز ، ياهراک  نیا  هب  یمدرم  هچ  و  دنا ؟ هدرک  يدنب  نیزآ  نآ  يارب  ار  يرهش  هچ  و  تسا ؟. عقاو  یهام  هچ  رد  و  تسا ؟
دانتسا نادب  یحیسم  غلبم  ای  لوهجم  ینس  درگناهج  زا  هلاسر ، بحاص  هک  یخـساپ  نامه  هیبش  رگم  درادن ، یخـساپ  تالاوس  نیا  يارب  وا 

تسا . هتسج 
هدروآ و نامیا  ادخ  تایآ  زا  یخرب  هب  دوهی  دننام  نایـضفار  دـیوگ : تیب "  لها  زا  یخرب  هب  تبـسن  نایـضفار  ینمـشد   " ناونع تحت  - 3

(: دیوگ هک  اجنآ  ات   ) دنرفاک اریخرب 
نیسحلا و نب  یلع  نب  دیز  دننام  دنیوگ ، یم  مه  ازسان  ار ، اهنآ  هکلب  هتـشاد ، نمـشد  ار  اهنع "  هللا  یـضر  همطاف "  نادنزرف  زا  يرایـسب  و 

تسنانآ . ضغب  دروم  هک  ییحی ، دیز ، دنزرف  زین 
هللا ءایلوا  مظاعا  زا  وا  هکنیا  اب  دنناوخ ، یم  باذکبقل  هب  ار  یمود  هک  مهنع ) هللا  یـضر  ) مظاکلا یـسوم  دـنزرف  ود  رفعج  میهاربا و  زین  و 

. تسا هدرک  ضیف  بسک  يو  زا  یماطسب  دیزی  وبا  تسا و 

هحفص 100 ] ] 

دترم هدرکان  يادخ  ادخ ، نید  زا  هیکز ، سفن  هب  بقلم  دمحم  شدـنزرف  ضحم و  هللا  دـبع  شدـنزرفو  ینثم ، نسح  نب  نسح  دـندقتعم  و 
دندش .

 "، هللا دبع  نب  میهاربا  هرابرد "  ار  هدیقع  نیمه  زین  و 
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 " رقابلا ، دمحم  نب  ایرکز  و " 
 " نسحلانب ، نیسحلا  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  و " 

 "، نسحلا نب  مساقلا  نب  دمحم  و " 
تسا . نیسحلا "  نب  یلع  نب  دیز  دالوا "  زا  هک  رمع "  نب  ییحی  و " 

شرتسگ ام  ماقم  هک  یناسک  رگید  و  دـندوب ، نیـسحلا  نبیلع  نب  دـیز  تماما  هب  لئاق  هک  اه  ینیـسح  اه و  ینـسح  تعامج  هراـبرد  زین  و 
یمتسود ار  يدادعت  اهنآ  زا  يا  هقرف  ره  تیب . لها  زا  يزیچان  هدع  هب  ار  ناشتبحم  دنا ، هدرک  دودـحم  نانیا  و  درادـن . ار  اهنآ  مان  ضرعت 

دهاوخ لاوس  نآ  زاهک  ص )  ) ادخ لوسر  يابرقا  تدوم  تسنیا  تیب و  لها  هب  تبـسن  نانآ  تبحم  تسانیا  دننک . یم  نعل  ار  هیقب  دراد و 
(. 52 ص 54 -  ) دش

دنچ ره  دهد  هولج  هیرک ، وابیزان  نادب  ار  هعیش  ترهش  تسا  هتساوخ  هتشادنپ و  قیاقح  ار  نآ  یسولآ  هکیماهوا  هتـشر ي  تسنیا  خساپ -
تسا  ضحم  غورد  رگید ، یخرب  یگتخاس و  نب  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  دشاب  یلوعجم  ياه  تبسن  رثا  رب 

. 69 دینک ص 76 - هعجارم  میدرک  ادا  ار  نخس  قح  ام  هعیش ، مومع  دزنشتسادق  ماقم  و  دیهش ، یلع "  نب  دیز  هرابرد "  اما 
زا یکی  وا  تسا ، هبترم  دـنلب  سب  شماـقم  ودراد  یمن  نمـشد  ار  وا  هعیـش  چـیه  زگره  دیهـش ، نب  دیهـش  دـیز "  نب  ییحی  هراـبرد "  اـما 

نامیپ نیا  تسا : هتفگ  هدربمسا و  مان ، هب  ار  نانآ  دنرفن و  هدزاود  ناماما  هک  هدرک  تیاور  شرهاظ  ردپ  زا  وا  تسا  هعیش  دهاجم  نانامرهق 
رب ار  نآ  هتفگ و  اثر  شروهـشم ، هیئات  رد  یعازخ "  لبعد  هیماـما " ، رعاـش  ار  وا  وتسا  هدرپس  اـمب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  يدوهعم 

ماما

هحفص 101 ] ] 

. تسا هدناوخ  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع 
دیز باتک  رد  هکنانچ  وا  هرابرد  نایعیـش  هیرظن  نیرخآ  و  تسا . هدـشن  هدـید  وا  نعل  هب  دـسر  هچ  ات  ضیرعت  رب  ینبم  يا  هملک  نایعیـش  زا 

قداص ماما  دوب ، عیـشت  رما  هب  رایـشه  هدیقع و  شوخ  دوب ، دقتعم  ع )  ) قداص ترـضح  تماما  هب  وا  هک  تسا : نیا  هدمآ  دیهشلا ص 175 
هرهاطلا . هحور  یلع  هیلع و  هلا  مالس  داتسرف  تمحر  وارب  دش و  نوزحم  تخس  درک و  هیرگ  وا  گوس  رد  (ع )

( ناریا پاچ  ص 62   ) نییبلاـطلا لـتاقم  رد  جرفلا  وـبا  هچنآ  زا  دـیزنب  ییحی  هب  تبـسن  ار  هعیـش  تبحم  هک  تسایققحم  ره  راـیتخا  رد  و 
دیوگ : وا  دنک ، يریگ  هجیتن  هدروآ ،

هکيرگنهآ دزن  هعیش  نارگناوت  زا  یهورگ  دندوشگ ، ار  شیاهریجنز  دش و  دازآ  دیهشیلع  نب  دیز  دنزرف  دیز "  نب  ییحی  هکیماگنه " 
مهرد رازه  تسیب  هب  ات  داتفاهدیازم  تباقر و  رد  دنب  دشورفب . نانآ  هب  ار  دنب  نآ  هک  دنتـساوخ  وا  زا  ودـنتفر  دوب ، هدوشگ  شیاپ  زا  ار  دـنب 

، دندش یضار  همه  دیروآ . درگ  دوخ  دزن  ار  شلوپتفگ  ار  اهنآ  دنریگب ، وا  زا  ار  لوپ  دوش و  عیاش  ربخ  نیا  ادابم  دیـسرت  رگنهآ  دیـسر ،
نادب هتخاس  يرتشگنا  نیگن  دـنب  نآ  زا  نایعیـش  درک . میـسقت  نانآ  نیب  درک و  هعطق  هعطق  ار  دـنب  وا  و  دـنداد ، وا  هب  دوب  هتفگ  هک  ار  یلام 

دنتسج . كربت 
، مظاکلا یـسوم  نب  میهاربا "  هرابرد "  اـما  تسا و  هتفرگن  يداریا  نآ  يارب  یـسک  هدـنام و  رادـیاپ  زورما  اـت  دـعب ، ياهلـسن  رد  مسر  نیا 

هیدیز نایاوشیپ  زا  یکی  ربکا  میهاربا  دوصقم  ایآ  دنهدیم ؟ تبـسن  ام  هب  ار  میهاربا  مادـک  ینمـشد  میتسناد  یم  منابهذـم  مه  نم و  شاک 
دش ؟ راکشآ  نمی  رد  ایارسلا  یبا  مایا  هک  تسا 

رد ار  وا  شدالوا  مدـقم  رد  هدومرف و  لخاد  دوخ  تیـصو  رد  ار  وا  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) مظاک ماـما  زا  هعیـش  دـشاب  وا  رگا 
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هب مدرک  لخاد  ار  نادنزرف  رگید   " یسوم " ع ) نب  یلع  ماما   ) وا اب  هکنیا  دیوگ : تسا و  هدرب ، مان  دوخ  تیصو 
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هدروآ میرکلا "  عاجشلا  خیشلا  ریبعت "  وا ، لاح  حرش  رد  داشرا ، رد  دیفم ، ام ، راوگرزب  خیـش  دوب و  اهنآمارتحا  اهنآ و  زا  يروآدای  رطاخ 
دوب . تلیضف  رد  نانآ  رب  مدقم  ع )  ) اضر ترضح  و  تسا . روهشم  یتبقنم  تلیضف و  ار  ع )  ) یسوم نسحلا  یبا  دالوا  زا  مادک  ره  دیوگ  و 

شناردپ زا  هک  دوب  تلیـضف  اب  يدنمـشناد  و  دوب ، راوگرزب  لیلج و  يریما  دیـس و  وا  دـیوگ : راصتخالا "  هیاغ   " رد هرهز  نبا  نیدـلا  جات 
رد وا  هکنیا : تسا  هدـمآ   1  : لاقملا 35 و 34 حـیقنت  ردهچنآ  ربانب  وا  هرابرد  هعیـش  رظن  هصالخو  درک . یم  ثیدـح  لقن  مهیلع  هللا  مـالس 

رگیددننام زین  ار  وا  هعیش  هک  تسا ؟ یضترم  هب  بقلم  رغـصا  میهاربا  وا ، دوصقم  ای  دوب . يرادنید  يراکوکین و  لامکو  اوقت  هجرد  تیاهن 
دنیوج . یم  برقت  ادخ  هب  ناشرهم  هلیسو  هب  هتسناد ، هبیط  هرجش  نیا  نادنزرف 

وا دوب و  دهاز  دباع و  يدنمـشناد  ریغـصلا  میهاربا  هک : تساهدرک  تیاور  انهملا  نبا  هرجـش  زا  یمظاک  نیدـلا  ردـص  نسح  دیـس  ام  دـیس 
هک لاجر  تسرهف  رد  هن  باـسنا و  بتک  ردهن  دـشاب  وا  هب  هراـشا  هک  يا  هملک  یعیـش  يدرف  چـیه  زا  نم  تسا و  هدوبن  ایارـسلا  یبا  هارمه 
هب هدرمش و  هعیش  نایعا  زا  ار  میهاربا  ود  ره   5  : 474 هعیشلا 482 - نایعا  رد  یلماع  نیما  ام  دیس  و  مدرکن . ادیپ  دنک ، وا  ینمشد  رب  تلالد 

تسا . هتخادرپ  ناشلاح  حرش 
مهيدقن نخس  هنوگ  چیه  دنار و  نخس  هدرتسگ  وا ، هرابرد  هک  ار  یـسک  ما  هدیدن  هعیـشتافیلات  رد  نم  مظاکلا "  یـسوم  نب  رفعج   " اما

. دناوخب باذک  بقل  هب  ار  وا  هعیش  ما  هدیدن  یئاج  رد  و  ما ، هدناوخن  دشاب  وا  هب  تبسن  هعیش  ینمشد  هناشن  هک  وا  هرابرد 
ار وا  هعیـش  هک  داد  یم  یناشن  هدـید  نآ  رد  ار  بلطم  نیا  هک  یباتک  زا  ای  درک ، یم  یئامنهار  شا  هدـنیوگ  هب  ار  اـم  هدـننز  تمهت  شاـک 

بلاطلا ص208) هدمع   ) دناوخ یم  نییرجش "  ای " نییراوخ "  ار "  شدالوا  " و  يراوخ ، بقل " 
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یـسک هچ  زا  هدرک ، ضیف  بسک  وا  زا  یماطـسب  دـیزی  ابا  هتفرگ و  هلا  ءایلوا  ناـگرزب  زا  ار  رفعج  هک  بلطم  نیا  متـسناد  یم  نم  شاـک  و 
تسا . هتفرگ 

یفوتم مدآ  نب  یسیعنب  روفیط  یماطـسب  دیزی  اب  هک  تسا  بلطم  نیا  اهنت  تسا  دوجوم  لاجر  لاوحا  حرـش  مجارت و  بتک  رد  هک  يزیچ 
قداصماما اریز  تسا ، لاوحا  حرـش  ناگدنـسیون  زا  یهابتـشا  دوخ  نیا  و  هدرکذملت ، ع )  ) قداصلا دـمحم  نب  رفعج  ماما  دزن  لاسب 261 ه 

یماطـسب دیزی  اب  دوصقم  دیاش  دنا و  هدرکن  دای  نیرمعم  زا  ار  واو  تسا  ای 264 ه  رد 261  یفوتم  دیزی  ابو  دنا  هدرک  تافو  رد 148 ه  (ع )
. تسا هدش  بکترم  مه  یگرزب  طبخ  هداد  هکیغورد  تبسن  رد  درم  نآ  نیاربانب  دشاب  دهاز  ناسورش  نب  یسیع  نب  روفیط  گرزب 

داهج رازراک  نادـیم  رد  دـمآ و  البرک  هب  ع )  ) نیـسح ماما  شرهطم  يومع  اب  هک  تسا  یـسک  وا  ینثملا "  نسحلا  نب  نسح  هرابرد "  اـما 
دنتفاـی یقمر  وا  رد  دـنریگرب  نت  زا  ار  وا  رـس  دنتـساوخ  نوچ  دـیدرگ و  تحارج  مخز و  زا  رپ  شندـب  دـش و  راـتفرگ  تبیـصم  هب  درک و 

تسویپ . هنیدم  هب  هاگنآ  دش ، بوخ  ات  درک  هجلاعم  هدرب  هفوک  هب  ار  وا  شا  یئاد  يرازخ  هجراخ  نب  ءامسا  ناسحوبا 
سیئر راوگرزب ، وا  هتفگ : هک  مینک  یم  نایب  شداشرا  رد  ار  دـیفم  خیـش  هفیاط  گرزب  نخـس  وا  هرابرد  نایعیـش  هدـیقع  نداد  ناـشن  يارب 

نب ریبز  هک  تسا  یناتـساد  جاجحاب  ار  وا  دـیدرگ و  ع )  ) نینموملا ریماتاقدـص  يدـصتم  دوخ  نامز  رد  و  دوب ، عرو  اب  تلیـضف و  اب  موق ،
ياهتیـصخش زا  ار  وا  هتـشون ) لوا  در  رد  ار  شراتفگ  نیا  یـسولآ  هک   ) یلماع نسحم  دیـس  تجح  همالع  رخآ و  ات  تسا ... هدروآ  راـکب ،
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تسا . هدرکرکذ  وا  يارب  یلصفم  لاح  حرش  رد 166:21 و 184  هدرب و  مان  هعیش 
. تسا نیگمرش  نآ  زا  تیناسنا  نیبج  هک  تسین  شیب  یتمهت  دنراد  مالسا  نید  زا  وا  دادترا  هب  هدیقع  نایضفار  هک  نخس  نیا  سپ 
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ع)  ) قداص ماما  باحـصا  زا  ار  وا  شلاجر  رد  یـسوط  رفعج  وبا  خیـش  هعیـش  گرزب   " ینثملا ، نسحلا  نبضحملا  هلا  دـبع  هراـبرد "  اـما 
ادخ ربمایپ  هیبش  وا  دـیوگ :  87 " هدـمعلا ، رد "  انمهلا  نیدـلا  لامج  دـناد و  یم  ع )  ) رقاـب ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  زین  دوادوبا  هدرمـشرب و 

. دیدرگ ع )  ) نینموملا ریما  تاقدص  يدصتم  نسح  شردپ  زا  دعب  دوب و  مشاه  ینب  گرزب  و  (ص ،)
شلابقا ص 51 رد  سواط  نبا  دیس  هفئاط  دیـس  هک  وا  هرابرد  ار  هعیـش  یئاهن  رظن  یلو  تسا ، فلتخم  وا  مذ  حدم و  رد  دنچ  رهثیداحا  و 

ماما زا  یباتک  یحیحـص  ذخام  کی  زا  وا  و  ار . ع )  ) قداص ماما  تماما  تسوا  نتفریذپ  لیلد  واهدـیقع و  نسح  حالـص و  هناشن  هدـیزگرب ،
هدومرف تداعس  شاداپ و  هب  اعد  شمامعا  ینب  ووا  يارب  هدومرف و  دای  حلاصلا "  دبعلا  مان "  هب  نآ  رد  ار  هلا  دبع  هک  هدرک  دای  ع )  ) قداص

دیوگ : سواط  نب  دیس  سپس  دنا ،
ع)  ) قداص ماـما  دزن  نسح ) ینب  زا  وا  باحـصا  هلا و  دـبع   ) دـنا هدـش  عقاو  ضارتعا  هلمح و  دروم  هک  یهورگ  دـهد  یم  ناـشن  رما  نیا  و 
رد هکنیا ، و  دنا . هدوب  دوخ  ماما  قحب  فراع  و  دندش . یم  دادملق  مولظم  ترـضح ، نآ  دزن  دـنا و  هتفرگ  رارق  حدـمدروم  و  هدوب ، روذـعم 

ناماما هب  اهنآ  رکنم  زا  یهن  ات  دوش  لمح  هیقت  هب  دـیاب  اهتـشون  نیا  دـندوب  هدـش  ادـج  نیقداص  همئا  زا  اهنآ  تسا : هدـمآ  اـهباتک  زا  یخرب 
لقنام هک  تسا  یتیاور  تسا ، نآ  رب  هاوگ  و  قح ، هب  تبـسن  نانیا ، نافرع  ماقم  ربلـیلد  هک  یبلاـطم  زا  یکی  و  دوشن . هداد  تبـسن  موصعم 

میا . هدرک 
هیرگ ام  دش و  دنلب  هیرگ  هب  شیادـص  هک  تسیرگ  يا  هزادـنا  هب  هاگنآ  دـیوگ ...:) ع )  ) قداص ماما  هب  شلاصتا  دنـس و  رکذ  زا  دـعب  يو  )
هتـشک تارف  طش  رانک  رد  وت ، ناراداوه  زا  يا  هدع  دومرف : هک  درک  تیاور  شردپ  زا  نیـسحلاتنب  همطاف  زا  مردپ  تفگ : سپـس  میدرک ،

یحیرـص تداهـش  نیامیوگ  یم  نم  دومرف : سپـس  تشاد  دـنهاوخن  يریظن  هدـنیآ  رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  هک  دـنوش  یم  هدز  تبیـصم  ای 
يادخ يوس  هب  نانآ  دنتفرگ و  ار  اهنآ  هک  مالسلا  مهیلع  هیلع و  نسح  ینب  زا  یناسک  حدم  هب  حیحص  قرط  زا  تسا ،

هحفص 105 ] ] 

نب هلا  دبع  هدیقع  نسح  لیلد  هک  یثیداحا  سپـس  دندش ، زوریپ  دـنوادخ  مارکا  تداعـس و  هب  دنتـشذگ و  رد  فیرـش  یماقماب  هلالج  لج 
دـندوب و نیقیلا  قـح  هب  تیادـه و  هب  فراـع  ناـنیا  هن  اـیآ  میوـگ : یم  نم  دـیوگ : سپـس  هدرک ، رکذ  ار  تسوا  هارمه  ناینـسح  نـسح و 

ادخ !؟ هب  تبسن  یعقاو  ناراکزیهرپ 
. تسا یتسار  تقیقح و  زا  رود  هعیش ، رظن  ناونعب  نسح ، ینب  تاداس  هیقب  و  وا ، هب  دادترا  تبسن  تسناد  یهاوخ  یبوخب  امش  عضو  نیا  اب 

هدرمش ع )  ) قداص ماما  باحصا  زا  شلاجر  رد  ار  وا  یسوط  رفعج  وبا  خیش  هیکز ، سفن  نب  بقلم  نسحلانب  هلا  دبع  نب  دمحم "  اما "  و 
تیاور اریز  هیکز ، سفن  هب  وا  بقل  ببـس  تسا  نیا  دنتـشک و  تیزلا "  راـجحا  رد "  ار  وا  دـیوگ : بلاطلا ص 91  هدـمع  رد  انهم  نبا  و 

تشک . دنهاوخ  نم ، نادنزرف  زا  ار  يا  هیکز  سفن  تیزلا  راجحارد  دومرف  ص )  ) ادخ ربمغیپ  هدش 
رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  يارب  وا  جورخ  هکنیا  و  هدروآ ، وا  هدـیقع  نسح  ربناـهرب  طوسبم  روـطب  لابقا ص 53  رد  سواط  نب  دیـس  و 

تسا . ص ) - ) لوسر ادخ و  هب  نانآ  کسمت  هناشن  همهاهنیا  دیوگ : سپس  داد . یم  ربخ  ار  نآو  تشاد  ربخ  دوخ  لتق  زا  وا  دوب و 
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رد شنامز  لها  ربکا  شتیب و  لها  لضفا  وا  دیوگ : يو  هرابرد  نییبلاطلا ص 85  لتاقم  رد  هچنانچ  هیکز  سفنهرابرد  هعیش  هدیقع  تسنیا 
زا دادـترا  نداد  تبـسن  زا  هیماما  و  دوب . رترب  همه  زا  شتهبا  تواخـس و  يریلد و  و  نیدرد ، وا  هقف  و  دوب ، نآ  ظفح  ادـخ و  باتک  هب  ملع 

تسا . هدش  بکترم  راکشآ  یهانگ  گرزب و  یئارتفاانامه  دنز  یتمهت  نینچ  سک  ره  دنرودب و  تخس  وا ، هک  نید 
ع)  ) قداص ماما  لاـجر  زا  ار  وا  هفئاـطلا  خیـش  تسا  نسحلا  وبا  شا  هینک  دشهتـشک و  يرمخاـب "  رد "  هک  هللا  دـبع  نب  میهاربا "  اـما "  و 

رعاش یعازخ  لبعد  و  تسا . هدوب  ءاملع  ناـگرزب  زا  نونف  زا  يرایـسب  رد  وا  دـیوگ : هدـمعلا " ص 95  رد "  انهم  نیدـلا  لامج  هدرمش و 
لها يادهش  و  تایآ " ... سرادم  دوش "  یم  متخ  ءات  فرح  هب  هک  شفورعم  راعشا  رد  هعیش 

هحفص 106 ] ] 

: دیوگ هک  اجنآ  تسا  هدرکدای  وا  زا  هتفگ  هیثرم  نآ  رد  ار  تیب 

هبیطب  يرخا  ونافوکب  روبق 
تاولص اهلان  خفب  يرخا  و 

اهلحم  ناجذوجلا  ضراب  يرخا  و 
تابرغلا يدل  يرمخابب  ربق  و 

هعیـش ياوشیپ  دزن  رگا  و  دندوبنهدز ، تبیـصم  نارگن و  شنتـشک  زا  و  دوبن ، هدـیقع  نسح  حالـص و  هب  فورعم  هعیـش  دزن  میهاربا  هاگ  ره 
. دناوخ یمن  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  روضح  رد  ار  دوخ  ياثر  تفگ و  یمن  هیثرم  ار  وا  لبعد  دوبن ، دنسپ  دروم  شراتفر  (ص )

، دمحم شردارب  نوچمه  میهاربا  دـیوگ : هک  هدرک  زاربا  لتاقم ص 112  رد  جرفلا  وبا  هک  میراد ، یم  زاربا  اريا  هدـیقع  نامه  وا  هراـبرد 
دوبلمع . تدش  تعاجش و  ملع ، نید ، زا  هبترنامه  رد 

تبسن نیاربانب   324 تسا 308:5 و . هداد  نخـس  طسب  شلاح  حرـش  رد  هدرب و  مان  هعیـش  ياهتیـصخش  زا  ار  وا  یلماع  نیما  همالع  دیـس  و 
تسا . یگرزب  يارتفا  نداد ، هعیش  هب  ار ، نید  زا  وا  دادترا  هب  هدیقع 

وبا ماما  روکذ  نادنزرف  عومجم  اریز  هدش ، هدیرفآ  یسولآ  لایخ  ملاع  رد  اهنت  تساهدشن و  دلوتم  زونه  وا  رقابلا ، دمحم  نب  ایرکز "  اما " 
نانآ میتفاین و  ار  یسک  اهنآ  زج  هصاخ  هماع و  راثآ  زا  میا  هدرک  شراک  هک  اجنآ  ات  دنرفن و  شش  نیقیرف  قافتا  هب  (ع ) رقابلا دمحم  رفعج 
لطاب عوضوم  نتـشادن  ظاحل  زا  رقابلا  دمحم  نب  ایرکز  هب  دادترا  تبـسن  سپ  دنـشاب . یم  هللا  دیبع  دـیز و  یلع ، میهاربا ، هلا ، دـبع  رفعج ،

تسا .
نیا هرابرد  ناسیون  هرکذت  دشاب ، ع )  ) یبتجم ماما  دنزرف  مرثا  نسح  هداون  دوصقم  رگا  نسحلا ، نب  نیـسحلا  نب  هللا  دبع  نب  دمحم "  اما " 

، دوصقم رگا  و  دـنا . هدرکن  رکذ  يا ، هداز  دـنزرف  و  دـنزرف ، وا  يارب  دـش و  ضرقنم  اعیرـس  وا  لسن  هک  دـنا  هتـشونن  نیا  زج  يزیچنیـسح 
مسا نیا  هب  یسک  هیماما  رد  دشاب و  هتشاد  نامیا  وا  هب  ای  دنک ، ریفکت  ار  وا  هعیـش  ات  میا  هتفاین  وا  زا  یمان  باسنا  بتک  رد  ام  دشاب ، يرگید 

ریفکت دروم  هک 

هحفص 107 ] ] 
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دوش . یمن  تفای  ینیسح ، ای  دشاب  ینسح  دشاب ، هدش  عقاو 
ار وا  هفئاطلا  خیـش  دراد  یئاحطب  بقل  هک  تسا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلانب  دیز  دنزرف  وا  نسحلا ، نب  مساقلا "  نب  دمحم  اما "  و 

چیه ام  و  دوب . هیقف  یناحطب  دمحم  دیوگ : هدمعلا ص 57  رد  انهملا  نب  نیدلا  لامج  هدرب و  مان  ع )  ) قداص ماما  باحـصا  زا  شلاجر  رد 
. مینک یمن  ادیپ  میریگب ، تسا  هتسب  هعیشب  هک  یتمهت  دهاش  ارنآ  ات  دشاب  هتفگ  يزیمآ  نیهوت  نخس  وا  هرابرد  هک  ار  يا  هعیش  درف 

، مهیلع هلا  مالس  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  نیسح  نب  ییحی  نب  رمع  نب  ییحی  نسحلا  وبا  وا  رمع "  نب  ییحی  اما " 
یفاک هدمآ ، اـنهم ص 263  نبا  بلاـطلا  هدـمع  رد  هچنآ  وا  هراـبرد  هعیـش  رظن  راـهظا  يارب  و  تسا ، هیدـیز  ناـیاوشیپ  نیرتگرزب  زا  یکی 

: دیوگ هک  اجنآ  تسا ،
ار بلاـط  یبا  ياهنادـناخ  قوقح  زا  ینیگنـس  راـب  ودوب  رتدـهاز  مدرم  همه  زا  درک  جورخ  دـمحم  لآ  زا  اـضر  هب  توعد  يارب  هفوک  هب  وا 

دیشک ... یم  جنر  اهنآ ، هب  تبسن  ندرک  یکین  رد  دیشک و  یم  شودب 
هلا دبع  نب  دمحم  دزن  ار  شرس  نوچ  دندرب و  ءارماس  هب  ار  شرس  دش  هتـشک  دیگنج و  وا  اب  رهاط  نب  هلا  دبع  نب  دمحم  دیوگ : هک  اجنآات 
وت تفگ  دـش و  دراو  وا  رب  يرفعجلا  مساـق  نب  دواد  مشاـه  وبا  و  درک . سولج  مدرم  نتفگ  کـیربت  يارب  هفوـک  ردوا  دـندروآ ، رهاـط  نب 
یم هکیلاح  رد  دش  نوریب  وا  دزن  زا  تسـشن و  یم  وا  يازع  هب  دوب  هدنز  ص )  ) ادـخ لوسر  هاگ  ره  هک  يا  هتـسشن  يا  هتـشک  کیربتيارب 

تفگ :
ار  امش  داب  اراوگ  دیروخب  رهاط  ینب  يا 

دوب  دهاوخن  اراوگ  یسک  رب  ص )  ) ربمغیپ تشوگ  هک 
تسا  ادخ  شهاوخنوخ  هک  ینوخ 

دوب دهاوخن  رظن  فرص  لباق 

هحفص 108 ] ] 

دراد تیب  یکی 110  هک  هدیصق  ود  اب  ار  وا  یمور  نبا  سابعلا  وبا  اهنآ : هلمج  زا  دنا  هتفگ  اثر  ار  وا  هعیش  يارعش  ناگرزب  زا  يرایسب  هورگ 
: تسا نیا  شعلطم  هتفگ و  اثر  دوشیم  هدید  بلاطلا ص 220  هدمع  رد  و 

جهنی  کیجهن  يا  رظناف  کماما 
جوعا میقتسم و  یتش  ناقیرط 

: دوش یم  عورش  تیب  نیا  اب  هک  رگید  هیمیج  هدیصق  رد  و 

جعدلا  درخلا  ابصلا و  عبر  تییح 
جنغلا لدلا و  تاوذ  تاسنالا 

هیثرم ار  وا  تشذگ ،  61 دـلجم ص 62 - نیمه  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  يرایـسب  راعـشا  اب  هوفا  ینامحلا  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  رگید  و 
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تسا . هتفگ 
نید زا  اه  نآ  زا  یکی  هک  تفگ  دهاوخن  دیوگ و  یمن  هتفگن و  يا  هعیش  هاگچیه  و  اوشیپ ، تاداس  نیا  هرابرد  هعیـش  حیحـص  رظن  تسنیا 

رفاک و دنتفرگ  یم  ص )  ) دمحم لآ  زا  اضر  يارب  تعیب  هک  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  تماما  هبلئاق  ناینیـسح  ناینـسح و  ای  هدش و  دـترم 
دنا . هدیدرگ  دترم 

هک ار  یناسک  نیا  ایآ  میـسرپ ، یم  درم  نیا  زا  ام  دننار  یمن  نابز  رب  غورد  زج  دنهدیم ، نوریب  ناهد  زا  هک  تسا  يا  هملک  گرزب  هچ  هو ،
گنت و ياه  نادـنز  ياهلادوگ  رد  و  دـنتخاس ؟ حورجم  ای  و  دنتـشک ؟ یناسک  هچ  ار  نانیا  دـینک  یم  عافد  ناش  یگرزب  فرـش و  زا  اـمش 
؟ دندرک نینچ  دنهد ، یم  اه  نآ  هب  دادترا  تبسن  ويا  هداد  رارق  ناشتمهت  دروم  هک  نایعیـش  ار ، نانیا  ایآ  دندرک ؟ ینادنز  ار  نانآ  کیرات 

دنتشک .؟ ار  اه  نآ  یموق  هچ  تسا ، هتساخرب  نانآ  میظعت  هب  شدساف  معز  هب  هک  وا ، دوخ  موق  دارفا  ای 
: دهد یم  خساپ  بوخ  خیرات  میناوخب ، ار  خیرات  تاحفص  نم  اب  دیئایب 

رد کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دـیلو  ار ، دـیز  نب  ییحی  اما  میتخانش ص 75  تخاس ، ادج  شنت  زارـس  هک  یـسک  ار و  شلتاق  دیهـش  دیز  اما 
نامیلس نب  یسیع  هتسباو  یسیع  دیشک و  رگشل  وا  يوسب  رایسنب  رصن  دوب و  یلاله  زوحا  نب  ملس  ییحی  شلتاق  تشک و  لاس 125 

هحفص 109 ] ] 

. دوبرب شا  هماج  دوشگ و  ریت  وا ، يور  هب  يزنع 
هبرـض دـص  ار  وا  رگنب و  نسح  نب  نسح  هب  تشون : يرمناـیح  نب  ناـمثع  شلماـع  هب  کـلملا  دـبع  نبدـیلو  ار  ینثملا  نسح  نب  نسح  و 

داتـسرف و سک  نسح ، بلج  يارب  دیـسر ، شا  همان  یتقو  دوب ، شلتاق  وا  مهارهاظ  و  راد ، هاـگن  مدرم  ربارب  رد  اروا  زورکی  و  نزب ، هناـیزات 
رد دوبهتخومآ و  جرف  تاملک  ار  وا  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  دندوب  رـضاح  دوخ  تافالتخا  لح  يارب  مدرم  هک  دوب  یتقو  دندروآ ، اروا  نوچ 

درک . ناهنپ  ار  دوخ  دیسرت و  هیما  ینب  يورین  زانسح  هاگنآ  دندرک  شیاهر  و  داد ، شتاجن  دنوادخ  تاملک  نامه  رثا 
. دش هتشک  لاس 97  داد و  رهز  ار  وا  کلملا  دبع  نب  نامیلس  یتقو  ات  دنام  یفخم  نانچمه  و 

هـس ع )  ) نسح ماما  دالوا  زا  رفن ، هدزون  اب  ار  وا  هک  شنادنزرد  هیمـشاه ، رد  دوب و  هداد  بقل  هلذملا  هللا  دبع  روصنم ، ار  ضحم  هلا  دـبع  و 
و دوب ، هتخاـس  يراـج  ار  شنوخ  و  هداد ، رییغت  هناـیزات  ار  نسح  ینب  زا  یکی  تروص  گـنر  تشک . لاس 145  هب  دوب ، هدرک  سبح  لاـس 
ات دنتـسب  نانآ  يور  هب  ار  نادـنز  رد  و  دادـن . بآ  ار  وا  یـسک  تساوخ  بآ  هچ  ره  دوب و  هداتفا  هنایزات  هبرـض  رثا  رب  وا  مشچ  ود  زا  یکی 

دندرمیگلمج .
دندید . بوکخیم  اهراوید  هب  ار  نانآ  یبوقعی 106:3  خیرات  رد  و 

یبا دزن  ار  رس  نآ  يو  دروآ ، یـسوم  نب  یـسیع  دزن  ار  شرـس  تشک و  لاس 145  هبطحق  نب  دیمح  ار ، هیکز  سفن  هللا  دـبع  نب  دـمحم  و 
. دینادرگ اهرهش  رودب  و  درک ، بصن  هفوک  رد  ارنآ  روصنم  رفعج  وبا  داتسرف و  روصنم  رفعج 

هحفص 110 ] ] 

لاسب 145 وا  دش و  عقاو  يرمخاب "  رد "  دربن  دناوخ ، ارف  وا ، اب  دربن  يارب  هنیدم  زا  ار  یسوم  نب  یسیع  روصنم ، ار  هللا  دبع  نب  میهاربا  اما 
: تفگ عیبر  هب  سپس  دندرک ، بصن  رازاب  رد  ار  نآداد  روتـسد  هاگنآ  داهن ، دوخ  ربارب  ردوا  دندروآ و  روصنم  دزن  ار ، شرـس  دشهتـشک و 

درب . شردپ  دزن  ار  نآ  وا  ربب و  نادنز  رد  هللا  دبع  شردپ  دزن  ار  نآ 
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درب . رصم  هب  ار  شرس  يرفعج  مارکلا  یبا  نبا  هاگنآ  دیوگ : يدجملا "  رد "  يرمع  هباسن  و 
وا سپـس  تشذگ  لاحنیا  هب  یتدم  درک  ینادنز  ار  وا  ناقاخ  نب  حتف  هناخ  رد  سپـس  دـندز و  هنایزات  درک  رما  لکوتم ، ار  رمع  نب  ییحی  و 

دمحم لآ  زا  اضر  هب  توعد  درک و  جورخ  هفوک  رد  نیعتـسملا "  مایا "  رد  دوب و  دادغب  رد  یتدم  تفر  دادغب  هب  اجنآ  زا  دـندرک  دازآ  ار 
اه نآ  داتسرف و  وا  گنجب  ار  لیعامسا  نب  نیسح  رهاط ، نب  هللا  دبع  نب  دمحم  داتسرف و  نیکتاکلک  مان  هب  ار  یـصخش  نیعتـسم  درک ، یم 

دراو وا ، رب  مدرم  و  دنداهن . شربارب  رد  رپس  يور  هدروآ  هللا  دبع  نب  دـمحم  دزن  ار  شرـس  لاس 250  رد  دش و  هتـشک  وا  ات  دندیگنج  مهاب 
دننک . لمح  نیعتسم  دزن  ادرف  ار  رس  داد  روتسد  هاگنآ  دنتفگ  یم  شتینهت  هدش 

دنیوگ راصبتسا و  بیذهت و  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  یفاک ، تسا : باتک  راهچ  نانآ  ياه  باتک  نیرتحیحـص  دنرادنپ  نایـضفار  دیوگ : - 3
لقن وا  زا  رابخا  باحـصا  دـنک و  لقن  بهذـم  یماما  هک  یتیاور  ره  هب  لمع  زین  تسا و  بجاو  هناگ ، راهچ  راـبخا  ياـهباتک  نیا  هب  لـمع 

عوضومنیا هب  تسا ، یلح  ققحم  هب  فورعم  اهنآ  دزن  هک  نیدلا  رخف  و  یـسوط ، رفعج  وبا  و  یـضترم ، دیـس  تسا و  بجاو  دنـشاب ، هدرک 
دنراد . حیرصت 

رهب ای  اه  نآ  تایوتحم  هب  لـمع  بوجواـما  تسا ، هدربماـن  هناـگ  راـهچ  ياـهباتک  ثیدـح ، بتک  نیرت  قثوم  تسا  دـقتعم  هعیـش  خـساپ -
دیس يدهلا  ملع  و  تسا . هدشن  لئاق  نادب  يدحا  دشاب ، هدش  نیودت  اهنآ  رابخا  بتک  رد  دنشاب و  هدرک  تیاور  هیماما  هک  یثیدح 
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، تسا ام  ربارب  رد  نانآ  ياهباتک  و  دنتسه . اربم  هداد  اهنآ  هب  هک  یتبسن  نیا  زا  یلح ، ققحم  نیدلا  مجن  رفعج و  وبا  هفئاطلا  خیش  یضترم و 
میناد .) یم  رتهب  نارگید  زا  ام   ) دنرتهاگآ هناخ ، لخاد  زا  تیبلا  لها  و  دوش ، یمن  تفای  گرزب  تمهتنیا  اهنآ  مادک  چیه  رد 

نخس نیا  هاوگ  و  تسا . هدش  عقاو  داریا  دروم  هعیش ، ياملع  فرط  زا  نتم  ای  دنـس  رظن  زا  هک  تسا  یتایاور  نتخاس  دودرم  رما ، نیا  هاوگ 
سواط نب  دـمحا  دیـسلانیدلا  لامج  گرزب  دنمـشناد  دـهع و  زا  هک  تسا  فیعـض  قثوم و  نسح ، حیحـص ، مسق : راهچ  هب  رابخا  میـسقت 

هدیدرگ . لومعم  یلح  همالع  هللا  هیآ  شدرگاش  ینسح و 
هعلاطم ار  اهنآ  دش و  یم  هاگآ  یسلجم ، همالع  یفاک  حرش  لوقعلا "  تآرم  زا "  اهنآ ، مدقم  رد  هعبرا و  بتک  حورش  زا  درم  نیا  شاک  و 

موس دـلج  هب  هعجارم  ای  دـنکیم . راتفر  ثیدـح  ماسقا  دروم  رد  شداهتجا  هب  یـسلجم  همالع  يدنـس  ره  دروم  ردهنوگچ  دـنادب  ات  درکیم 
رب غورد  نتفاب  زا  ار  وا  دـیامنب و  وا ، هب  ار  حیحـص  هار  و  دـنک ، داشرا  قح  هارب  ار  وا  اـت  درک ، یم  يرون  همـالع  گرزب  تجح  كردتـسم 

دراد . زاب  عالطا ، ملع و  نودب  هعیش  گرزب  تما 
یئاهزیچ هب  ار  نآ  تایاور  دانـسا  لاجر  زا  يا  هراپ  هکنیا  ظاحل  هب  و  داـحآ ، راـبخا  رب  لامتـشا  ظاـحل  هب  ار  هعیـش  هعبرا  بتک  هاـگنآ  يو 

اب اهنآ  یبهذـم  فارحناهک  هداد  تبـسن  یبهذـم  فارحنا  هب  ار  رگید  یهورگ  و  دنتـسه ، اربم  اه ، تبـسن  نآ  همه  زا  ابلاغ  هک  هداد  تبـسن 
تایاور هک  هدـناوخ  فیعـض  مه  ار  یهورگنیب  نیا  رد  دـمان . یم  قثوم  ار  ثیداحا  نیا  هعیـش  درادـن و  یتافانم  ثیدـح  رد  نانآ  تقاثو 

تسا . لاونم  نیمه  رب  ناشثیدح  بتک  رد  هعیش  تنس و  لها  ناثدحم  لمع  و  تسا . تحص  دهاوش  هب  فوفحم  هورگ  نیا  صوصخم 
. دـنک یئوگدـب  دـناوتب  لهاجت  رثا  رب  هدومن ، ینادان  راهظادراد  تسود  ای  تسا  ربخ  یب  ثیدـح  نونف  هیارد و  ملع  زا  درم  نیا  ای  نیاربانب ،

يوون و ملسم  حرش  ینیع و  حرش  ینالطسق و  حرش  رجح و  نبا  يراخب  حیحص  حرش  يرابلا "  حتف  همدقم " هب  وا  رگا 
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دنامیم . ورف  لیطابا  رشن  زا  شا  هماخ  تفای و  یم  دوبهب  شینورد  يرامیب  تسیرگن ، یم  اه  نآ  لاثما 
ود ره  نیا  دنک و  یم  تیاور  یـضترم ، زا  زین  و  نیغورد ، هعقر  بحاص  باذـکهیوبام  نبا  زا  ملعم  نبا  و  ملعم ، نبا  زا  یـسوط  دـیوگ : - 4

تسا و رتوگغورد  باذک  هملیـسم  زا  وا  هک  دنا  هدناوخ  سرد  دیفم ) خیـش   ) نامعن نب  دمحم  ناشداتـسا  دزن  هدوب و  ملع  يوجـشناد  مهاب 
تسا ص 57 . هدرک  یم  زیوجت  ار  غورد  بهذم  يرای  يارب 

یم هیوب " ام  هن  طوقنم  ياب  ود  هب  هیوبابنبا "  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هتـشادنپ ، شنیغورد  هعقر  وا  هک  ار  يا  هعقر  بحاـص  خـساپ -
دیفم خیـش  دلوت  تسا و  هتفای  تافو  ملعملا ) نبا   ) دیفم خیـش  دلوت  زا  لبق  لاس  هن  ای  تفه  لاس 329  رد  هک  تسا  لوا  قودص  وا  دـشاب و 

نب دمحم  رفعج  یبا  مود  قودص  شدـنزرف  زا  وا  یلب  دـنک . تیاور  قودـص  زا  دـیفم  خیـش  تسین  نکمم  هداتفا و  قافتا  ای 338  رد 336 
تسین . عیقوت  بحاص  هک  هدرک  تیاور  یلع 

ياراد تسا و  نوفدم  نیداوج  نیماما  قاور  رد  هک   ) دیفم خیش  تما ، خیش  هک  هدرک  رادربخ  ار  یسولآ  یـسک  هچ  متـسناد  یم  نم  شاک 
دشاب ؟ یم  رتوگغورد  تسا ، رفاک  ادخب  هک  باذک  هملیسم  زا  تسا ) يدنلب  ماقم  هبق و 

یعفای هک  یتروص  رد  دهد ؟ یم  اریئوگدب  نیا  هزاجا  دوخب  هنوگچ  و  تسا ؟ تارج  رپ  هدننز  كاندرد  تبسن  نیا  رب  صخش  نیا  دنچ  ات 
: دیوگ هک  دنک  یم  یفرعم  هنوگنیا  ار  دیفم  خیش  شنانجلا 28:3  تآرم  رد 

ملع رد  دشاب . یم  ملعملا  نبا  هب  زین  دیفم و  خیش  هب  فورعم  نانآ ، گرزب  رایـسب و  فیناصت  بحاص  هضفار ، ياوشیپ  هعیـش ، دنمـشناد  وا 
یط یبا  نبا  درکیم . ثحب  يا ، هدـیقع  ره  لها  اـب  ناـیهبوب  تلود  رد  تمظع  تلـالج و  اـب  و  دوب ، نادراـک  تخـس  هقف  لدـج و  مـالک و 
دیشوپ . یم  نشخ  سابل  و  تفرگ ، یم  هزور  و  تخادرپ ، یم  زامن  هب  رایسب  دوب ، تمظع  اب  یعوشخ  و  دوب ، ناوارف  تاقدصار  وا  دیوگ :

زا يرایسب  دیفم ) خیش   ) وا سلجم  رد  شخیرات 15:12  رد  ریثک  نبا  نخس  و 
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مالـسا تما  همه  ياوشیپ  وا  هکلب  تسا ، هیماما  ياوشیپ  اهنت  هن  وا  هک  دنداد  یم  ناشن  دـندش و  یم  رـضاح  نیملـسم  رگید  فئاوط  ياملع 
دشوکب . وا  میظعت  مارتحا و  رد  دراد ، نید  هب  هدیقع  سک  ره  دیاب  تسا و 

نید ؟ ملع و  بدا  یضتقم  تسا  نیا  ایآ 
دوجوم يزوجم  نانآ ، هب  تبـسن  دـح ، نیا  ات  هنادرمناوجان  تـالمح  ويزیر  وربآ  ءاـملع و  ندـیبوک  يارب  قـالخا  عرـش و  نوناـق  رد  اـیآ 

تسا ؟
ینمشد فالخ و  دنچره  دنک  هولج  رت  تسپ  مه  رفاک  زا  راظنا  رد  هک  دنهد  طوقس  اجنآ  ات  ار  یناملسم  تسه  هزاجا  مالسا  نوناق  رد  ایآ 

هک تسا  یـسک  وا  تسا . قح  راصنا  ناربهر و  نید و  مالعا  ناکرا و  زا  هک  دیفم  خیـش  دننام  یـسک  هب  تبـسن  دسر  هچات  دشاب ؟ نیب  امیف 
ار یتیعقاو  هکنیا  زج  هدرک ، یهانگ  هچ  وا  تسا . هدرک  رادیب  ار  شمدرم  شنیب  و  داهن ، داینب  دوخ  تسدـب  ار  قارع  یملع  تمظع  دـجم و 

تفایرد . ار  وا  ماقم  دناوتن  یسولآ  هاگچیه  هک  دراد  رارق  لمع  ملع و  زا  يدنلب  هاگیاپ  رد  هتخانش و  تسنآ  رکنم  یسولآ  هک 
هئارا هدادتبسن ، بهذم ، يرای  يارب  يرگید  ياهباتک  ای  وا  ياهباتک  رد  دیفم  خیـش  هبار  بذک  زیوجت  نآ  ساسا  رب  هک  ار  يذخام  شاک 

زا سک  چیه  تسا و  یلاخ  تبـسن  نیا  زا  هک  وا  تافیلات  تسا ، هدید  ار  تبـسن  نیا  اجک  رگید  لصتم  دانـسا  رددرک  یم  راهظا  ای  داد  یم 
درادـن قـح  سک  چـیه  دـناد : یم  داوـس  یب  ناملـسم  کـی  و  تسا . تسرداـن  تبـسن  نیا  سپ  تسا . هدادـن  وا  هب  ار  یتبـسن  نـینچ  اـملع 

. دنک یم  ملع  ياعدا  هک  یسک  هب  دسر  هچ  ات  دزاس  هریت  نیغورد  ياهتبسن  اب  ار  یمالسايافص 
همان نیا  زا  ار  دوخ  بهذم  مظعا  تمـسقنانیا  یلب  دیوگ : دنتـسه "  رظتنم  يدـهم  زا  هرداص  ياه  همان  هب  دـبعتم  هیماما  ناونع "  تحت  - 5

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


اه همان  نیا  بحاصهک  تسا  نایضفار  زا  تفگش  و  تسا ، نتـسب  ادخ  هب  ءارتفا  اهنآ  درادن ، دیدرت  یلقاع  چیه  هک  دنا  هتفرگ  نیغورد  ياه 
وگتساررایسب ینعی  قودص ، تساوگغورد . رایسب  هک  ار 
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تسا . رودب  نیبم  نید  زا  وا  هکیلاح  رد  دنا  هدیمان 
نامزلا بحاص  يدهم  شنامگ  هبار  نآ  خساپ  داهن ، یتخرد  خاروس  رد  ارنآ  ماگنه  بش  تشون و  يا  همان  رد  هک  ار  يا  هلئسم  درادنپ  وا 

! نانآ لاح  هب  ادب  دنناد . یم  دوخ  نیهارب  نیرت  قثوم  لیالد و  نیرتدنمورین  نایضفار  ار  اه  همان  نیا  تشاگن . دهاوخ 
بحاص طخب  يا  همان  وا  هک  تسا  یمق  هیوبام  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  زا  اـه  هماـن  زا  یخرب  تسا ، ناوارف  اـه  هماـن  نیا  هک  نادـب 

ناگدـنیامن زا  یکی  حور  نب  نیـسحلا  یبا  نب  مساقلا  ابا  صوصخم  هدنـسیون  وا  هک  رادـنپ  نیا  هب  درکیم  راـهظا  شلاوس  خـساپ  رد  رمـالا 
هکنیا رادنپ  هب  يا  همان  و  يدهم ) ینعی   ) رمالا بحاص  هب  دناسرب  ار  وا  همان  ات  دادیم  دوسالا  نب  رفعج  نب  یلع  تسدب  تسا و  رمالابحاص 

دناسرب . وا  هب  تسا  رمالا  بحاص  خساپ 
هبتاکم ع )  ) رمالا بحاص  اب  وا  تسا  یمق  رفعج  وبا  يریرح  کلام  نب  عماجنب  نیـسح  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  ياه  همان  يرگید 

اه عیقوت  متفای و  تسد  شلصا  هب  ار  اه  شسرپ  نیا  نم  تفگ : ار  ام  نیسح  نب  دمحا  دیوگ : دیسرپ  وا  زا  یعرش  هلاسم  دنچ  هرابردو  درک 
تسا . هدرک  لقن  شجاجتحا "  هبیغلا " و "  باتک "  رد  یسوطلا  نسحلا  نب  دمحم  ار  اه  خساپنیا  مدید ، اهرطس  نیب  رد  ار 

دانـسا هب  هک  یتایاور  رب  ار  اه  عیقوت  نیا  هدش و  هتـشاگن  نایعیـش  تالاوسخـساپ  رد  هک  تسا  ع )  ) همئا طخ  نانآ ، هدـیقع  هب  اه  عیقوت  نیا 
هک يدرم  باب "  رد  هسدقم ، هیحان  زا  دراو  تاعیقوت  نایب  زا  دعب  هقف  رد  هیوباب  نبا  دنهدیم . عیجرت  ضراعت  ماگنه  هدیدرگ  لقن  حـیحص 

فالخ رب  یتیاور  ینیلک ، یفاک  رد  تسا و  یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  یبا  طخب  نم  دزن  عیقوت  نیا  دیوگ : دنک "  رگید  صخش  هب  تیصو 
یلع نب  نسح  طـخ  قفو  رب  نم  ياوتف  هکلب  مهد ، یمن  اوتف  ثیدـح  نآ  هب  نم  دـیوگ : سپـس  هدیـسر  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  عیقوت  نیا 

دوب . دهاوخ 
تسا . یمق  يریمح  رفعج  نب  هلا  دبع  نب  رفعج  سابعلا  یبا  ياه  همان  رگید :
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تسا . دمحا  شردارب  ياه  همان  نیسح و  شردارب  ياه  همان  رگید : و 
تسا . هداهن  رمالا "  بحاص  یلا  دانسالا  برق  ار "  شمان  هدروآ و  درگ  وا  زا  هیورم  رابتخا  رد  یباتک  سابعلا  وبا  نیا  و 

همان تسا و  هبتاـکم  یعدـم  زین  وا  هک  تسا  يزار  نسحلا  وبا  نیعا  نب  ریکب  نب  مهج  نب  نیـسح  نب  نامیلـس  نب  یلع  ياـه  هماـن  رگید : و 
هدرک . راهظا  یئاه 

نید نتفرگ  رد  ار  نایـضفار  ياعدا  دناوت  یم  هک  تسا  ایرد  نآ  زا  يا  هرطق  نیا  نانآ و  تادقتعم  و  هعیـش ، ماکحا  ینابم  زایخرب  دوب  نیا 
(. 58 ص 61 . ... ) دهد ناشن  ترتع  زا  دوخ 

هکناـنچ دـهد ، هئارا  يرگید  هب  ار  شباـتک  درک ، یهن  ار  وا  یمـساق  نیدـلا  لاـمج  هک  درم ، نیا  يارب  دوب  يا  هتـسیاش  رایـسب  هچ  خـساپ -
هعلاطم البق  ار  شیاه  هتشون  تساوخیم ، شموق  فصنم  دارفا  زا  یکی  ای  هعیش  زا  دوب  یتمحز  ره  هب  اضر  دیـشر  دمحم  ياقآ  دوب  هتـسیاش 

یفخمیبیدا دنمـشناد  ره  رب  دنزیم و  همطل  وا  رابتعا  هب  و  تسوا ، تین  ءوس  زا  فشاک  هدروآ  مهارف  باتک  نیا  یط  هک  یلیطابا  اریز  دنک ،
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زا تسناوت  دهاوخن  دشاب ، رکف  دازآ  هشیدنا ، رد  تفارـش و  اب  شا  هدنناوخ  دنچ  ره  دناشوپب و  ارنآ  دناوتیمن  بصعت  نماد  دنام و  دـهاوخن 
. دنک عافد  اهنآ 

درم و نبا  نخـس  و  دننک ، یمن  لمع  رظتنم "  يدهم  زا "  رداص  تاعیقوت  اه و  همان  هب  هیماما  هک  دنامب  هدیـشوپ  دـناوتیم  ققحم  رب  هنوگچ 
یمن ياجب  یناـهنپ  زار  نیرتمک  دـمآ ، دـهاوخ  هینثولا "  مالـسالا و  نیب  عارـصلا  رد "  یمیـصق  زا  هکناـنچ  دـفابب ، شا  هقیرط  رب  سک  ره 

 " شنافلوم دـشاب ، یم  ثیدـح  بتک  رد  هعیـش  عجرم  هدـمع  هک  هعبرا  بتک  رد  هکنانچ  درک ، دـهاوخن  دـبعت  اـه  نادـب  هعیـشهک  دراذـگ 
چیه یسوطلا ) نسحلا  نب  دمحم  رفعج  وبا  یمق ، هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  رفعج  وبا   "  ) هثالث هدماحم 

ناگرزب زا  رفن  هس  نیا  هک  تسا  یفاک  ققحم  ره  يرادـیب  يارب  نیا  دـنا و  هدرواین  ار  هسدـقم  هیحان  زا  رداـص  تاـعیقوت  اـه و  هماـن  مادـک 
تصرف نارگ و  لالخا  هیحان  زا  اه  هماننیا  راک  دنا  هدوب  هاگآ  هیماما 

هحفص 116 ] ] 

درک . دنهاوخ  تجح  ترضح  دوجو  راکنا  هک  دوش  یم  یهتنم  اجک  هب  نابلط 
هدوب و اهنآ  نایوار  دوخ ، نانآ  هکنیا  اب  دننک  جرد  شتافیلات  رد  ار  هسدقم  هیحان  زا  رداص  راثآ  هکنیا  زا  دندوب  هدـش  یهن  ایوگ  ور  نیا  زا 

روک بصعتم  نادرم  دوشن و  لیدبت  يودهم  بهذم  هب  حیحـص  يرفعج  قیرط  زا  تیبلا  لها  بهذم  ات  دنا ، هدرک  لمح  تما  هب  ار  نآ  راب 
همان زا  هدشهتفرگ و  درادن  یجراخ  دوجو  نانآ  نامگ  هبهک  یبئاغ  ماما  زا  هیماما  بهذـم  دـنیوگب  هک  دـنباین  نخـس  نیا  يارب  یلاجم  لد ،
دنک . یم  دایز  ار  هعبرا  بتک  هب  دامتعا  تقاثو و  هک  تسا  تماما  رارسا  زا  یکی  دوخ  نیا  دوشیم و  يوریپ  اهنآ  رادنپ  هب  نیغورد  ياه 

همه هدوبن ، يا  هلصاف  رظتنم  تجح  نامز ، ماما  هناگراهچ  يارفس  وا و  نایم  دادغب  طیحم  رد  هکنیا  اب  ینیلک ، مالسالا  هقث  درم ، گرزب  نیا 
دنک یم  فیلات  لاس  تسیب  لالخ  رد  ارشباتک  هدرک ، تاـفو  يرغـص  تبیغ  ناـمز  رد  لاس 323 ه  رد  وا  دـننامز و  کی  رهـش و  کی  رد 

، دوش یمن  هدید  تسا ، ثیدح  هن  دون و  دص و  رازه و  هدزناش  رب  لمتشم  هک  شا  یفاک  باتک  رد  رظتنم  ماما  تاعیقوت  زا  یمسا  هکیلاحرد 
ار مهیلع  هلا  مالس  تمصع  تیب  لها  همئا  رگید  ياه  همان  تاعیقوت و  شباتکرد  هدش و  لقن  وا  قیرط  زا  تاعیقوت  نیا  زا  يرایـسب  هکنیا  اب 

. تسا هدروآ 
رد هدروآ و  نیدـلا "  لامکا   " شرگید فیلات  رد  ار  تمظع  اب  تاعیقوت  زا  يدادـعت  هک  يدوجو  اـب  قودـص ، هیوباـب  نبا  رفعج  وبا  نیا  و 

. تسا هدرواین  دوخ  هیقفلا "  هرضحی  نم ال  باتک "  رد  ار  اهنآ  مادک  چیه  هدوشگ ، روظنم  نیمه  هب  هحفص 266  رد  یباب  اجنآ 
پاچ رد 41:2   ) دوش یم  ضرعتم  ع )  ) ماما مان  ندرک  دای  نودب  دـییات  ماقم  رد  ار  یثیدـح  میتفای ، تسد  ام  هک  اجنآ  ات  دروم  کی  رد  یلب 

: دیوگ ونهکل )
یـسک دروم  رد  تیاور ، نادب  نم  تسا ، بجاو  هرافک  هسوا  رب  دنک ، راطفا  ادمع  ار  ناضمر  هامزا  يزور  هک  سک  نآ  هرابرد  هک  یتیاور 

تایاور رد  ینعم  نیا  اریز  مهد ، یم  اوتف  دریگ ، تروص  مارح  ياذغ  ای  مارح  ترشابم  هب  شراطفا  هک 

هحفص 117 ] ] 

تسا . هدش  لقن  هحور  هلا  سدق  يرمع  نامثع  نب  دمحم  رفعج  یبا  خیش  تایاور  زا  هنع ) هلا  یضر   ) يدسا نیسحلا  یبا 
هب هسدـقم  هیحان  زا  رداص  ماکحا  تاعیقوت  تایاور  لقن  دوجو  اب  وا  تسا . یـسوطلا  رفعج  وبا  هفئاطلا  خیـش  درم ، گرزب  ود  نیا  زا  سپ  و 
رد ار  اه  همان  نیا  زا  مادـک  چـیه  لاح  نیا  اـب  ، 184 - 214 - 243 هبیغلا " ص 258 - باـتک "  رد  يریمح  رفعج  نب  هلا  دـبع  نـب  دـمحم 
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. هدرواین تسا  هعیش  ماکحا  رداصم  نیرتمهم  هعبرا و  بتک  زا  هک  شراصبتسا  بیذهت و  ياهباتک 
رد ینیلک  رفعج  یبا  زا  قودـص  رفعج  وبا  دـنا و  هدرک  تیاور  قاـفتا  هبهمه  هسدـقم ، هیحاـن  زا  بوقعی  نب  قاحـسا  عیقوت  دـننیب  یمن  رگم 
هـس ماکحا  عیقوت ، نآ  رد  و  هدروآ ، هبیغلا " ص 188  باـتک "  رد  زین  ینیلک  زا  شدانـسا  هب  یـسوط  رفعج  وبا  خیـش  و  ص 266 ، لامکا 
نآ رد  عیقوت  زا  يرثا  نیع و  هنوگ  چیه  دنا و  هدروآ  لالدتـسا  عیقوت ، نیا  زا  ریغ  هب  یلو  هدمآ ، دناهدرک  ناونع  هعبرا  بتک  رد  هک  هلئـسم 

: هلئسم هس  کنیا  و  دوشیمن . هدید  اهلالدتسا ،
وجبآ تمرح  - 1

هیقفلا " 217:3 و هرـضحی  نم ال  رد "  دنا و  هدرک  ناونع  ار  نآ  راصبتسارد 245:2  بیذهت 313:2 و  رد  خیش  یفاک 197:2 و  رد  ینیلک 
( عوضوم نیا  هب  طوبرم  مهدزای ص 88 ) دـلج  رد  ار  هعبرا  بتک  اجنآ ، رد  دراد . یلقتـسم  ناونع  یفاو  باتک  رد  و  دوش . یم  تفاـی   361
هب بوـسنم  عـیقوت  زا  یلو  دـیآ ، یمتسدـب  یناـث ، رفعج  یبا  و  اـضرلا ، نسحلا  یبا  نیماـما  زا  عـیقوت  جـنپ  عوـضوم  هـلدا  زا  هدرک ، عـمج 

تسا . هدماین  نایم  هب  يرکذ  ع )  ) يدهمترضح
نایعیش يارب  سمخ  ندرک  لالح  - 2

دلج رد  هیقف ، رد  قودـص  میبای و  یم  راصبتسا 33:2 و 36  بیذهت 259 و256:1 و  رد  خیـش  یفاـک 425:1 و  رد  ینیلک  زا  ار  ناونع  نیا 
اضرلا نسحلا  یبا  ماما : ود  هبتاکم  نآ  هلدا  زا  هدش و  ناونع  رد 45:6 و 48  یفاو  رد  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 14  مود 

هحفص 118 ] ] 

. تسین نیب  رد  تجح  ماماعیقوت  زا  نخس  هنوگ  چیه  هدمآ و  مالسلاامهیلع  داوجلا  رفعج  یبا  ماما  و 
: نز هدنناوخ  لوپ  - 3

یفاو رد  اهنآ  همه  دوش و  یم  تفاـی  هیقف 53:3  رد  هدـش و  ناونع  راصبتسا 36:2  رد  بیذهت 107:2 و  رد  یفاک 361:1 و  رد  هلئسم  نیا 
دوش . یمن  هدیدرظتنم  ماما  عیقوت  هب  يا  هراشا  نیرتمک  یلو  هدیدرگ ، داریا   32:10

ثیدح ناگرزب  ندرک  رظن  فرصتلع  تخاس . راکشآ  ام  رب  ار  یموتکم  رس  داد و  هجوت  یمهم  هطقن  هب  ار  ام  " یسولآ ، نخس "  نیاربانب 
، تسا هدوب  ناشناگدید  لباقم  و  اهنآ ، ربارب  رد  ثیداحا  نیا  هک  نیا  دوجو  اب  تسا . هدـش  رداص  رظتنم ، ماما  زا  هک  یثیداحا  هه  نیا  زا  ار ،

هبنعط داریا و  باب  دش ، یم  رکذ  اهنآ  زا  يزیچ  ثیدح  هنودم  لوصا  نیا  رد  رگا  دیناد ، یم  بوخ  رگید  امـش  اه  یئوگ  هوای  نیا  اب  اریز 
ژاژ یئوگ و  هوای  نانآ  هیحان  زا  دـش و  یم  زارد  نانآ  يورب  نانز  تمهت  ناـیرتفم و  ناـبز  و  دـیدرگ . یم  هدوشگ  ـالماک  هیماـما ، بهذـم 

تفرگ . یم  جاور  یهاوخ 
لاوس میسرپب و  شا  هنایوجضرغ  یگتخاس و  ياهتبسن  هنایوگ و  دب  ياه  هیانک  تاراشا و  همه  نیا  هرابرد  درمنیا  زا  مه  اب  دیئایب  نیاربانب 
یـسک هچ  اـیآ  تسا ؟ هداـهن  ندرگ  نادـب  هتفرگ و  اـه  عیقوت  اـه و  هماـن  نیا  زا  ار  دوخ  بهذـم  هدـمع  تمـسق  هیماـما  عقومهچ  اـیآ  مینک 

تسا ؟ هدش  تباث  رما  نیا  يوار ، مادک  دزن  و  یفیلات ؟ هچ  رد  و  تسا ؟ اجک  رد  فارتعا  نیا  تسا ؟ هدرک  فارتعا  بلطم  نیا  هب  هیمامازا ،
درم نیا  تسا ؟ هداد  تبسن  وا  هب  یسک  هچ  و  هدرک ؟ تیاور  ار  نآ  اجک  هتـشون ؟ ار  نآ  تقو  هچ  و  هتـشاد ؟ عیقوت  همان و  عقومهچ  قودص 

... " نیسحلانب یلع  هعقر  اهنم  هدرک "  دای  نخس  نیا  اب  ار  وا  هک  تسا  قودص  ردپ  عیقوت )  ) هعقر بحاص  هک  تسا  هتسنادن 
زا واهکنآ  لاح  و  دراد ؟ تسد  رد  قودص  ریفکت  يارب  يزوجم  هچ  ایآ 

هحفص 119 ] ] 
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وا ایآ  میتشذگ ، همه  اهنیا  زا  دنا ؟ نید  مولع  قح و  هار  يامنهار  یناسک  هچ  رگید  وا  زا  ریغ  ایآ  تسا و  يوبن  تنس  و  نآرق ، ملع  نالماح 
نامیا تمایق  زور  هدش و  لزان  وا  رب  هک  یباتک  ولوسر  ادخ و  هب  دنک و  یم  يراج  نابز  ربنیتداهـش  هک  تسین  ناملـسم  رفن  کی  لقادـح 
هقیلـس لـیم و  اـی  دـناد  یم  تنـس  باـتک و  نوناـق  و  تفع ، بادآ  و  ملع ، مسر  و  يرادـنید ، بادآ  زا  ناناملـسمهب  راـتفر  نیا  اـیآ  دراد ؟
تخب کین  یمالسا  تما  هلیسو  نیدب  ایآ  تفای ؟ دیاب  غورد  ياهتبسن  یئوگدب و  یـشاحف و  رد  ار  یمومع  تحلـصم  ایآ  تسا ؟ یـصخش 

دوش ؟ یممهارف  شتیاده  دشر و  هیام  و  ددرگ ؟ یم 
نیا عقوم  هچ  رد  درک ؟ هاگآ  دـنک ، یم  تفاـیرد  تخرد  خاروس  قیرط  زا  ار  شتجاـح  هک  قودـص ، رادـنپ  نیا  زا  ار  وا  یـسک  هچ  اـیآ  و 

و دهنب ، زور  ای  بش  رگید ، ياج  ای  تخرد  خاروس  رد  دسیونب و  ار  نآ  وا  ات  تسا ؟ هدوب  هچ  هرابرد  وا  زا  لاوس  و  هدش ؟ قودص  زا  لاوس 
تیاکح ار  اهنآ  یسک  هچ  و  هدید ؟ یسک  هچ  ار  نآ  ياهخساپ  هدش و  لقن  یسک  هچ  زا  تالاوس  نیا  دنک ؟ تفایرد  اجنآ  زا  ار  شخـساپ 

ناشلالدتـسا نیرت  مکحم  و  نانآ ، لئالد  نیرت  يوق  ات  هدـش ، تباث  یلالدتـسا  رظن  زا  نایـضفار  دزن  اهخـساپ  نیا  عقوم  هچ  و  تسا ؟ هدرک 
ناشیا ... لاحب  ادب  يرآ  دشاب ؟

رد راحب  مهدزیس  دلج  رد  یـسلجم  همالع  ار  اه  همان  نیا  همه  میدرک . یم  لصاح  عالطا  ناوارف  ياه  همان  نیا  زا  منابهذم  مه  نم و  شاک 
. تسا رتمک  تسد ، ناتشگنا  رامش  زا  تسا  ماکحا  هب  طوبرم  هک  يرادقم  نآ  هدرک و  لقن  ات 249  هحفص 237  زا  هحفص   12

دیوج ؟ یم  کسمت  دودحم ، هحفص  دنچ  نیمه  هب  اهنت  هقف ، رخآ  ات  لوا  زا  هیماما ، ایآ 
دشاب ؟ ناشبهذم  مظعا  تمسق  ذخام  دناوتیم ، دودعم  هحفص  دنچ  نیا  ایآ  و 

 " دنشاب . هتشادن  نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دننز  یم  تمهت  یناسک  اهنت  دناد "  یم  بوخ  هدنناوخ  یلو  مناد ، یمن  نم 

هحفص 120 ] ] 

زا يرکذ  نآ  رد  وتسین  شیب  همان  کی  اهنت  دنادب ، مالسا  تما  ات  تشاگن ، یم  انیع  ار  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  همان  یلـصا  نتم  شاک 
: تسا نینچ  هبیغلا "  باتک "  رد  خیش  تیاورهب  همان  نتم  دیوج . کسمت  نادب  هیماما  ات  تسا  هدشن  ماکحا 

، دـنک شهاوخرمالا  بحاص  یلوم  زا  هک : تشون  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  یبا  خیـش  يارب  رفعج ، نب  یلع  يـالما  نب  نیـسحلا  نب  یلع  " 
یم وت  کلم  هب  یملید  يزینک  یلو  دش ، یهاوخن  دنزرف  بحاص  نز  نیا  زا  امـش  دمآ : خساپ  دنک و  يزور  هیقف  ینادـنزرف  ار  وا  دـنوادخ 

دش . دهاوخ  بیصن  هیقف  دنزرف  ود  وا  زا  دیآ و 
تفرگ ؟ نآ  زا  ار  يا  هفیظو  ناوت  یم  ای  دشاب و  ینید  ذخام  هک  دراد  دوجو  یبلطم  همان ، نیا  رد  ایآ  " 

همان راهچ  اعمجاهنآ  دوش ، یم  تفای  جاجتحالا "  هبیغلا "و "  باـتک " : ود  رد  هک  يریمح  رفعج  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ياـه  هماـن  اـماو 
تسا و لاوس  هدزناپ  رگید  هلاسم و  هن  رب  لمتـشم  اهنآ  زا  یکی  هدروآ ، هبیغلا "  باتک "  رد ص 250 و 244  خیشار  نآ  همان  ود  هک  تسا 

لئاسم نیا  خیش ، هکنیا  درک ، یم  كرد  دوب ، یفصنم  درم  هدننز ، تمهت  رگا  تسا . هدوزفا  اهنآ  هب  رگید  طختسد  ود  جاجتحا  رد  یسربط 
تسا . هدوب  رادنپ  نیمه  نتخیسگ  ههبش و  نیمهندرک  لطاب  يارب  هدرواین ، شراصبتسا  وبیذهت  باتک  ود  رد  ار 

نب یلع  نب  دمحا  روصنم  یبا  خیش  زا  هکلب  تسین ، نسحلا  نب  دمحم  یسوط  خیـش  تافیلات  زا  جاجتحا  باتک  هک  هتـسناد  یمن  درم  نیا  و 
. دشابیم یسربط  بلاطیبا 

زا دعب  اریز  تسا ، هدزیبیجع  يراکبیرف  هطلغم و  هب  تسد  هدش و  بکترم  گرزب  یتیانج  رخآ ، ات  اه ... عیقوت  نیا  دـیوگ : هک  اجنآ  رد  و 
رد هیوبام  نبا  هکنیا : هب  هدرک  لالدتـسا  دـنهد ، یم  حـیجرت  ضراعت ، ماگنه  حیحـص ، دنـسم  تیاور  رب  ار  عیقوت  ناـنیا  هدرک  اـعدا  هک  نیا 
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طخب نم  دزن  عیقوت  نیا  دیوگ :  " دنک ، رگید  صخشب  تیصو  هک  يدرم  باب "  رد  هسدقم  هیحان  زا  دراو  تاعیقوت  رکذ  زا  دعب  هقفلا :

هحفص 121 ] ] 

. دشاب یم  رخآ  ات  یلع ... نب  نسحلا  نب  دمحم  یبا 
، تاعیقوت هب  دسر  هچ  ات  دینک  یمن  ادیپ  هسدقم ، هیحان  زا  مه  عیقوت  کی  یتح  هدرک ، لقن  یتاعیقوت  هیقف  باتک  زا  وا  هک  باب  نیا  رد  امش 
رد روج  شیارتفا  اب  ات  هدناوخ  نسحلا  نب  دمحم  ابا  مانهب  درم  نآ  هدش و  دراو  يرکـسع  نسح  دمحم  یبا  زا  عیقوت  کی  باب  لوا  رد  طقف 

ترابع نیع  اجنیا  رد  ام  درادن ، وا  ياعدااب  یطابترا  چیه  ور  نیا  زا  دـمحم و  وبا  هن  تسا  مساقلا  وبا  بئاغ ، ماما  هنیک  هکنیا  زا  لفاغ  دـیآ 
. ددرگ صخشم  ههاریب  زا  هار  ات  میروآ  یم  ار  هیقف 

ار یفوتم  هدنامزاب  زا  یمین  القتـسم  مادکره  دشاب و  هدش  تیـصو  ود  ره  هب  تبـسن  هک  درم  ود  باب  رد  دیوگ : هحفص 275  موس  دلج  رد 
هدرک رفن  ود  يارب  تیـصو  يدرم  تشوـن : ع )  ) یلع نب  نسح  دـمحم  یبا  هب  هنع - هللا  یـضر  رافـصلا - نسح  نب  دـمحم  دـننک ، فرـصت 

دمآ : ع )  ) ترضح نآ  طختسد  هب  خساپ  دنرادرب  القتسم  ار  مود  مین  يرگید  هکرت و  زا  یمین  اهنآ  زا  یکی  تسا  زاجم  ایآ  تسا .
، وا رما  قبط  رب  دـیاب  ندرک و  تیم  تفلاخم  تسین  هتـسیاش  ار  نانآ  هللا "  ءاشناامهرما  ام  بسح  نالمعی  تیملا و  افلاخی  نا  امهل  یغبنی  ـال 

تسا . ع )  ) ترضح نآ  طخ  هب  نم  هدیقع  هب  عیقوت  نیا  دننک "  راتفر  هللا  ءاشنا 
زا دـمحا  دـمحم و  شرداربود  ره  زا  یمثیم  نسح  نب  یلع  زا  دـمحم  نب  دـمحا  زا  هللا - هـمحر  ینیلک - بوـقعی  نـب  دـمحم  باـتک  رد  و 
هب ود  نآ  زا  یکی  درک : ار  دوخ  تیـصو  درم  ود  هبو  تفر  ایند  زا  يدرم  دـیوگ : هک  هیواـعم  نب  دـیرب  زا  دـیزی ، یبا  نب  دواد  زا  ناشردـپ ،

ار هلئــسم  ع )  ) هللا دــبع  اـبا  ماـما  زا  درک  تفلاــخم  رگید  نآ  هدــبنم ، هـب  ار  رگید  مـین  و  رادرب ، وـت  اروا ، لاــم  زا  یمین  تـفگ : شقیفر 
: دومرفدندیسرپ

تسوا ) قح  رما  نیا   ) هل كاذ 
تسا ع )  ) یلع نب  نسح  طخ  زا  تسا و  نم  دزن  هچنآ  هب  نم  هکلب  مهدیمن ، اوتف  ثیدح  نیا  هب  نم  دیوگ : هللا ) همحر   ) باتک نیا  فنصم 

. دینک تواضق  دیناوخب و  مهد ... یم  اوتف 

هحفص 122 ] ] 

هقف عجارم  ماکحا و  لوصا  رد  تسا و  هدشن  هدید  هعیش  ذخام  زا  مادک  چیه  رد  اهنیا  یلع ، دمحا و  نیسح و  سابعلا و  یبا  ياه  همان  اما  و 
ارنآ وهایه ، لاجنج و  اب  تفای  یم  ار  نآ  دروم  کی  نزغورد  درم  هاگ  ره  دنگوس  مناجب  تسا . هدـشن  دای  مه  نآ  دروم  کی  یتح  هیماما ،

! درک یم  مالعا 
هتـشادنپ لفاغ  درم  هکنانچ ، هللا  دـبع  نبرفعج  هن  تسا  دانـسالا "  برق  بحاص "  وا  تسا و  يریمح  رفعج  نب  هللا  دـبع  هینک  سابعلا  وبا  و 

هدش . دای  سابعلا  یبا  نادنزرف  دنردارب  راهچ  اهنیا  دمحا ، نیسح و  تخانشن و  درب و  مان  ار  اهنآ  البق  هک  دمحم  و  رفعج ، و  تسا .
خیرات و  دوش . یمن  هدید  نانآ  هب  بوسنم  ياه  همان  زا  يرثا  اجک  چیه  دش ، هدرب  مان  هک  هللا  دبع  نب  دـمحم  زا  ریغ  يارب  هعیـش  بتک  رد  و 

تـسنیا هعیـش و  دزن  تاعیقوت  عوضوم  تسنیا  تسا . هتـشونن  نانآ  هبتاکم  هرابرد  يرگید  زیچ  ناشلاوحا ، حرـش  رد  ار  ناـفلوم  نخـس  زج 
! اهنآ زا  هعیش ، ماکحا  نتفرگ  ياعدا  نالطب 

لیبق : نیا  زا  دنک  یم  وا  بکرم  لهج  زا  تیاکح  هک  دوش  یم  هدهاشم  شنخس  نیا  رد  درم  نیا  زا  یئاهاطخ  اجنیا  رد 
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هیوباب  نب  یسوم  شحیحص ، اج ،) دنچ  رد   ) هیوبام نب  یسوم 
نیسح نب  مساقلا  ابا  شحیحص ، نیسحلا ، یبا  نب  مساقلا  ابا 

هیقفلا يریمحلا  کلام  شحیحص ، هقفلا ، يریرحلا  کلام 
هللا دبع  سابعلا  یبا  شحیحص ، هللا ، دبع  نب  رفعج  سابعلا  یبا 

نسحلا نب  نامیلس  شحیحص ، نیسحلا ، نب  نامیلس 
يرارزلا نسحلاوبا  شحیحص ، يزارلا ، نسحلاوبا 

میلاعت موقنآ و  دـئاقع  زا  ادـبا  هک  یلاح  رد  دـنک ، یماـهنآ  زا  بیذـکت  داریا و  دـقن و  و  دـهد ، یم  تبـسن  یموق  هب  هک  يدرم  زا  اـتفگش 
دناد یمن  تسا و  ربخ  یب  ناشیاهباتک  زا  دنادیمن . يزیچ  نانآ  ياهمان  یتح  لاجر و  دئاقع و  راکفا و  لئالد  و  ماکحا ، ذخام  و  ناشبهذم ،

ردپ نایم  و  تسا . یسک  هچ  هب  بوسنم  اهنآ 

هحفص 123 ] ] 

زا دیدنسپ ، یم  ار  دوخ  يوربآظفح  وا  رگا  تسا . هدشن  هداز  زونه  یسک  هچ  هدمآ و  ایند  هب  یسک  هچ  دناد  یمن  دراذگ ، یمن  قرف  رسپ  و 
. دنام رت  هدیشوپ  شبویع  ات  داتسیا  یم  زاب  یئاسرفملق 

ادخ ربمایپ  باحصارثکا  هکنیا : دننام  هداد ، تبسن  نانآ  رب  غورد  هب  ار  یخرب  هدروآ  ار  هعیش  دئاقع  زا  هنومن  دنچ  هحفص 65 و 64  رد  - 7
یحو ناماما  رب  دـندقتعم  هکنآ  رگید  دـنناد . یم  دادـترا  هب  موکحم  ار  هیقب  اهنآ ، زا  یمک  دادـعت  زج  دـنهد و  یم  شحف  ناـنیا  ار ، (ص )

ره رظتنم  تجح  دـنیوگ  یم  و  دـنراد ، نآ ، ندـش  مـک  نآرق و  فـیرحت  هـک  هدـیقع  و  تـسا . ناـشدوخ  تسدـب  ناـنآ  گرم  دوـشیم و 
دنرکنم . ار  نید  تایرورض  زا  يرایسب  داتسیا و  وا ، مارتحا  هب  دیاب  دوش و  یم  رضاح  وا  دوش ، هدرب  یسلجم  رد  شمانهاگ 

ام و  دیوگ ، یمن  تسا  هدـمآ  تنـس  باتک و  رد  هچنآ  زج  يزیچ  اهنآ  هرابرد  دـنادیمن و  لداع  ار  باحـصا  همه  هعیـش  یلب  دـیوگ : ینیما 
همه هداد  تبسن  هک  یئاهزیچ  ریاس  اما  میزاس  یم  فقاو  نآ  رب  ار  امش  " هینثولا ، مالـسالا و  نیب  عارـصلا  باتک "  زا  دقن  رد  يدوز  نیمهب 

: دراد نومضم  نیا  هب   65 رد ص 66 - سونامان  هدنبوک و  یمالک  تشز و  ینخس  هاگنآ  تسا . ساسا  یب  غورد و  يدعت ، شا 
هعتم  ) مان هبيرگید  هعتم  ناـنآ  دزن  تسا و  یفاـک  ناـنآ  یهارمگ  تاـبثا  يارب  نیما ) نسحم  دیـس  ینعی  ، ) هتفگ نخـس  هعتم  هراـبرد  هچنآ 

ماگنه ات  حبـص  زا  هک : بیترتنیا  هب  دـنرب ، هرهب  نز ، کی  زا  نادرم  یهورگ  هک  دـنیوگیم  اهزیچ  نآ  تلیـضف  رد  تسا و  لومعم  هیرود )
ات رـصع  زا  و  یموس ، عاتمتـسا  رد  رـصع  ات  رهظ  زا  و  رگید ، صخـش  هعتم  رد  رهظ  ات  تشاچ  ماگنه  زا  دـشاب و  یـصخش  هعتم  رد  تشاـچ 

برغم

هحفص 124 ] ] 

رفن نیمتفه  يارب  حبـص  اـت  بش  فصن  زا  و  یمـشش ، يارب  بش  فصن  اـتءاشع  زا  و  یمجنپ ، يارب  ءاـشع  اـت  برغم  زا  و  یمراـهچ ، يارب 
دراذگب . هعینملا "  نوصحلا  ار "  شمان  دیوگ و  نخس  نینچ  رگا  تسین ، یتفگش  ياج  هتسناد  زئاج  ار  هعتم  عون  نیا  هک  یسک 

و دنک ، یم  مهرد  اراه  هرهچ  و  دزادنا ، یم  مادنا  رب  هزرل  هک  تسا  یگرزب  تمهت  هعیش  هب  راکشآ ، ياشحف  دیئوگب  ای  هیرود  هعتم  تبـسن 
یم هک  يا  هتـشون  عون  ره  هب  دانتـسا  وا ، دروآ ، یم  هعیـش  بتک  زا  يذـخام  تمهت ، ماگنه  درم  نیا  دوب  هتـسیاش  دزاسیم . رجزنم  ار  اـهلد 
نآ رد  هک  تسج  یم  دانتـسا  ناشدوخ  بتک  زا  یکی  هب  هاگ  ره  دوب ، یفاک  ار  ام  هکلب  میتفریذـپ ، یم  وا  زا  ام  دـشاب  هک  سک  ره  زا  دروآ 
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تفگ یم  ای  داد ، یم  تبسن  هعیـش  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  یـسک  زا  مدینـش  تفگ : یم  ای  دنـشاب ، هداد  تبـسن  هعیـش  هب  ار  لمع  نیا  باتک 
چیه یلو  دنشاب ، هعیـش  یلابا  ناناوج ال  و  نادرخبان ، وا  نانآ  دنچ  ره  دنا  هدش  بکترم  هعیـش  زا  یمدرم  ار  لمع  نیا  ما  هدینـش  ای  ما  هدید 

یمیصق دهد و  یم  تبـسن  هعیـشب  لاجنج  وه و  اب  ار  هدننز  تمهت  نیا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  نوچ  دنک ، روج  تسناوتن  ار  اهنیا  زا  مادک 
دنا . هتفرگ  وا  زا  ار  غورد  نیا  همه  نارگید ، هینثولا " و  مالسالا و  نیب  عارصلا  رد " 

، راب نیلوا  یسک  هچ  و  هدش ؟ عقاو  لمع  نیا  ینامز  هچ  رد  و  تسا ؟ هتفرگ  تروص  يراذگمان  نیا  یخیرات  هچ  زا  تسناد  یم  هعیش  شاک 
نآ لـعاج  زاـس و  غورد  دزن  رما ، نیا  ینیقی  ربـخ  میوگیم  نم  یلو  تسا ؟ یلاـخ  ماـن  نیا  زا  همه  هعیـش  بتک  ارچ  و  هداـهن ؟ ار  ماـن  نیا 

يراذگمان هیرود  هعتم  ار  نآ  غورد  نیا  عارتخا  زا  سپ  هک  تسا  یسک  لوا  وا  یسولآ ، رـصع  رون ، رـصع  یئالط ، نارود  تسنیا  و  تسا ،
. دناد یمن  نآ  زا  يزیچ  زونه ، هعیش  یلو  درک ،

شتاـیوار هب  ار  اـم  شاـک  درک و  یم  لـقن  هدرک ، تیاور  يرود  هعتم  تلیـضف  رد  هعیـش  هک  ار  یتاـیاور  نیا  زا  یخرب  درم ، نـیا  شاـک  و 
يا هوزج  ای  باتک  وا  دومن  یم  یئامنهار 

هحفص 125 ] ] 

لد زج  يذـخام  غورد  اریز  تسوا ، اب  قح  همه  اهنیا  ندربماـن  زا  يراددوخ  رد  یلب ، داد  یم  ناـشن  دـشاب ، هدـش  هتـشون  دروم ، نآ  رد  هک 
درادن . تسا ، سانخ  ساوسو  ناطیش  ریثاتتحت  هک  یئاه  هنیس  نئاخ و 

یم دنادیم ، زئاج  ار  یحاکن  نینچوا  نامگ  هب  هک  هعینملا ) نوصحلا  بحاص   ) نیمالا نسحم  نیسح  ام  دیس  مالـسالا  هجح  مالعالا  ملع  اما 
و هدومرف ؟ ار  نخس  نیا  وا  عقوم  هچ  و  هتفگ ؟ نخس  درومنیا  رد  وا  اب  یسک  هچ  و  هتسناد ؟ زئاج  ار  نآ  شتافیلات  زا  کیمادک  رد  میـسرپ 
هک تسین  یتمه  دنلب  درم  وا  ایآ  دیازفیب ) ار  شرمع  يادـخ   ) دـنک یم  یگدـنز  تسا و  هدـنز  نونکا  مه  وا  هدرک ؟ ار  يراهظا  نینچ  اجک 

یمن تسد  تسپ ، روما  هب  هک  یـسک  تسین ؟ یمالـسا  تما  حالـصا  نایاوشیپ  زا  یئاوشیپ  و  نید ، ناگرزب  زا  یگرزب  دراد ، یلاع  دـصاقم 
دوش . یمن  هدولآ  شحاوف  اهتبسن و  نیا  هب  وا  سدقم  تحاس  دیوگ و  یمن  هیامیب ، نخس  دنز و 

زاشتاحفـص 132 دادـعت  و  تسا ، یکچوک  هلاسر  هکيدوجو  اـب  هعیـشلا " و  هنـسلا و  هلاـسر "  غورد  ياهتبـسن  زا  زیچاـن  یخرب  دوب  نیا 
تسا . سب  ار  امش  میدادتسدب  هک  يا  هنومن  تسا و  رتشیب  شتاحفص  دادعت  زا  بتارمب  شبویع  داریا و  یلو  دنک ، یمن  زواجت  گرب 

، دوش بکترم  یهانگ  سک  ره  تسا . امـش  دوسب  هکلب  دـیرادنپ ، رـش  دوخ  يارب  دـیابن  ار  نآ  دنیامـش ، هورگ  زا  دـننز  تمهت  هکیناسک  " 
 ". دوب دهاوخ  وا  نآ  زایگرزب  باذع  تفرگ  هدهع  رب  ار  گرزب  راک  نیا  هک  سکنآ  تسوا و  دوخ  يارب 

هحفص 126 ] ] 

هینثولا مالسالا و  نیب  عارصلا 

هراشا

. هرهاق میقم  یمیصقلا  یلع  هللا  دبع  فیلات :
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نیلوا دـهد . تسدـب  هدروآ ، شباتک  رد  واهک  ار  یئاهتناها  مان  نیا  دـشاب و  فلوم  تایحور  زا  یحـضاو  رادومن  مسا ، نیا  دوخ  رد  دـیاش 
ار ناهج  ناناملـسم  زا  اهنویلیم  اهتلم ، نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  یتسرپ  تب  هب  یمالـسا ، تلم  دـنچ  يراذـگمان  نیملـسم  مومع  رب  شتیانج 
دنوش و یم  هدیدناوارف  ادخ ، نید  صالخا  اب  نایامنهار  ثدحم و  رسفم ، فوسلیف ، دنمشناد ، ربهر  ماما ، نانآ ، نیب  رد  دنهدیم و  لیکشت 

درب . مان  دیاب  ار  راکوکین  نیعبات  هباحص و  زا  یهورگ  همه ، اهنآ  رب  مدقم 
، دوش عیاش  تاملک  هنوگنیا  رگا  ایآ  و  دراذگ ؟ یقاب  نیملـسم  نیب  يا  ینابرهمو  یتسود ، یگتـسب ، مه  دناوتیم : رگید  يراذگمان ، نیا  ایآ 

تفایناوتیم ؟ دهد ، رارق  نآ  هیاپ  دنلب  هیاسریز  رد  ار  نیملسم  هک  یعماج  هملک  رگید 
یم الاب  ءارآ  فالتخا  هجیتن ، رد  و  دزاسیم ، هدـنکارپ  نآ  رد  ار  ترفن  حور  و  دـشاپ ، یم  تما  نایم  هقرفت  رذـب  هک  تسا  نانخـس  نیا  یلب 

دنک . ظفح  نآ  رش  زا  ار  ناناملسم  ادخو  دشک  راتشک  يزیرنوخ و  لادج ، هب  راک  هک  اسب  دیآ و  یم  دیدپ  فلاخم  راکفا  دریگ و 
نیا زادـناربیتسود ، هنارگبوشآ و  ياه  لاجنج  هب  هجوت  نودـب  یگناـگی ، يردارب و  تینما و  يوس  هب  شیپ  هب  مه ، اـب  همه  ناناملـسم  يا 

ره دینکن  شیاهماگ  زا  يوریپ  دزادنایب  مشخ  ینمشد و  امش  نیبدهاوخیم  هک  تسا  یناطیش 
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یکاتهو باتک  نیا  هدـنبوک  ياه  شحف  نازیم  اما  دزاس . یم  راداو  نیگنن  لامعا  ءاشحف و  هب  ار  وا  دـنک ، يوریپ  ناطیـش  ياهماگ  زا  سک 
هنومن کنیا  دنک و  زواجت  تسا  هحفص  رب 1600  غلاب  هک  نآ  تاحفص  دادعت  زا  دیاش  شتالوعجم  اهغورد و  اه ، هوای  اوران ، ياهتبسن  اه ،

: نآ زا  دنچ  یئاه 
اذـه شنخـس "  نیا  اب  ار  وا  دـنوادخ  درادـنپ  هک  تسا  نایب "  مان "  هب  هعیـشزا  يدرمریپ  تیاکح  یکی  فیرظ  ياهناتـساد  زا  دـیوگ : - 1

نمافـسک اوری  نا  هیآ " و  رد  فسک  هملک  زادوصقم  دـنرادنپ  شناراـی  وا و  هک  فک "  ماـنب " يرگید  تسا و  هدرک  دـیئات  ساـنللنایب " 
هحفص 4 و 538 . تسوا   " ءامسلا ،

ياهتبسن زج  هتـشاگن و  ار  نآ  دـیدحلا ص 87  فلتخم  لیوات  رد  هبیتق  نبا  ملق  هک  تسا  نیتسخن  ياه  هناـسفا  ناـمه  اـهفرح  نیا  خـساپ -
نوچمه یلدروک  بصعتم  دارفا  نابزو  هتخادرپ  ار  نآ  یناشیرپ  تالایخ  اهنتو  درادن  هتـشادن و  یجراخ  دوجو  هک  یئاه  هقرف  زا  یگتخاس 

رگید زیچ  دـنا  هدرک  هدولآ  هدـننز ، يارتفا  غوردهب و  ار  دوخ  تاـفیلات  تاحفـص  هداد و  تبـسن  هعیـشب  ار  نآ  طاـیخ  ظـحاج و  هبیتق ، نبا 
هدمآ یمیـصق  اهیزادرپ ، غورد  اه و  هوای  نیا  رب  نرق  هد  تشذگ  زا  دعب  هاگنآ  تسا . هدرک  یفرعم  ریوزت  لعج و  هب  ار  نانیا  خیرات  تسین .
هورگ دـندوب و  هارمگ  شیپ  زا  هک "  دـنک  يوریپ  یناسک  زا  و  دزاس . دودرم  اـهنآ  اـب  زورما  ار  هیماـما  بهذـم  دـنک و  دـیدجت  ار  اـهنآ  اـت 

 " راذگب دوخب  ناشیاهارتفا  اب  ار  نانآ  دنتفر  ردب  هار  زا  دوخ  و  دنتخاس ، هارمگ  ار  يرایسب 
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رما نیا  تابثا  دـنچ  ره  دـندوب ، مه  عیـشت  هب  دـقتعم  وا  معزهب  دنتـشاد و  یجراخ  دوجو  فسک "  نایب و   " درم ود  نیا  مینک  یم  ضرف  اـم 
راتفگ هب  ار  یگرزب  تما  هک  تسا  حیحـص  رما  نیا  يرگداد ، نازیم  و  فاصناهفیظو ، و  لالالتـسا ، نوناق  رد  ایآ  یلو  تسین ، یناسآ  راـک 

تشاد ....؟ موکحم  تسا ، دیدرت  ناشراتفگ  رد  و  ناشبهذم ، و  ناشدوجو ، رد  هک  ینادرخبان 
هعیش زربم  دنمشناد و  لاجر  زا  یکی  اب  واهک  تسا  هدروآ  یمالسالا "  ملاعلا  رضاح  باتک "  رد  نالسرا  بیکش  راوگرزب  ریما  دیوگ : - 2

و ع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  هراـبرد  درک و  یم  یئوـجبیع  تدـش  هـب  ناـنآ  زا  دوـب و  برع  نمـشدیتخس  هـب  یعیــش  درم  نآ  دـش و  هجاوـم 

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


دروآ تفگش  هب  ار  راوگرزب  ریما  وا ، راک  تفر . یمن  نآ  راب  ریز  لقع  ومالسا  هک  درکیم  يور  هدایز  دیزرو و  یم  ولغ  يردقب  شنادنزرف 
درک ؟ عمج  دح ، نیا  ات  شنادنزرف  و  ع )  ) یلعتبحم اب  برع ، هب  تبسن  تدش  نیا  هب  يا  ینمشد  نایم  ناوت  یم  هنوگچ  دیسرپ  وا  زا  و 

یلع و نمـشد  درک و  ناجیه  دـش ؟ یبصان  ناهگان  یعیـش  درم  دـنبرع ؟ نادـنزرف  نیرت  صخاش  شنادـنزرف  ع)و   ) یلع هک  تسنیا  هن  اـیآ 
هحفص 14 . درک . ادا  برع  مالسا و  هب  تبسن  نیگنن  ینانخس  دیدرگ و  شنادنزرف 

يدنمـشناد و هب  مـکح  وا ، اریز  دزادـنا ، یم  ورف  یتـسپ  لـهج و  ضیـضح  هـب  تـمظع  جوا  زا  ار ، نخـس  ریما  یفارخ ، لـقن  نـیا  خـساپ -
زا ار  اهنآ  هدش  مولعم  هکیلاح  رد  هدرکیم  مه  ولغینامز  رید  اهنآ  تبحم  رد  هتـشاد و  تسود  ار  یمدرم  هک  تسا  هدرک  يدرم  تیـصخاش 

دمحم لآ  دمحم و  دنادن  هک  دینک  یم  ادیپ  ار  یـسک  نیملـسم  نیب  ردامـش  ایآ  و  درادنپ ؟ یم  ملید  كرت و  زا  ار  اهنآ  ای  دسانـش  یمن  نب 
هک تسا  هتفگن  وا  هب  هک  هداهن  تنموا  رب  ریما  و  دنبرع ؟ ناگرزب  فارشا و  زا  (ص )
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زاب سوجم  نید  هب  دنمـشناددرم ، ادابم  ات  دراد  رارق  برع  تاراختفا  هلق  رد  ص ،)  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دوخ  ینعی  ترتع ، شخب  راـختفا 
. منیب یمن  مهدراهچ ) نرق  هن   ) متسیب نرق  رد  ریما  هزجعم  زج  يزیچ  ار  زربم  دنمشناد و  درم  نیا  تشگزاب  تعرسنم  ددرگ .

ملاعلا رضاح  ریما "  باتکب  هک  یسک  یلو  مینادب ، وگتسار  هدرک  هک  یلقن  رد  ار  عارصلا ... بحاص  یمیـصق  ام  هک  تسا  یتقو  نخـس  نیا 
دبای : یم  نینچ  ار  لوا ص 164  دلج  ترابع  نیع  دنک  هعجارم  یمالسالا " 

مجع برع و  هیـضق  هب  ام  ثحب  مدرک ، یم  وگتفگ  تشاد  ناریا  تلود  رد  یلاع  ماقم  هک  نایعیـش )  ) اهنآ يالـضف  زا  يدرم  اـب  راـبکی  نم 
یلعلاوه  ) دوب هداهن  شزاغآ  رد  ار  هلمج  نیاو  هدرک  پاچ  یباتک  مدید  هک  درک  یم  ولغعیـشت  رد  يدـح  هب  متبحـص  فرط  دـش . هدیـشک 

هک برع  زا  دـناوت  یمن  دـندوب ، برع  زا  اهنآ  دـناد  یم  دراد و  تیبلا  لآ  رد  هک  يولغ  اب  دـیدرت ، یب  صخـش  نیا  متفگ : دوخ  اب  بئاغلا )
لدود ناسنا ، کی  يارب  دـنوادخ  درک ، عمج  اج  کی  رد  ار  تبحم  ینمـشد و  نیب  تسین  نکمم  اریز  دـیایب ، شدـب  دـنیاهنآ ، زاتیب  لها 
فرـص مجع  وا  مدـید  مدـناشک  مجع  برع و  عوضوم  هب  ارثحب  نم  یتقو  اریز  تفر ، اطخ  زین  درومنیا  رد  مرادـنپ  یلو  تسا ، هدـیرفاین 

تفگ : نینچ  نم  اب  تفگیم  نخس  یکرت  هب  هکیلاح  رد  درک و  شومارف  ع )  ) یلع لآ  یلع و  هرابرد  ار  ولغ  همه  نآ  و  دش ،
یتموکح هکلب  تسین ، یمالـساتموکح  ناریا  ینعی  ردـتموکح "  رب  شمتیا  یمالـسا  نیدزکل  اـی  ردـلکد  هیمالـسا  تموکح  رد  ناریا  " 

. تسا هتفرگ  دوخ  هب  ار  مالسا  نید  هک  تسا 
هک یبلاطم  هب  دسر  هچ  ات  دنک  یم  نینچ  شناکلسم  مه  نانخس  اب  هک  تسا  یـسک  یمیـصق  و  دیدنخب ، نخـس  ندرک  اجباج  زا  دیناوخب و 

زا هچنآ  مهف  رد  زین  نالسرا  بیکش  ریما  هک  دناد  یم  یبوخب  زیزع  هدنناوخ  دشاب . هدش  هتشاگن  شا  هدیقع  نافلاخم  تسد  هب 
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رد ولغ  لیلد  هک  بئاـغلا  یلعلا  وه  هن  تسا  هدوب  بلاـغلا ) یلعلا  وه  ، ) اـه هلمج  نآ  اریز  هدرک  ولغ  هدـید  شباـتک  زاـغآ  رد  لـضاف  یعیش 
ءامسا نآ  زا  دوصقم  دوش و  یم  هتفگ  هتشون و  دایز  شهابشا  دحالا " و  دحاولا  وه  دننام " : تسایفورعم  هملک  هلمج ، نیا  دشاب و  عیـشت 

دشاب برع  نمشد  هک  یسک  هعیـش  نیب  رد  امـش  دنیوج . یم  كربت  نادب  نخـس  زاغآ  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دننام  تسا و  ینـسحلا 
نمض رد  هدروآ و  راکـشآ  یبرع  نابز  هب  یباتک  هدرک و  غالباارنآ  لیـصا  یبرع  ربمایپ  هک  دراد  هدیقع  یبرع  نید  کیب  هعیـش  دیبای . یمن 

ماـکحا تسا و  هتخاـس  دوخ  نیـشناج  ار  برع  ناـگرزب  تاداـس و  یمالـسا ، تما  نید و  راـک  رد  یبرع و  یمجعاا و  دـیوگ : باـتک  نآ 
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توعد سسوم  هب  ناشمولع  هک  نانآ  دشاب . هدیسر  مهیلع  هلا  تاولـص  رهاط ، نایاوشیپنآ  زا  هک  یبرع  تایاور  نودب  هاگچیه  اریمالـسا 
ياه هتشر  رد  دناوخ و  یم  یبرع  نابزب  ار  هدراو  ياهاعد  زور  بش و  تاقوا  رد  هعیش  دنک . طابنتـسا  دناوتیمن  ددنویپ ، یم  ص )  ) یمالـسا

، تسایبرع شبهذم  تسا ، یبرع  شا  هبذج  قشع و  تسا ، یبرع  شنید  هعیـش  دـهد . یم  رـشنو  عبط  یبرع  باتک  اهرازه  هعیـش  فلتخم ،
زا هک  تسا  ینارگـشیارآ  نمـشد  هعیـش ، یلب ، تسا . یبرع  یبرع ، یبرع . همه  همه و  شقلخ  يوخ و  شا ، هقالع  ءالو و  شقوش ، روش و 
یم بوکنم  ار ، رهاط  ترتع  و  دنراد ، یم  اور  متس  نید  همئا  هب  تبسن  دنزاسیم و  لزلزتم  ار  توبن  ناکرا  دنراذگ و  یم  هیام  ادخ ، قوقح 

برع و هعیـش  هدیقع ، نیا  رد  دننکیمن و  قرف  مجع ، ای  دنـشاب  برع  نارگ ، شیارآ  نیا  دننکیم . تنایخ  تیبرع  رب  هلیـسو  نیدـب  و  دـننک ،
و تسا . یناریا  شبنج  کـی  عیـشت  دـننک ، نیقلتتما  هب  درادـیم  او  ار  دارفا  يزوت  هنیک  یتـسرپاوه و  یلو  تسین . یفـالتخا  مهاـب  ار  مجع 

نانخس رد  ریما ، وا  زا  لبق  یمیصق و  مدقتعم  نم  دننک ، داجیا  هقرفت  دنشاپب و  مه  زا  ار  یمالسا  هعماج  ات  تسا  برع  نمشد  یناریا ، هعیش 

هحفص 131 ] ] 

: دیوگ - 3 " مناوـخ . یمن  ار  امـش  تسار  هارب  زج  و  مدادـن ، ناـشن  ار  امـش  منیب  یم  هچنآ  زج  نم  دـنهاوخ "  یم  ار  اـه  نیمه  ناـشرگید 
رورس ياهمچرپ  ناریا  ياهرهش  مامت  ردو  دندز  اهترـصن  قاط  دش ، زوریپ  ینامثع  تلود  رب  سور و  ریخا  ياهگنج  رد  یتقو  ناریا  نایعیش 

، هدش هتفرگ  مدرک ص 267 ، لقن  نآ  خساپ  اب  ار  شتمهت  میدرب و  مان  البق  هک  یسولآ  زا  نخس ، نیا  خساپ - دنتشارفارب ص 0 18  يداشو 
و (ع ) یلع هرابرد  نایعیش  دیوگ : - 4 دنا . هتفرگ  ناگتشذگ  زا  نارخاتم  هک  یبلاطم  رایـسب  هچ  تسا و  هداد  غورد  گنر  ار  نآ  یمیـصق  و 

تبـسن وا و  سیدقت  و  وا ، رد  ادـخ  لولح  هب  هدـیقع  لیبق  زا  دـنراد  میرم  نب  یـسیع  هب  تبـسن  ار  نایحیـسم  هدـیقع  انیع  شنادـنزرف  هدزای 
ندیرب و وا  سرت  قوش و  زا  نارگید  زا  و  نتـسویپ ، وا  هب  و  ندـناوخ ، هافر  یتخـس و  رد  ار  وا  و  وا ، هب  ندرب  هانپ  لیبق  زا  و  وا ، هب  تازجعم 
فجن و رد  ار  نانآ  لاثما  و  ص )  ) ربمغیپ تیب  لها  رگید  اـی  نیـسح  ماـقم  و  اـهنآ ) هاـگترایز  و   ) یلع ماـقم  هک  یـسک  و  روما . نیا  لاـثما 
زا یلیخ  میدرک ، رکذ  ام  هچنآ  تسناد  دـهاوخ  دـنک ، هدـهاشم  دریگیم  تروص  اجنآ  رد  هک  ار  یلامعا  درگنب و  هعیـش  دالب  ریاس  البرک و 

، هشیمه نانیا  ببـسنیمه  هب  دنک ، فیـصوت  دـهاشم  نیا  رد  ار  هورگ  نیا  لامعا  تسین  رداق  ینایب  چـیهو  تسا  رتمک  دوش  یم  عقاو  هچنآ 
زا اعطق  لولح ، تیهولا و  هبهدـیقع  ینعم  هب  ولغ  اما  خـساپ - صدوب 0 19  دنهاوخ  هدوب و  دیحوت  لها  دیحوتنانمـشد و  نیرت  تخـسرس 

بتک مامت  رد  و  تسا . نانآ  دادترا  هب  مکح  و  نادب ، نادقتعم  ریفکت  هب  نوحـشم  هکدئاقع ، رد  تسا  هعیـش  بتک  نیا  تسین  هعیـش  دئاقع 
تسا . هدش  تساجن  هب  مکح  نانآ ، هدروخ  مین  رد  یهقف ،

تراهط هب  طوبرم  تسادق  اریز  تسین ، ولغ  هجوچیه  هب  تازجعم  سیدقت و  اما 
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يرورض طرش  تماما و  بصنم  مزاول  زا  اه  یتسپو  اهیدیلپ  زا  یتاذ  یکاپ  تسا و  ناهانگ  یـصاعم و  زا  نانآ  فیرـش  سفن  یکاپو  دلوم 
تسا . مزال  زین  ص )  ) ربمایپرد طرش  نیا  هکنانچ  تسا ، تفالخ 

ای دشاب  ربمایپ  دراد ، تعیبط  ءاروام  اب  هطبار  ياعدا  سک  ره  و  دنک . یم  مامتا  ار  تجح  تباث و  ار  اوعد  هک  تسا  يروما  زا  تازجعم ، اما 
تمارک و  هتخاس ، نیشناج  دوخ  نید  رب  ار  وا  هک  تسا  ادخ  ربمایپ  هزجعم  نامه  ماما ، هزجعم  تقیدح  رد  و  دشاب . هتشاد  هزجعم  دیاب  ماما ،

ات دنک  یفرعم  شتسدب  تازجعم  يارجا  اب  ار  قح  یعدم  دراد ، شقلخ  رب  هک  یفطل  باب  زا  هک  تسا  ناحبـس  يادخ  رب  و  تسا . هدیـشخب 
دزاس . رود  وا  تیصعم  زا  و  کیدزن ، قح  تعاط  هب  ار  مدرم  هجیتن  رد  ددرگ و  راوتسا  ودب  شناهرب  دریگ و  مارآ  وا  هب  تبسن  اهلد 
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ار اهنآ  دنکـشب و  ار  نیغورد  نایعدملطاب  ياعدا  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  زین  دـهد و  یم  ماجنا  توبن  یعدـم  هک  تسا  يراک  نامه  نیا  و 
دزاس . اوسر  نایوگغورد ، رگید  باذک و  هملیسم  دننام 

. دنا هدروآ  تسین ، نآ  رکذ  شیاجنگ  ار  ماقم  هک  یعطق  نیهارب  نآ  ياربهفسالف  تسا . ءایلوا  تامارک  یکی  مالک  ملع  ملسم  بلاطم  زا  و 
لها بتک  هکنیا  دوجو  اب  دـشاب ؟ ولغ  شقلخ  رب  ادـخ  ياهتجح  هرابرد  ارچ  دـشاب ، حیحـص  ادـخ  ءاـیلوا  زا  یلو  ره  يارب  لـمع  نیا  یتقو 

دنا ؟ هتفریذپ  همه  ار  ع )  ) نینموملا ریما  انالوم  تامارک  و  تسا ، هدنکآ  ءایلوا  تامارک  زا  ناشتافیلات  تنس و 
دزن اهنآ  نداد  رارق  هلیسو  رطاخب  همه  اهنیا  لیبق ، نیا  زا  یبلاطم  و  نتـسسگ ، نارگید  زا  و  نتـسویپ ، نانآ  هب  و  ندرک ، ادن  و  ندرب ، هانپ  اما 

تمارک اب  ناگدنب  و  دنا ، برقم  وا  دزن  و  کیدزن ، ادخب  نانآ  هک  تساهنآ  هطـساو  هبگرزب  دنوادخ  زا  تاجاح  ندیبلط  ناحبـسيادخ و 
هقلح لاصتا و  دنویپ  دناضیف و  هطساو  هکلب  دنشاب ، رثوم  امیقتـسم  دصاقم ، تاجاح و  ندروآرب  رد  دوخنتـشیوخب ، نانآ  هکنیا  هن  دنیوا ،

دنهد .) رارق  هطساو  ار  وا  امظع  زا  یمیظع  دزن  هک  تسا  یبرقم  ره  يارب  ماقم  نیا  هکنانچ   ) وا ناگدنب  یلومنیب و  طابترا 
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داقتعا اب  بلاطم  نیاهمه  تسا  یهیدب  دنـشاب ، توافتم  ادـخ  هب  یکیدزن  لحارم  رد  دـنچ  ره  تسا  نیحلاص  ایلوا و  همه  یلک  مکح  نیا  و 
نادب هک  لسوت  زج  يزیچ  ناوارف  نارئاز  همه  اب  هفرـشم  دهاشم  رد  تسین  ناحبـس  يادـخ  زج  دوجو  ملاع  رد  يرثوم  چـیه  هکنیا  رب  تباث 

دیحوت لها  دیحوت و  اب  يا  ینمـشد  هچ  نانیا  دراد  يداضت  هچ  دیحوت  هب  هدـیقع  اب  بلاطم  نیا  ایآ  هاگنآ  دوش ، یمن  هدـید  تفر ، تراشا 
دنراد ؟

نانآ دنـشاب و  هتـشادن  نامیا  ادخ  تایآ  هبهک  دـندرگ  یم  غورد  تمهت و  بکترم  یناسک  تسین  نیا  زج  دـینک  اهر  ناشتمهت  ابار  نانآ  " 
 " دنیایوگغورد .

لاعفا هب  تبـسن  وا  تیقلاخ  راکنا  وا و  تافـص  راـکنا  تماـیق و  زور  رد  ادـخ  تیور  راـکنا  هلزتعم ، زا  يوریپ  هب  هعیـش  هدـیقع  دـیوگ : - 5
هبنامیا رب  قافتا  هعبرا ، همئا  دننام  رثا ، تنس و  ثیدح و  لها  هک  یلاح  رد  تسایحضاو  لطاب و  تاهبش  يارب  راکنا  نیا  تسا و  ناگدنب 

نیا رد  یفالخ  و  تسا ، اهنآ  لاعفا  ناگدـنب و  یتح  زیچ  رهقلاخ  دـنوادخ : هکنیا  رد  تسین  یفالتخا  اـهنآ  نیب  دـنراد و  بلاـطم  نیا  همه 
دوش . یم  هدید  تمایقزور ، دنوادخ  هک  تسین 

ادخ فیـصوت  و  رـشب ، یئادخ  و  حیرـص ، هیبشت  و  لولح ، هب  دـقتعم  هدـش و  همه  اهنیا  رکنم  هیبشت ، سرت  زا  هعیـش  هکتسا  یتفگـش  ياج 
رد 68 . دنناد  یم  تعدب  لها  دنیادخ  تافص  نیا  رکنم  هک  ار  هلزتعم  هعیش و  تنس ، لها  و  تسا . صقن  تافصهب 

هکنانچ دروم  نیا  رد  ار  نانآ  بهذـم  و  دـنک . یم  دـیلقت  میقلا  نبا  شدرگاش  هیمیت و  نبا  زا  وا  تافـص  ادـخ و  هراـبرد  درم ، نیا  خـساپ -
نآ هکنیا  اما  تسا : هتفگ  يوانم  دیوگ  يو  تسا . دـنوادخ  يارب  تیمـسج  تهج و  تابثا  هدروآ  بهاوملاحرش 12:5  رد  یکلام  یناقرز 

ار نتشاد  تهج  دنک و  یم  سیدقت  ار  ناشئارآ  ار و  ودنآ  یمیصق  و  تسین . دیدرت  ياج  دنراذگ ، تعدب  میقلا ) نبا  هیمت و  نبا   ) ود
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داـقتنا دـساف  رظن  نیا  رد  ار  وا  اـم  دراد . باـبنیا  رد  يرایـسب  نانخـس  شباـتکیط  رد  و  دـیامنیم ، نـییعت  ارنآ  هدرک و  حیرـصت  ادـخ  يارب 
رب ار  هدـنناوخ  هکنیا  تسا  مهم  اـم  يارب  اـجنیا  رد  هک  يزیچ  میهد . یم  نیقیرف  یمـالک  بتکهب  هلاوح  ار  شداـسف  رب  عـالطا  و  مینکیمن ،

میزاس . فقاو  شلوعجم  ياهتبسن  راتفگ و  رد  یمیصق  غورد 
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، هیبشت لولح و  هب  هدیقع  زا  هعیـش  دنک و  یم  يوریپ  یلقن  یلقع و  ناهرب  زا  هکلب  تسین ، هلزتعم  وریپ  تمایق  رد  ادخ  ندید  راکنا  رد  هعیش 
هکلب تسا ، رودب  ددرگ ، وا  هیتوبث  تافص  رکنم  دنک و  فیصوت  صقن  تافـص  هب  ار  ادخ  دهد و  یئادخ  تمـس  ار  يرـشب  هکنیا  زا  اربم و 

و تسا . نانآ  دیدجو  میدـق  یمالک  بتک  نآ  هاوگ  تسا و  رفاک  دـشاب ، لئاق  یـسک  ار  بلاطم  نیا  زا  یکی  رگا  دـندقتعم  امومع  نایعیش 
یم اپب  ادص  رـس و  لاجنج و  دوب  هدرک  ادـیپ  دروم  کی  هاگ  ره  هک  دـنگوس  مناجب  دروایب . شیاهارتفا  رب  یلیلد  تسناوت  دـهاوخن  درم  نیا 

درک .
نامیدـق و  تسادـنوادخ . تاذ  نیع  فافـص  نیا  هکلب  تسین ، شتاذ  رب  دـئاز  یئاـهزیچ  دـنوادخ  هیتوـبث  تافـص  دـیوگ : یم  هعیـش  یلب ،

زاب قح  هار  هب  ات  دـنهاوخ  یم  دوخ  نافلاخم  زا  تسا  هدـمآ  رعـش  نیا  رد  هکنانچ  لاـح  ناـبز  اـب  دنتـسین و  لـئاق  ادـخ  ربارب  رد  ار  يرگید 
دندرگ :

! دیوش کیدزن  ام  هبيردق  ام ، کیدزن  ناردارب 
! دیا هدز  هیکت  یتخس ، ودنلب  هاگیاج  رب  امش 

دنراد هثالث  میناقا  هب  هدیقع  نایحیسم  رگا 
! دیا هدرک  تمسق  تشه  ار  ناتیادخ  امش 

ینیوکتتروص و هب  ادـخ  قولخم  هاگ  ره  دابع  لاعفا  اـما  تسا . مـالک  بتک  رد  نآ ، بناوج  همه  هب  هجوت  اـب  عوضوم ، نیا  لـماک  ثحب 
لمع نادب  ار  وا  هکنیا  اب  تیـصعم  رب  راک  تیـصعم  ندرک  باذع  تشاد و  دهاوخن  یموهفم  رفیک  شاداپ و  دیعو و  دعو و  دـشاب ، يربج 

هدش نآ  ضرعتم  یفاک  دح  هب  دوخ  ثحبم  رد  تسا و  یمالک  لکشم  رایسب  لئاسم  زا  هلئـسم  نیا  و  دوب . دهاوخ  تشز  دنا ، هدرک  روبجم 
نیا هک  یسک  دنا .
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لالدتسا یقطنم ، یلقع و  حیرص  ناهرب  لباقم  رد  و  تسا . هداد  ادخب  متس  تشز و  راکتبسن  هجوت ، یب  دناد ، قولخم  ار  دابعلاعفا  نینچ 
تسین . یشزرا  ياراد  مدرم ، لاوقا  عامجا و  هب  یمیصق 

زا ار  شا  هقباسو  تسین  يا  هزات  رما  نیا  دنا ، هدناوخ  نارازگ  تعدب  زا  ار  نانآ  هداد و  رفک  تبسن  ار  هلزتعم  هعیش و  تنـس ، لها  هکنیا  اما 
تسناد . دیاب  نارگید 

جاهنم باـتک "  جرد 328:2  موصعم . يدب  ره  زا  دـنمارح و  شتآ  رب  همه  ص )  ) ربمغیپ نادـنزرف  دـیوگ : هعیـش  تادـقتعم  رامـش  رد  - 6
تلیـضف نیا  هک  یـسک  تسا و  هدرک  مارح  شتآ  رب  ار  ص )  ) ربماـیپ تخد  همطاـف ، دـالوا  همه  دـنوادخ  درادـنپ  وا  دـلومهک   " هعیرـشلا ،

دوب . دهاوخ  تعافش  همه ، اهنیا  زا  سپ  هاگنآ  دیوگ : دش  دهاوخ  نادب  قفوم  تافو  زا  لبق  دوش ، توف  زاغآ  رد  وا  زا  شتآ ) زا  تاجن  )
دنزادرپ 20:2 . یمن  تیصعم  هانگراک و  هب  تمایق  زور  ات  دننک و  یمن  هانگ  ع )  ) ربمایپ نادنزرف  دیوگ :  65:3 هعیشلا نایعا  رد  و 

هراپ تماق  رب  و  وا ، هیرذ  ترتع و  زا  ص )  ) ربمایپ هناگ  هدزاود  يافلخ  تماـق  رب  زج  يدـحا  تماـق  رب  ار  تمـصع  ساـبل  نایعیـش  خـساپ -
اهنآ زا  یکی  هک  نت  جنپ  دروم  رد  ریهطت "  هیآ  صن "  هب  ار ، الاب  دنلب  تعلخ  نیا  دنوادخ  اریز  دنناشوپ ، یمن  ع ،)  ) هرهاطهقیدص شرگج 

صوصن ناوارف و  یلقع  نیهارب  و  هیآ ، یعطق  كـالم  يور  زا  نیریاـس  دروـم  رد  هدـیناشوپ و  اـهنآ  رب  هدوـب  ص )  ) مظعا ربماـیپ  دوـخ  هک 
. تسا هدشدقعنم  فلتخم  راودا  اهلسن و  رد  هعیش ، قرف  همه  و  تنـس ، لها  ياملع  عامجا  رما ، نیا  رب  دنک و  یم  تابثا  ار  تمـصع  رتاوتم 
رد دـنچ  ره  دـنهورگ ، نیمه  اـهنت  نآ ، زا  دوصقم  هدـش ، ءادا  تمـصع  رما  رد  مومع  اـی  قلطم  روـط  هب  هکدـسر  یم  رظن  هب  يریبـعت  ره  و 

ار نانآ  تمصع  هعیش  یلو  دوشتفای ، دنا ، هدشن  بکترم  یهانگ  هنوگچیههک  كاپ  قیدص و  ینادرم  ص ،)  ) ربمایپ نادناخ  ياهتیـصخش 
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. دناد یمن  بجاو 
رتمک نآ  رد  هتسج ، هعیرشلا "  جاهنم  بحاص "  مالک  هب  درم  نیا  هک  يدانتسا  اما 
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نیا هک  دنتـسه  یناسک  تیب  لها  رد  دنک  یم  تابثا  اریز  تسا ، نآ  حیرـص  فلاخم  وا  راتفگ  هکلب  تسین ، تمـصع  عوضوم  هب  يا  هراشا 
هک یـسک  تسا  یهیدب  دنوش . هدوشخب  تعافـش  هب  هاگنآ  دنک و  ناربج  هبوت  هلیـسو  هب  گرم  زالبق  هاگنآ  و  دوش ، توف  اهنآ  زا  تلیـضف 

زایتما نیا  هکلب  دـنمان ، یمنموصعم  ار  وا  دـنرذگرد ، وا ، زا  تعافـش  هلیـسو  هب  سپـس  ددرگ و  هبوت  هب  قفوم  هاگنآ  دوش  بکترم  یهاـنگ 
. تفای دنهاوخ  تسد  هبوت  هب  لاح  ره  رد  هکنیاتسا  ص )  ) ربمغیپ هیرذ  هژیو  هچنآ  دنک  ناربج  هبوت  اب  ار  شراک  هک  تسا  ینمومره  يارب 

همطاف ار  همطاـف  هکنیا   ) تسا هدـش  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  هچناـنچ  دـیوگ : نآ 203:3  حرـش  رد  یناـقرز  بهاوـملا " و  رد "  ینالطــسق 
نآ زا  دـعب  شدـلوت  رگا  هدوب  یحو  قیرط  زاو  دـشاب  توبن  نامز  زا  لبق  وا  دـلوت  رگا  هدوب ، شلوسر  هب  ادـخ  زا  ماـهلا  قیرط  زا  دـندیمان )

تسا . هتفرگ  زاب  شتآ  زا  تمایق  زور  ار  وا  هیرذ  وا و  ادخ  اریز  دشاب ، هتفرگ  تروص 
ع)  ) همطاف دوخ  هب  تبـسن  اما  نتفرگ ،) زاب  ریـش  زا  ار  كدوک  ینعی   ) هدش هتفرگ  انعم  نامه  زا  یبصلا  مطف  عنم و  ینعی  مطف  زا  اهمطف "  " 

نادواج هدش ، يریگولج  نانآ  زا  هچنآ  وا  نادنازرف  رگیدهب  تبـسن  اما  تسا و  قلطم  روط  هب  شتآ ، زا  يریگزاب  نیا  ع ،)  ) شدـنزرف ود  و 
ربمایپ تیب  لـها  هب  یتراـشب  رما  نیا  و  دـنوش . لـخاد  شتآ  رد  ریهطت  رطاـخ  هب  یخرب  هک  تسین  نآ  عناـم  رما  نیا  تسا و  شتآ  رد  ندوب 

هچنآ هیبش  دوشن ، یهتنم  رفک  هب  ناشراک  ماجنارـس  اهنآ  زا  مالک  چـیه  دـنیوگ و  یگدـنز  دوردـب  یناملـسم ، اـب  همه  هنآ  هک  تسا  (ص )
سک ره  يارب  تعافـش  هب  هدیقع  هکنیا  اب  تسا  هتفگ  دنریمب ، هنیدـم  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  تعافـش  تیاوررد  يدوهمـس "  فیرش " 

نودب  ) حوصنهبوت هب  قفوم  ار  نانآ  دیزرمآ و  دهاوخار  ناراکهنگ  ع )  ) همطاف مارتحا  يارب  دنوادخ  میئوگب  ای  تسا  یعطق  دریمب ، ناملسم 
رکاسع نبا  ینعی  یقـشمد  ظفاح  ار  تیاور  نیا   ) دریذـپ یم  ار  اهنآ  هبوت  دـشاب ، هک  مه  گرم  ماگنه  ات  و  درک . دـهاوخ  هانگب ) تشگزاب 

تسا .) هدرک  لقن 
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هک دـنا ، هدـناوخ  همطاف  لیلد  نیا  رب  ار  همطاـف  هک : دنتـسه ) لوهجم  دارفا  نآ  دانـسا  رد  دـیوگ : و   ) دـنا هدرک  تیاوربیطخ  یناـسغ و  و 
. تسا هدرک  عطقشتآ  زا  ار  شناتسود  ار و  وا  دنوادخ 

تسه و زین  تیاور  نیا  رد  دشرکذ  الاب  رد  هک  یتالیوات  دراد و  تسود  ار  وا  هک  تسا  یناملـسم  ره  يارب  یمومع  هدژم  تیاور  نیا  رد  و 
: ثیدح زا  دندیسرپ  ع)  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  زا  هک . دنا  هدرک  لقن  بیطخ  میعن و  وبا  هک  یتیاور  اما 

رانلا . یلع  اهتیرذ  هللا و  اهمرحف  اهجرف  تنصحا  همطاف  نا 
 " تخاس . مارح  شتآ  رب  ار  شنادنزرف  وا و  دنوادخ  درک ، ظفح  ار  شمادنا  هک  همطاف  " 

ار دـیز  شردارب  هـک  دـنا  هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  نییراـبخا  هـچنآ  و  تـسا . ع )  ) نیــسح نـسح و  هـیرذ ، زا  دوـصقم  دوـمرف : وا  سپ 
هدومرف . تسا و  هدومن  جورخ  نومام  رب  ارچ  هک  هدرکخیبوت ،

تفگ ؟ یهاوخ  هچ  ادخ  لوسر  هب  وت 
جراخ همطاف  مکش  زا  هک  تسا  یسک  صوصخم  ثیدح  نیا  هکنادب  رخآ ، ات  تنـصحا ... همطاف  نا  دومرف : هچنآ  تخاس  رورغم  ار  وت  ایآ 
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نامه هب  دنوادخ  تیصعم  اب  یهاوخب  رگا  وت  ادخ و  تعاط  هلیسو  هب  رگم  دندیسرن  ماقمنیا  هب  دنگوس  ادخب  وت . نم و  يارب  هن  دشاب  هدش 
زا همه  نانخس  نیا  یـشاب ، هدوب  رت  یمارگ  اهنآ  زا  ادخ  دزن  وتدیاب  سپ  دنا ، هدیـسر  ماقم  نادب  شتعاط  هلیـسو  هب  نانآ  هک  یـسرب  یماقم 

اعطقهک ص )  ) ربمغیپ باحصا  هکنانچ  دشاب ، مه  رایـسب  لئاضف  دنچ  ره  لئاضف ، هبندشن  رورغم  و  تعاطا . هب  بیغرت  تسا و  عضاوت  باب 
هک تسین  یـسک  هب  صوصخم  برع  نابز  رد  هیرذ "  ظفل "  هنرگو  دندرب ، یم  رـسب  تبقارم  فوخ و  هجرد  تیاهن  هب  دندوب  تشهب  لها 

سپ تسا  يرایسب  ياهنرق  نامیلس ، دواد و  مدآ و  نایم  هلصاف  هکنیا  اب  رخآات  نامیلـس ... دواد و  هتیرذ  نم  و  دشاب . هدش  جراخ  وا  نطب  زا 
دیقت هکنیا  زا  هتشذگ  تسین . هطساو  الب  دنزرف  رد  هیرذ  راصحنا  برع  تغل  هب  یئانشآ  تحاصف و  ماقم  اب  اضرلا  یلع  دوصقم 
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و دـنک ، باذـع  ار  عیطم  دـناوتیم  ادـخ  دوـش  هتفگ  هکنیا  رگم  دزاـس . یم  لـطاب  ار ، شنارادتـسود  هیرذ و  تیـصوصخ  ندوـب ، عـیطم  هب 
دنک . یمن  باذع  (ع ) همطاف مارتحا  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  رد  تیصوصخ 

يا تفگ : اهنع - هللا  یضر  همطاف - هب  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هدرک ، تیاور  هنع  هللا  یـضر  یلع  زا  شدانـسا  هب  یقـشمد  ظفاح   "م" و 
شا هیرذ  وا و  گرزب  يادخ  اریز  دومرف : دش ؟ هدیمان  همطاف  ارچ  دیوگهنع : هللا  یـضر  یلع  يدش ؟ هدیمان  همطاف  ارچ  یناد  یم  ایآ  همطاف 
هدرک لقن  ظفل  نیا  هب  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  دوخ  دانسا  هب  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  و  تسا . هتـشاد  ظوفحم  شتآ  زا  تمایق  زور  ار 

تشاد . زاب  شتآ  زا  دنراد  تسود  ار  ناشیا  هک  اهنآ  شدالوا و  همطاف و  مرتخد  يادخ  دومرف : هک  تسا 
دنا هدرک  لقن  یثیدح  ای  دنا ؟ هتفگن  وا  موق  ناگرزب  هک  دـنا  هتفگار  يزیچ  یئاهنت  هب  هعیـش  تسا  دـقتعم  مهزاب  یمیـصق  ایآ  بیترت  نیا  اب 
نبا دناوت  یم  وا  ایآ  تسا ؟ فینح  نید  يدابم  فلاخم  هک  دنا  هتفگ  يزیچ  ای  دـنا ؟ هدرکن  لقن  ار  نآ  شبهذـم  لها  ثیدـح  ناظفاح  هک 

، دـنا هتفگ  نارگید  رب  ار  ادـخ  لوسر  هیرذ  يرترب  هعیـش  هارمه  هک  ار  دوخ  بهذـم  ناظفاح  ناـگرزب و  زا  ود  نآ  لاـثما  یناـقرز و  رجح ،
دنکب .؟ زین  نانآ  هب  دنک  یم  هعیش  هب  هک  ار  یئاه  هلمح  نامه  و  دنراد ؟ اهنآ  تمصع  هب  هدیقع  زین  هورگ  نیا  دیوگب  و  دزاس ؟ مهتم 

طارفا بجومهک  یلمع  زا  ینامیشپ  هانگ و  اب  هزرابم  تردق  ار  نانآ  هدومن  یموق  رب  لضفت  هک  تسین  بیجع  ناحبـس  يادخ  زا  رما  نیا  و 
نید ملـسم  لوصا  لدع و  نیناوق  زامادک  چیه  اب  رما  نیا  دنادرگ ، ناشلاح  لماش  ار  تعافـش  همه  نیا  اب  دـیامرف و  تیانع  دوش ، وا  هرابرد 

همه رب  شتمحر  هتفرگ و  یشیپ  شمشخ  رب  شتمحر  وا  اریز  تسینفلاخم ،
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. تسا هدرتسگ  زیچ 
رد دـنوادخ  هکنیا  اـب  تسین . ربـمغیپ  باحـصا  همه  تلادـع  هب  هدـیقع  زا  رت  بیجع  هدـش  دـییات  ناوارف ، صوصن  قیرط  زا  هک  نخـس  نیا 
مه یتایاور  تسا و  یکی  همه  نومـضم  وتشگزاب  هک  يرایـسب  تایآ  رد  هدرک  یفرعم  دادترا  قافن و  هب  ار  باحـصا  زا  ياهدـع  شباتک 

باحصا زایهورگ  هک  تسا : يراخب  حیحـص  رد  هلمجنآ  زا  تسا : هجوت  لباق  هدیـسر  هراب  نیا  رد  ثیدح  دیناسم  حاحـص و  بتک  ردهک 
هک يور  زا  اـهنیا  دوـش : یم  هـتفگ  مباحـصا  مباحـصا ، دـیوگ : ص )  ) ادـخ لوـسر  دـنرب  یم  پـچ  تمـس  هـب  تماـیق  رد  ار  ص )  ) ربماـیپ

دندش . دترم  دنتشگزاب و  بقع  هب  یتفگ ، ناشتقرافم 
وت دوش : یم  هتفگ  دنا ؟ نم  باحصا  اراگدرورپ  میوگ : یم  ودنزاس  یم  ادج  نم  زا  هتشادرب و  ار  امش  لاجر  زا  يا  هدع  رگید : حیحص  رد 

دندروآرد . اهزیچ  هچ  وت  زا  سپ  هک  یناد  یمن 
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دندروآ . دیدپاهزیچ  هچ  وت  زا  دعب  یناد  یمن  دنیوگ : یم  دنا ؟ نم  باحصا  میوگ : یم  یموسحیحص : رد  و 
رب ياو  ياو  میوگ : یم  دندروآ ، دـیدپ  اهزیچ  هچ  وت  زا  سپ  یناد  یمنوت  دوش : یم  هتفگ  دـنا  نم  زا  ایآ  میوگ  یم  مراهچ : حیحـص  رد  و 

ار .) مروتسد   ) داد رییغت  نم  زا  سپهک  یسک 
هدش و دترم  نانآ  دندرک ، هچ  نانآ  يرادن  ربخ  وت  : دیوگ یم  ادخ  منارای  باحـصا و  اراگدرورپ  میوگ : یم  نم  سپ  مجنپ : حیحـص  رد  و 

دنتشگ . زاب  ارهقهق  تمس  هب  بقع  هب 
نم و نایم  زا  يدرم  متخانـش ، ار  ناـنآ  هک  نیا  درجم  هب  یهورگ  هاـگان  ما ، هداتـسیا  نم  هک  یتقو  ناـمه  هک : تسا  یمـشش  حیحـص  رد  و 
؟ دـنورب شتآ  يوسب  دـیاب  نانآ  ارچ  متفگ : شتآ ، يوس  هب  دـنگوس  ادـخب  تفگ : اجک ؟ متفگ : اـیب ، شاـب  دوز  تفگ : هدـش  نوریب  ناـنآ 

یهورگ مدوب  هداتسیا  هکنانچمه  هاگنآ  دندش . دترم  هتشگزاب ، بقع  هب  وت  زا  سپ  نانیا  تفگ :
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يوس هب  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : اجک ؟ متفگ : ایب ، شاب  دوز  تفگ : هدـش ، نوریب  نایم  نآ  زا  يدرم  متخانـش  ار  نانآ  نوچ  دـندش و  رهاظ 
لمه لثم  الا  دبای  تاجن  یـسک  نانآ  زا  مرادنپن  نم  دندش  دترم  هتـشگزاب ، بقع  هب  وت ، زادعب  نانیا  تفگ : ارچ ؟ متفگ : مورب ، دیاب  شتآ 

دنور ) ارچ  هب  هدنکارپ  زور  بشهک و  ینارتش  دننام   ) معنلا
ینعی لماه  شدرفم  دنیوگ و  ار  هدش  مگ  نارتشا  میم  اه و  حتف  هب  لمه  دیوگ : ثیدح  نیا  رد  يراخب 325:9  حیحص  حرش  رد  ینالطسق 
یمک هب  دنا ، مک  رایسب  ناگتفای  تاجن  تسا : نیا  دوصقم  دنرب ، یمن  راکب  دنفسوگ  دروم  رد  ار  تغل  نیا  دشاب و  هتشادن  یعار  هک  يرتش 

رخآ . ات  ناراک ... تیصعم  رافک و  دنا : فنص  ود  دنا  هدش  فرحنم  هک  نانآ  دهد  یم  ناشن  رما ، نیا  هدشمگنارتشا و 
اه لادج  گنج و  و  اه ، يراک  کتک  و  اه ، هنیک  اه ، ینمشد  ثعاب  هک  هباحـص  نیب  دوجوم  تافالتخا  یبوخب  امـش  همه  اهنیا  زا  هتـشذگ 

ناشیا زا  هک  يدارفا  هرابرد  خیرات  رد  هچنآ  هب  دسر  هچ  ات  دـیا  هدـش  دـیدرگ ، تلادـع  ماقم  زا  فرط  ود  زا  یکی  جورخ  هب  رجنم  و  دـش ،
دندش . تشز  لامعا  ناهانگ و  بکترم  هک  لاوحا  زا  هدیسر 

رد يداریا  هچ  ایآ  دوشیمن ، نانآ  يدرخبان  ثعاب  تسین و  یخیبوتمزلتسم  صاخشا ، نیا  دروم  رد  تافارحنا  هنوگ  نیا  هاگ  ره  ور  نیا  زا 
هنوگ چیه  یهلا  تنـس  رد  و  دشاب " ؟ یم  وا  تیانع  لضف و  رظن  زا  شناگدنب  دومرد  یهلا  ننـس  زا  یکی  دوخ  هک  تسا  تلیـضف  نیا  نایب 

 " تفای . یهاوخن  يرییغت 
یم هجوتم  وا  ترابع  نیع  هب  ار  هدنناوخ  رظن  نم  هدرک ، فیدر  هعیشلا 65:3 نایعا  رد  یلماع "  نیما  ام "  دیس  مالک  هب  دانتسا  رد  هچنآاما 

زا گرزب  يدرم  هنوگچ  دـنادب  دسانـشب و  ار  وا  تاکیرحت  هدـنناوخ  ددرگ و  مولعم  لوق ، لقن  رد  درم  نیا  تناما  قدـصنازیم و  ات  مزاـس 
یلاح رد  دراد ، ص)  ) ربمغیپ هیرذ  همه  تمصع  هب  هدیقع  هک  دنز  یم  تمهت  ار  وا  دهد و  یم  تبـسن  يا  هنیبم  هشحاف  هب  ار ، تما  ناگرزب 

حیرصنآ فالخ  رب  دوخ  وا  هک 
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دنکیم : حیرصت  نینچ  ناظفاح ، زا  اه  نآ  ریغ  دمحا و  ملسم و  ریبعت  هب  نیلقث  ثیدح  رکذ  زا  دعب  دنک . یم 
زیچ ود  لقث و  ود  زا  یکی  نآرق  هک  روط  ناـمه  دـهد  یم  ناـشن  اریز  دراد ، اـطخ  هاـنگ و  زا  تیب  لـها  تمـصع  رب  تلـالد  ثیداـحا  نیا 

، تسا نآرق  هب  کسمت  دننام  اهنادب  کسمت  دنربارب و  تمـصع  رد  نآرق  اب  زین  تیب  لها  هدش ، هداهن  ياجب  مدرم  نیب  هکتسا  يردقنارگ 
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. تسا نانآ  رادرکو  راتفگ  نداد  رارق  تجح  شا  همزال  اریز  دوبن  حیحص  اهنآ  هب  کسمت  هب  رما  دزیم ، رس  اه  نآ  زا ، یئاطخ  هاگ  ره  و 
رداص یهابتـشا  هانگ و  اهنآ  زا  هاگره  تسین و  یهارمگ  نآرق  هب  کسمت  هنانچ  دوب ، دهاوخن  یهارمگ  بجوم  اهنادب  کسمت  هکنیا  رد  و 

دشاب . هدننکهارمگ  اهنآ  هب  کسمت  دمآ  یم  مزال  دش ، یم 
رد دـیاب  دـندوبن  موصعم  نانآ  رگا  و  تسا . هنوگ  نیا  نآرق  زا  يوریپ  ردهکنانچ  تسا ، تینارون  تیادـه و  اـهنآزا ، يوریپ  رد  هکنیا  رد  و 

موصعم رگا  تسا و  روـط  نیا  نآرق  هکناـنچ  دـنا  نیمز  هب  نامـسآ  زا  يا  هدیـشک  نامـسیر  ناـنآ  و  دریگ . تروـص  یهارمگ  اـهنآيوریپ 
رگا تسین  یندش  ادج  ایند ، رمع  تدم  مامت  رد  اهنآ  زا  نآرق  دنا و  هدـشن  ادـج  نآرق  زا  نانآ  هکنیا  رد  و  دنتـشادن . ار  هاگیاپ  نیا  دـندوبن 

یـسک هکنیا  هچ  تسین ، زئاج  اهنآ ، تقرافم  هکنیا  رد  و  ددرگ . ادج  اهنآ  زا  نآرقو  دنوش  ادـج  نآرق  زا  دـنوش  بکترم  یهانگ  یئاطخ و 
نآرق و رب  مدقت  هکنانچ  دورگب ، تماما  ناونع  هب  يرگید  هب  هدرکیهاتوک  اهنآ  زا  ای  دـنادب ، اهنآ  ماماو  هتخادـنا  ولج  نانآ  زا  ار  دوخ  هک 

نتخومآ هکنیا  رد  و  تسین . زئاـج  شناـفلاخم  نانخـس  زا  يوریپ  رثا  رب  نآ ، هب  تبـسن  ریـصقت  اـی  تسا ، نآ  رد  هچنآ  زا  ریغ  يرظن  راـهظا 
. دشابن عونمم  ناشنانخس  درو  دنزومایب  ار  نانآ  دیاب  دندوب  نادان  رگا  هکنآ  لاح  هتسنادن و  زاجم  ار  ناشنانخس  در  نانآ و  هب  يزیچ 

رد هک  دنوش  یم  تفای  یناسک  اهنآ  نیبرد  هک  تسا  نآ  هناشن  زین  ثیداحا  نیا  و 
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ره نیا  ضوحلا "  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  دومرف  هک  ص )  ) ربمایپ راتفگ  لیلد  هب  دنـشاب  هتـشاد  یتفـص  نینچ  ینارود  یناـمز و  ره 
و تسا . هتفگ  ریبخ  فیطل و  يادـخ  ارربخ  نیا  هک  تسنآ  هناشن  دـنوش " و  دراونم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  ود 

تسا . ایند  رمع  نایاپ  زا  هیانک  رثوک ، ضوح و  دزن  ندش  دراو 
رد ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  رهنیا  دوبن " : قداص  همج  نیا  دشاب  یلاخ  ود  نیا  زا  یکی  زا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ینامز  هاگ  ره  سپ 

 " دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح 
ریبعت نیا  زا  ضرغ  هکلب  دنـشاب ، مشاه  ینب  همه  تیب  لها  زا  دوصقم  تسین  نکمم  دوش ، یم  مولعم  یبوخب  دش ، هتـسناد  بلطم  نیا  یتقو 

ماما هدزاود  نامه  ینعی  رهاط  تیبلا  لها  همئا  هدروآ و  زایتما  یکاپ  وینمادـکاپ  دـهز و  شناد و  تلیـضف و  هب  هکتسا  یناسک  هژیو  ماـع 
تسین و موصعم  یـسک  نانآ ، زا  ریغ  هک  تسا  نیملـسم  یقافتا  یعاـمجا و  رما ، نیا  اریز  دنـشاب ، تسا ، لوتب  يارهز  ناـشردام  هک  كاـپ 

هتسنادن ار  ماکحا  زا  يرایسب  دشرداص و  هانگ  مشاه  ینب  ریاس  زا  نانیا  زاریغ  زا  اریز  تسا ، اهنآ  لاوحا  هدهاشمفالخ  نارگید ، تمـصع 
تسا یعطق  نیاربانب  داد  رارق  هدش  دای  روما  رد  نآرق  کیرش  ار  نانآ  تسین  نکمم  ور  نیا  زا  دنا  هتـشادن  نامدرم  رگید  اب  يزایتما  و  دنا ،

دوب . دهاوخن  نیرهاط  همئا  زج  سک  ضعب  نیا  و  اهنآ ، همه  هن  دشاب ، مشاه  ینب  زا  یخرب  نآ  زا  دوصقم  دیاب  هک 
تعباتم دشاب ، حیحـص  مقرا  نب  دـیز  لوق  زا  یلقن  نینچ  رگا  دـشاب ، مشاه  ینب  همه  نآ  زا  دوصقم  هک  دـیوگ : مقرا " نب  دـیز  هچنآ "  اما 

تسینبجاو . شنالطب  رب  لیلد  دوجو  اب  مقرا  نب  دیز 
! رون رصع  هنومن  تسا  نیا  یتسار ، تناما و  داب  هدنز  دیهد ، رظن  دیناوخب و 

یم باریـس  ار  شناتـسود  هتخاس ، رود  بآ  زا  ار  مدرم  رـضحم  یگنـشت  زور  یلع ، هکنیا  هب  نانآ  هدیقع  هعیـش  تافآ  زا  یکی  دـیوگ : - 7
تسا شتآ  هدننک  تمسق  وا  دزاس و 
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دروآ 21:2 . یم  نوریب  نآ  زا  دهاوخب  ار  هک  ره  دنک و  یم  تعاطا  وا  زاشتآ  و 
زا يرایـسب  هک  میتخاس  هاگآ  ار  امـش  میدروآ و  ثیدـح  ناظفاح  ناماما و  زا  ار  لوا  ثیدـح  ياهدـنس  هحفـص 321 مود  دلج  رد  خساپ -

اهنت یثیدح  نینچ  نیاربانب  دنا ، هتشادنپ  نآ  دیکات  دیئات و  ار  نآ  قرط  هیقب  دنا و  هدرک  حیحـصت  ظافح  همئا و  ار  ثیدح  نیا  دانـسا  قرط 
اجنآ زا  یمیصق  یلو  دنا ، کیرش  درم ، نآ  نابهذم  مه  زا  ثیداحا  مولع و  نالماح  ثیدح ، نیا  رد  نانآ  اب  تسین و  نایعیش  ياهرادنپ  زا 

، دنک تیاور  ع )  ) نینموملا ریما  هرابرد  یثیدـح  سک  ره  رب  هک  يا  هنیک  يور  زا  ای  تسا و  ربخ  یب  ناشتایاور  زا  دـناد و  یمن  ار  اهنآ  هک 
تسا . هتشادنپ  هعیش  تافآ  زا  ار  اهنآ  دراد ،

وبا ظفاح  ورنیا  زا  تسا  مالـسالها  همه  دزن  اهنآ  لـئاضف  نیرت  هتـسجرب  زا  هکلب  تسین  هعیـش  تاـفآ  زا  لوا  ثیدـحلثم  مود  ثیدـح  اـما 
انا تفگ : یم  یلع  مدینش  دیوگ : هک  هدرکتیاور  هیابع  زا  فیرظ  نب  یـسوم  زا  شمعا  زا  يرجه  ای 281  یفوتم 280  لیزید  نبا  قاحسا 

ار "  نآنک  اهر  ار و  نیا  ریگب  میوگ  تمایق  زور  مشتآ  هدننک  تمسق  نم  اذ "  يرذ  اذيذخ و  لوقا  همایقلا  موی  رانلا  میسق 
دنا . هدرک  تیاور  ار  نآ  يدادغب ، بیطخ  رکب  یبا  ظفاح  قیرط  زا  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  شحرش 200:1 و  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

. میدوب لبنح  نب  دمحا  دزن  ام  دش : لاوس  حرـش  نیاهب  دمحا  ماما  زا  دیوگ : یـسوط "  روصنم  نب  دـمحم  هچنانچ "  ثیدـح  نیا  هرابرد  و 
دمحا یئوگ ؟ یم  هچ  ما ، شتآ  هدـننک  تمـسق  نم  دـیوگ ، یلع  هدـش : تیاور  هک  ثیدـح  نیا  هرابرد  هللا  دـبع  ابا  اـی  تفگ : وا  هب  يدرم 

الا کبحی  ال  دومرف : یلع  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنا  هدرک  تیاور  ام  يارب  هک  تسنیا  هن  اـیآ  دـیرکنم ؟ ار  ثیدـح  نیا  زیچ  هچ  رگم  تفگ :
: میتفگ اجک ؟ رد  قفانم  و  تفگ : تشهب ، رد  میتفگ : دوب ؟ دـهاوخ  اجک  رد  نموم  سپ  تفگ : یلب ، میتفگ : قفانم ؟ الاکضغبی  نموم و ال 
وا زا   22: هیافک رد  یجنک  ظفاح  و  تسا . هدمآ  دمحا  باحصا  تاقبط  رد  نینچ  و  تسا . شتآ  هدننک  تمـسق  یلع  سپ  تفگ : شتآ  رد 

شاک تسا . هدرک  لقن 
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تسناد . یم  ار  شماما  نخس  یمیصق 
هنجلا و میسق  تنا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ص )  ) وا زا  هرتنع  هک  اجنآ  رد  هتفرگ  ص )  ) ادخ لوسر  نایب  زا  ع )  ) نینموملا ریما  ار  ریبعت  نیا 

يوبن ثیدح  نیا  راهتشا  و  تسا . هدرک  تیاور  قعاوصرد 75  رجح  نبا  ظفل  نیمه  هب  و  کل ، اذـه  ویل  اذـه  رانلل  لوقت  همایقلا  موی  رانلا 
ص" )  ) هللا لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف  له  هللا  مکدشنا  تفگ : هک  تفای  ناوت  یم  يروش  زور  ع )  ) نینموملا ریما  جاجتحا  زاباحصا  نیب  ار 

مهللا ال . اولاق : يریغ ؟ همایقلا "  موی  هنجلا  میسق  تنا  یلع  ای 
تسا و هدرکتیاور  ار  نآ  هدـمآ   75: هباصا رد  هچنآ  رب  انب  ینطق  راد  و  تسا . حیحـص  اعطقجاجتحا  ثیدـح  هلمج  نیا  دـندقتعم  ناگرزب 

جهن رب  شحرـش  رد  يو  تسا . هدش  لقن  ناوارف )  ) ضیفتـسم لقن  هب  يولع  جاجتحا  يوبن و  ثیدح  ود  ره  تسا . دقتعم  دـیدحلا  یبا  نبا 
دیوگ : هغالبلا 448:20 

تسا "  خزود  تشهب و  هدننک  تمسق  وا : هک  تسا  هدمآ  ضیفتسم  روهشم و  ربخ  بلاطیبا ) نب  یلع  ینعی   ) وا قح  رد  " 
یتـقو اریز  دـنا "  هتفگ  هدرک  ریـسفت  ار  نآ  برع  تاـیبدا  ناـیاوشیپ  زا  یهورگ  دـیوگ : نیبـیرغلا "  نـیب  عـمجلا  رد "  يوره  دـیبع  وـبا  و 

زا ریغ  دیوگ : دیبع  وبا  دوب "  دهاوخ  خزود  تشهب و  هدننک  تمـسق  رابتعا  نیا  هب  وا  منهج ، لها  نمـشد  دشاب و  تشهب  لها  شرادتـسود 
خزود هب  ار  یهورگو  تشهب  هب  ار  یهورگ  اعقاو  تسا ، خزود  تشهب و  هدننک  تمـسق  دوخ  یلع  دـناهتفگ : نارگد  میدرب  مان  هک  یناسک 

، نیا شتآ : هب  دیوگ  یم  ع )  ) یلع هدمآ  اهنآ  رد  هک  تسا  هدراو  تایاور  قباطم  هدرک ، دای  اجنیا  رد  اریخا  دیبع  وبا  هک  یبلطم  دـنک . دراو 
ار . وا  ریگب  وت  نآ  زا  نیاو  نک ، اهر  ار  وا  وت  سپ  نم ، نآ  زا 
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 " دهد یم  ناشن  شمالک  رهاظ  دیوگ : دوخ 163:3  حرش  رد  یجافخ  هدرک و  رکذ  رانلا "  میسق  هنا  ار "  تیاور  ءافـشلا  رد  یـضاق  و  م -
هیاهن رد  يو  تسا . هدرکن  لقن  ار  نآ  ریثا  نبازج  ناثدـحم  زا  یـسک  دـنیوگ : یلو  هداد ، ربخ  نادـب  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  يزیچ  رما  نیا 

اهنآ دنا و  نم  اب  يا  هتـسد  دنا  هتـسد  ود  رب  مدرم  هکنیا  شدوصقم  ینعی  رانلا  میـسق  انا  تسا : هتفگ  هنع  هللا  یـضر  یلع  هکنیا  رگم  دیوگ :
هب یمین  و  تشهب ، رد  نم  اب  مدرم  زا  یمین  سپ  دنور ، یم  نم  هار  زا  یهارمگ  هب  هک  دنا  نم  هیلع  يا  هتـسد  و  دنور ، یم  نم  تیادـه  هارب 

ریثا .) نبا  نخس   ) نایاپ دنا  شتآ  رد  نم  اب  تفلاخم 
تـسدب هک  تسا  یمکح  دـیوگ و  یمن  دوخ  شیپ  زا  تسا  هتفگ  یلع  هچنآ  تسا و  یقوثو  دروم  درم  ریثا ، نبا  میوگ : یم  یجاـفخ ) ) نم

لها لباقم  رد  ینعی  دوب ، میهاوخ  شتآ  لها  میـسق  دـشاب  نم  اـب  سک  ره  نم و  هکنیا : شا  ینعم  تسین و  داـهتجا  ياـج  اریز  هدیـسر ، وا 
ریمس سیلج و  دننام  تسا  هدننک  تمسق  ینعم  هب  میـسق  دنیوگ  یـضعب  و  تساتشهب . لها  زا  تسوا ) اب  سک  ره  و   ) یلع اریز  میخزود ،

تسا . هدمآ  هیاهن  رد  هکنانچ  دنیوا  ناگدنشگ  و  جراوخ ، اهنآ  زا  دوصقم  دنا  هتفگ  ضعب  " و  وگ ) هصق  رماس "  سلاج و  ینعم  هب  )
درک و دـهاوخ  ناریو  ار  دـجاسم  همه  رظتنمماما ) ینعی   ) وا هک  تسا  هدـمآ  نایعیـش ) ینعی   ) اه نآ  بتک  رد  یناوارف  تاـیاور  دـیوگ : - 8

دنیبب دجسم  دتفا  یمقافتا  رتمک  دیامیپ  هب  ارنآ  ضرع  لوط و  هعیش و  دالب  رسارس  هک  یسک  ور  نیا  زا  تسا . دجسم  نمشد  هتـسویپ  هعیش 
. 23:2

اهنت شتالوعجم  تبـسن  رد  تخاسن و  عناق  اروا  دوب ، لطاب  لوعجم و  ياه  تبـسن  زا  درم ، نیا  گـنرین  رکم و  یطوق  رد  هچنآ  ره  خـساپ -
. داد تبـسن  هعیـش  بتک  رد  یناوارف  تایاور  هب  ار  نآ  هک  نیا  اتهدرکن  تعانق  دنا ، هتفاین  نآ  رب  لیلد  هک  شتارکنم  خساپ  رد  تیاور  کیب 

نیا زا  یکی  هب  هراـشا  اـی  دروآ  یم  بتک  نیا  زا  یمـسا  دـیآرد ) وـگ  تـسار  دـناوت  یم  اـجک  و  یک ، وا  و   ) تـفگ یمتـسار  رگا  شاـک 
هب هنوگ  چیه  یلو  دومن ، یم  تایاور 
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درب . مان  اه  نآ  زا  باتک  رد  ات  دیشارت  يدانسا  تخاس و  ناوت  یم  مه  یئاهمسا  هک  تشادن  یهجوت  رما  نیا 
یم داـبآ  ار  ادـخ  دـجاسم  هک  یناـسک  ناـمه  دـشاب . هدروآ  ناـمیا  ازج  زور  وادـخ  هب  هک  تسا  ینموـم  ره  ياـقآ  اوـشیپ و  رظتنم ، تجح 

تسا . هدشن  هدیرفآ  زونه  دوش  هداد  وا  هب  یتبسن  نینچ  هک  يا  هعیش  نآ  دنک و  ناریو  ار  نآ  هک  دسر  هچ  اتدنزاس 
هتشون ار  بلاطم  نیا  سپس  هدز و  يرس  اه  نآ  هب  تسا و  هدرک  روبع  هعیش  دالب  زا  وا  ایآ  مناد  یمن  نم  هدرک  دای  هعیش  دالب  زا  هچنآ  اما  و 
شیشک کی  ای  لوهجم  ینس  درگناهجکی  هب  رانملا "  بحاص "  دننام  شدانتـسا  ای  دیوگ  یم  نخـس  بیغ  زا  ای  هتفاب ، ار  اه  غورد  نیا  و 

هداهنن . اپ  ایند  هب  زونه  هک  تسا  یحیسم 
طـسوتم و تاـقبط  رب  دزادرپ و  شواـک  صحفهـب و  هعیــش  دـالب  رد  سک  ره  دراد . تاـفاکم  شا  هناهاوخدــب  غرود  نـیا  تروـص  ره  رد 
زا اه  نآ  رد  هچنآ  اب  ار  یگرزب  کچوک و  للجم  دجاسم  دنک ، روبع  تابصق  تاهد و  کچوک و  ياهرهش  زا  یتح  دیآ ، دورف  نیشنرهش 

ار یـسک  دوش و  یم  تعامج  هعمج و  هماقا  اهنآ  رد  هنوگچ  دید  دـهاوخ  درک و  دـهاوخ  هدـهاشم  تسا ، اهغارچ  تاثا و  و  اهـشرف ، عاونا 
دزیخرب . يرای  هب  درم  نیا  هیاپ ي  یب  نانخس  اب  دنک و  بیذکت  ار  دوخ  تادهاشم  ددرگ و  سوسحم  رکنم  دسر ، یمن 

يرگید ای  قداص  ایآ  ماـما  نآ  مناد  یمن  دـهاوخ ، یم  اوتف  رظن و  راـهظا  شناـماما  زا  یکی  زا  يا ، هلئـسم  رد  نایعیـش  زا  یکی  دـیوگ : - 9
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فالخب وا  راب  نیا  دهاوخ ، یم  رظن  وا  زا  هلئـسم  نامه  هرابرد  هرابود  دـیآ و  یم  دـعب  لاس  هاگنآ  دـنک  یم  راهظا  ار  دوخ  ياوتف  وا  هدوب ،
زاو دوش  یم  كوکشم  شماما  هرابرد  صخش  نیا  تسا . هدوبن  راک  رد  مه  یموس  صخش  تبون  ود  نیا  رد  دهد  یم  رظن  لبق  لاس  ياوتف 

لامک اب  نم  هدوبن و  ام  اب  تبون  ود  رد  یسک  هک  تسا  هداد  هیقت  يور  زا  ار  اوتف  نیا  ماما ، رگا  دیوگ : یم  ددرگ . یم  جراخ  هعیش  بهذم 
طلغ هتفگ ، هچنآ  رگا  و  مدرک ، یم  لمع  ماما  ياههتفگ  هب  صالخا 
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هعیش بهذم  زا  تسد  ور  نیا  زا  دنک ، یم  تمصع  ياعدا  هعیش  دوب و  دنهاوخن  موصعم  تروص  نیا  رد  همئا  سپ  هدوب ، هابتـشا  يور  زا  و 
(. 2 ص 38 دلج  ) تسا هدش  دای  نانآ  بتک  رد  تیاور  نیا  دیورگ . رگید  بهذم  هب  تشادرب و 

مرادن : ینخس  دیوگ ، یم  شدوخ  هچنآ  زج  درم  نیا  اب  نم  خساپ -
تسا . ناماما  زا  کی  مادک  دناد  یمن  هک  هعیش ، همئا  زا  یماما  هب  دهد  یم  تبسن 

زا یکیدوـخ  وا  هک  هدیـسرپ  یـسک  زا  ار  لاوـس  نیا  تسا . يا  هلئـسم  هچ  دـناد  یمن  هـک  دـنک ، یم  حرطم  ار  یلوـهجم  هدـننز  يا  هلئـسم 
هدشن فیلات  زونه  هک  هداد ، یباتک  هب  دانتسا  دیوگ  یم  ار  هچنآ  تسین . یئاسانش  لباق  فیرعت ، هلیـسو  هنوگ  داتفه  اب  تسا و  اه  هتخانـشان 

يداریا زج  یمیمصت  هب  يداریا  ام  دنک  یم  شا  هعیـشو  ماما ، نآ  هب  ار  دوخ  دیدش  هلمح  دنک  یم  عورـش  مکحم  داینب  نیا  رب  هاگنآ  تسا .
یم ار  لاوس  نیع  ای  هدـننک و  لاوس  اـی  هدـش  لاوس  وا  زا  هک  یماـما  یمیـصق  رگا  دـنگوس  مناـجب  میرادـن . هتفرگ ، درم  نیا  هب  دوخ  وا  هک 
یم هکلبو  دـناد  یمن  ار  مادـک  چـیه  یلو  درک ، یمرکذ  لاجنج  روش و  اب  ار  نآ  تشاد  یم  اهباتک  نآ  زا  یعالطا  نیرتمک  اـی  تسناد و 

. تسین هدیشوپ  شیاه  یئوگدب  تراشا و  هدنناوخ  رب  و  هتفاب ، غوردار  شا  همه  هراب  نیا  رد  میناد 
هب دتفا  یم  قافتا  رتمک  اریز  دنتسین ، لئاق  یشزرا  ادخ  باتک  يارب  نانیا  دناد  یم  درگنب ، هعیش )  ) موق نیا  بتک  رد  هک  یسک  دیوگ : - 10
اب هک  دوش ، یم  یتسرد  هب  تایآ  داریا  هب  قفوم  اهنآ  زا  یـسک  اهنت  دیآرد و  طلغیب  حیحـص و  هک  دـننک  داهـشتسا  نآرق  تایآ  زا  يا  هیآ 

تنـس لهااب  هک  یناسک  یلو  تسا ، تنـس  لها  یتسرد  زا  مه  نیا  تقیقح  رد  و  دـنک . یگدـنز  اهنآ  نیب  هتـشاد و  ترـشاعم  تنـس  لـها 
شدرگ دالب  رد  هک  یناسک  دشاب ، رذح  رب  طلغ ، فیرحت و  زا  هک  دروایب  يا  هیآ  دناوتب  اه  نآ  زا  یکی  تسا  دـیعب  دنـشاب . هتـشاد  هلـصاف 

. تسا بایمک  یلیخ  اه  نآ  نایم  رد  نآرق  دنیوگ  یم  دوش و  یمن  ادیپ  اه  نآ  نیب  نآرق  ظفاح  دنیوگ  یم  دنا  هدرک 
. تسین نینچ  یئالب  يراتفرگ و  یتسارب  هک  نید ، یب  بیجنان و  نمشد  تسا ، یتخس  يراتفرگ  هچ  خساپ -
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دزات . یم  وت  يوربآ  رب  دشورف و  یم  وتب  ار  شیدوبن  يوربآ  وربآ  یب  صخش 
یحورعضو هچ  رد  و  يرایشه ؟ لاح  رد  ای  یتسملاح  رد  ایآ  تسا ؟ هتشون  یلاح  هچ  رد  و  عقوم ، هچ  وا  ار  تمسق  نیا  متـسناد  یم  شاک 

هجیتن رد  و  هتـشون ، ار  نآ  هعیـشياهباتک  رد  شواک  اب  زاس  غورد  نیا  ایآو  رایـشه ، رادیب و  یلد  اب  ای  نونجم ، هتفـشآ و  يزغم  اب  ایآ  هدوب .
، يربخ دشاب ، هدرک  تکاس  ار  اهنآ  هکنیا  يارب  ای  تسا ، یلاخ  نآرق  طلغ  یب  حیحـص و  تایآ  زا  اهباتک  نیا  هک  تسا  هدید  شیاهـشواک 
هک دبایب  ار  هعیش  ناگرزبزج  یسک  برع ، تایبدا  نایاوشیپ  سار  رددناوت  یم  وگغورد  درم  نیا  ایآ  و  تساهدرک ؟ لعج  قوف  نومضم  هب 
رد و  هدروآ ، دوجوب  یبرع  نابز  ذخام  ناونع  هب  يردقنارگ  بتک  یبرع  نابز  رد  دنشاب و  هدرک  فیلات  یئاهبنارگ  بتک  نآرق ، ریـسفت  رد 
زا یئاه  هعومجم  وحن )  ) یبرع ناـبز  روتـسد  رد  و  هتخاـس ، یبدا  یملع و  عماوج  يارب  عجارم ، ناونع  هب  يا  يداـهن  ياـهباتک  نآ  تاـیبدا 
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دنشاب .؟ هتشون  یملع ، نیز  بتک و 
یکالفا هیماما  بتک  ایوگ  هک  يروط  هب  دـیباییم ، هدـنکآ  نآرق  همیرک  تایآ  هب  داهـشتسا  زا  ار ، اهنآ  هیماما ، ياهباتک  هب  هعجارم  اـب  اـمش 

دننک . یم  یناشفا  رون  هابتشا ، طلغ و  ششوپ  نودب  ینآرق ، تایآ  نارتخا  درگ  رب  هک  دنتسه 
ياهدنویپ یبهذم  ياه  هزیگنا  دریگ . رارقیبهذم  ياهزیگنا  دـناوت ، یم  مه ، نآرقطلغ  ای  حیحـص  توالت  سایقم  میتسناد  یمن  زورما  ات  ام 

هدـش هداد  بیترت  نآرق  ریغای  نآرق  زا  هچنآ  تیاکح  نخـس و  نامتخاس  تاملک و  داریا  هجهل و  نابز و  ابیطابترا  هنوگچیه  تسا و  یبلق 
درادن  یبهذم ، دیاقع  تیفیک  و 

دوبمک هب  طوبرم  زاین  نیا  ایآ  دراد ؟ هعیش  ریغ  هب  شحیحـص  توالت  و  نآرق ، ندناوخ  تسرد  يارب  يزاین  هچ  هعیـش  میتسناد  یم  شاک  و 
هعیش نایم  رد  یسک  ادخب  دنگوس  هن  تسا ؟ نآرق  تئارق  ياه  شور  ینادان  هب  طوبرم  ای  تسا ، یبرع  نابز  هیحان  زا 
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تسا هتخاسن  رود  ناشداژن ، تایرطف و  نابز ، زا  ار  نانآ  عیشت ، هک  برع  نایعیش  اما  درادن . دوجو  داد ، تبسن  وا  هب  ار  غورد  نیا  ناوتب  هک 
نابز زا  نانآ  هرهب  تسا ، ناگ  هتسجرب  غباون و  ءاملع و  ناگرزب و  زا  رپ  هک  هعیـش  رگید  دالب  ای  لماع  لبج  وقارع  دینک  یم  رکف  امـش  ایآ 

تسا ؟ شکراتفک  روخ و  رامسوس  ياهبرع  ینعی  زاجح ، دجن و  ینابایب  ياهبرع  زا  رتمک  یبرع ،
ار خیرات  هک  یـسک  دنا . هتـساخرب  اهنآ  نایم  زا  هک  یئارعـشو  ناگدنـسیون  ناگرزب و  برع و  نایاوشیپدنرایـسب  هچ  برع  ریغ  نایعیـش  اما 
دیوجت و تفرگ و  ارف  دیاب  هعیش  زا  ار  یگدنسیون  تسا ، هعیـش  زا  هباطخ  نف  هدش و  هتفرگ  هعیـش  زا  تیبدا  دناد  یمیبوخب  دنک ، یـسررب 
هک یفارحنا  دوجواب  يو  دیوگ : مهج 38:1  نب  یلع  لاح  حرـش  رد  شخیرات  رد  ناکلخ  نبا - ور  نیا  زا  تسا ، نایعیـش  راک  نآرق  تئارق 

اناوت ینیریش  ظافلا  اب  راعشا  ندورس  رب  هتشاد و  يراشرس  عبط  درک  یم  ننـستراهظا  و  تشاد . مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا 
دراد . تیعطق  ابلاغ  نانآ  هرابرد  تسا و  نایعیش  هژیو  نیریش ، ظافلا  اب  يرعاش  تردق  رعش و  عبط  هک  دوب  دقتعم  ایوگ  دوب ،

هک تسا  اهنآ  یطخ  ياه  نآرق  نیا  و  هدیدرگ . رـشتنم  ملاع  راطقا  مامت  رد  هک  تسا  دـنه  قارع و  ناریا و  رد  هدـش  پاچ  ياهنآرق  نیا  و 
دنتسه یناسک  نایعیـش  زا  زونه  و  تسا . هدنام  ظوفحم  هدش و  هتـشون  پاچ  روهظ  زا  لبق  دنتـسناد  یم  نتـشون  هک  یناسک  دادعت  هبابیرقت 

، بولسا رد  ینوزومانای  نتـشون ، رد  یللخ  ای  شحاف  طلغ  اهنآ  زا  کی  مادک  رد  سپ  دراگن . یم  دوخ  تسدب  ار  نآرق  كربت  دصق  هب  هک 
رما نیا  دنک و  تیاعر  ار  نآ  تقد  هب  دـناوت  یمن  هدنـسیون  مشچ  هک  يزیچان  تاهابتـشا  رگم  تفای ؟ ناوت  یم  نآ ، نونف  هب  یهجوت  یب  ای 

، هداد ار  هعیش  دالب  رد  ششدرگ  ربخ  یمیصق  هب  هک  یسک  دسر  یم  نامگ  هب  تسا . مجع  ای  برع  ینـس ، ای  هعیـش  زا  معا  ناسنا  ره  همزال 
رفس هعیـشدالب  هب  یتقو  ای  و  دیوگ . یم  نخـس  وا  اب  هتـشادنپ ، هتخاس و  وا  زا  يریوصت  لیخت  ملاع  رد  یمیـصق  تسا و  هدازن  ردام  زا  زونه 

هدرک یم 
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دـشاب و هداتفا  هار  رد  هک  یئاهنآرق  اهاجنآ  رد  تسا  مولعم  هدـیدن و  ار  يرگید  ياج  هدرک ، یم  روبع  اهنآ  زا  هک  یئاههار  واه  هچوک  زج 
ياـههاگیاج اهقودنـص و  رد  ار  اـه  نآرق  دـش  یم  دراو  اـه  هناـخ  هب  هاـگ  ره  تسا ، هدـیدن  مه  وا  اذـلهدوبن  دـشاب  اـه  هناـخ  رد  تشپ  رد 

دادـعت نیا  زا  یهاگ  هدـشهداهن و  نآرق  هناخ ، لها  سوفن  رادـقم  هباـبلاغ  يا  هچقاـط  فر و  ره  يور  دـید  یم  تفاـی و  یم  شـصوصخم 
ددرگ . یمتئارق  زور  بش و  فلتخم  تاقوا  رد  تسا و  رت  نوزفا 
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زا ریغ  و  دـننک ، یم  هدافتـسا  ناـنز  نادرم و  يارب  زرح  ناوـنع  هب  تظفاـحم و  يارب  نایعیـش  هک  تـسا  یکچوـک  ياـه  نآرق  زا  ریغ  اـهنیا 
هک تسا  یئاـهنآرق  زا  ریغ  و  دـنرب . یم  هارمه  دوـخ  اـب  رفـس  ثداوـح  زا  ندـنام  ظوـفحم  ندـناوخ و  يارب  نارفاـسم  هـک  تسایئاـهنآرق 

ناکدوک هک  تسا  یئاهنآرق  زا  ریغ  و  دـنهن ، یم  اهنآ ، حورب  شباوث ، ندرک  هیدـه  ماش و  حبـص و  ره  رد  ندـناوخ  يارب  تاوما  روبقيور 
یم رهوـش  هناـخهب  زیچ  ره  زا  لـبق  اـه ، سورع  هارمه  هک  تـسا  ینآرق  زا  ریغ  و  دـنرب ، یم  هسردـم  هـب  یکدوـک  زاـغآ  زا  شزوـمآ  يارب 
هناخ هب  هک  تسا  ینآرق  زا  ریغ  و  دنهد . یم  رارق  هیرهم  زا  یشخب  دیدج ، یگدنز  رد  كربت  نمیت و  يارب  ار  نآرق  نیا  یضعب  و  دنتـسرف ،

يدعتم نیطایش  نج و  يارب  اهنز  يولهپ  هک  تسا  یئاهنآرق  زا  ریغ  و  دنتسرف ، یم  تیبلاثاثا ، نداتسرف  زا  لبق  دوخ  ینوکسم  دیدج  ياه 
رورغ تشز و  نانخـس  هب  ار  نانآ  و  تسا ) زاس  غورد - یمیـصق  اهنآ  زایکی  و   ) دنتـسرف یم  یحو  دوخ  ءاـیلوا  هبهک  ینیطایـش  دـنهن ، یم 

دنبیرفیم . زیمآ 
ناطیـش درم ، نیا  يارب  هچنآ  اما  تسا ؟ بای  مک  ناشنیب  رد  نآرق  هک  دـنا  نانیا  دنتـسین ؟ لئاق  یـشزرا  ادـخ  باتک  يارب  هک  دـنا  نانیا  ایآ 

ياه تسرهف  لاح و  حرش  بتک  زا  ار  غورد  نیا  ناتساد  درادن ، دوجو  اهنآ  نیب  نآرق  ظفاح  هک  هدروآ  ربخ  هعیـش  دالب  زا  شدرگ ، ناهج 
هعیش نایراق  ناظفاحاجنآ و  رد  درک  دیاب  :" 532 و 444  هللا راج  یسوم  در  یف  هابتشالا  فشک  باتک "  هب  هعجارم  دیـسرپ و  دیاب  یخیرات 

دصکی و
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. تسا هدش  هدرب  مان  رفن  راهچ  یس و 
مـسج رد  ادخ  لولح  حاورا و  خـسانت  هب  هعیـش  لوق  رب  تلالد  هک  دروایب  نآرق  زا  فرح  کی  یعیـش )  ) رفنکی دـناوت  یم  ایآ  دـیوگ : - 11
نامثع رمع و  رکبابا و  رب  یلع  ندوب  مدقم  رب  تلالد  ای  و  دنک ، ناشتمصع  ناماما و  تعجر  هب  هدیقع  رب  تلالد  ای  دشاب و  هتشاد  ناشناماما 

، تسوا يادص  دعر  و  یلع ، دنخبل  مسبت و  قرب  دیوگب  نآ  قبط  رب  هک  دروایب  هیآ  ای  دنک و  تباث  ار ، اهربا  رد  یلع  دوجو  ای  دشاب ، هتـشاد 
ص 72:1 . تسا ، دقتعم  اه  نادب  هیماما  هعیش  هکنانچ 

، یگتسبمه دنویپ  و  یمالسا ، قرف  نیب  طباور  دوجو  اب  ار  هیماما  هعیـش  شزاسغورد ، ناراکمه  درم و  نیا  هک  تسا  یتفگـش  ياج  خساپ -
هک هداد  تبسن  یئاه  تمهت  هب  تدم ، نیرتمک  رد  هزورما  ینیـشامریسلا  عیرـس  لیاسو  ای  نانآ ، ياهرهـش  ودالب  هب  دمآ  تفر و  یگداس  و 

دنشابهدنام . ربخیب  مه  دیاقع  ءارآ و  زا  زونه  هزورما  بهاذم  هک  دیآ  یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  دشابن ، لاحم  رگا  دنرازیب و  اهنآ  زا 
هب هک  یـسررب  قیقحت و  زا  لبق  دهدب ، بهاذم  زا  يا  هقرف  رهب  دهاوخب  عقاو  فالخ  رب  یتبـسن  دنز و  تمهت  هک  یـسک  زورما  عضو  نیا  اب 

راکهانگ و نزغورد ، رایـسب  ار  وا  درگنبشباتک ، رد  هک  یـسک  دـهد و  یم  ناشن  ار  وا  یفلج  یمرزآ و  یب  تسا ، مهارف  شیارب  یگداـس 
دنک . هبوت  ددرگرب و  دوخ  راتفگ  زاهکنیا  رگم  دبای  یم  اورپ  یب 

وا دزندـیتع  بیقر و  هتـشرف  رگم  دـنارن  ناـبز  ربینخـس  ناـسنا  دـیوگ " : هک  اـجنآ  دیـشیدنا  یم  گرزب ، يادـخ  نخـس  رد  درم  نـیا  رگا 
یم مدرم "  نیب  داـسفا  ینیچ و  نخـس  هار  رد  رگـشالت  وجبیع و  هک  راـک  هنگ  يوگغورد  ره  درومرد " : ار  ادـخ  دـیعو  اـی  دنرـضاح " و 

هیماما هعیش  هکنیا  هب  دادیم  خساپ  دوخ  وا  ار  شناطیـش  وا  تخانـش  یم  ار  دوخ  تحلـصم  درکیم و  يراددوخ  ناتهب ، غورد و  زا  تفریذپ ،
هدوب خسانت  هب  لئاق  تقو  هچ 

هحفص 152 ] ] 

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشاد اهربا  نایم  رد  یلع  دوجو  هب  هدیقع  دیدج  میدق و  رد  اهنآ  زا  کی  مادک  و  هدوب ؟ شا  همئا  مسجرد  ادخ  لولح  هب  لئاق  عقوم  هچ  و 
. دنروآ دهاش  نآ  رب  ار  نآرق  زا  یفرح  ات  رخآ ، ات  دنا ...

، تشذگ لوا ص 292  دـلج  رد  هک  ینعم  ناـمه  هب  ص )  ) مظعا ربمغیپ  هب  ادـتقا  تسا . هعیـش  زا  يا  هلمج  نیا  تسا ) اـهربا  رد  یلع   ) یلب
دنک . راد  هکل  ار  هیماما  هعیش  يوربآ  ترهش و  ات  هدرک  لیوات  فیرحت و  دوخ  ياج  زا  ار  اهنآ  زوت  هنیک  هدنیوگ  یلو 

و دشاب . هتـشادن  یکاب  اهنآ  ندز  تمهت  زا  ددنبب و  غورد  یمالـسا ، گرزب  قرف  زا  یکی  رب  تسین  گنن  راع و  شموق  درم و  نیا  يارب  ایآ 
ردهک هیماما  هعیـش  بتک  ایآ  دـنکن ؟ یـشاحت  اهنآ  اب  هلماعم  رد  دوخ  تشز  راتفر  زا  و  دـهد ؟ تبـسن  يا  هیاپ  یب  هدـننز و  ءارآ  هب  ار  نانآ 
ناـبز زا  هک  یفلتخم  ياـه  تبـسن  هنوگنیا  زا  يرازیب  رب  لمتـشم  تسا  ناـنآ  دـیاقع  ياـیوگ  ناـبز  هدـش و  فیلاـت  زورما  هتـشذگ و  نورق 

دنک یم  نـینچ  ادـمع  دـناد و  یم  رگا  تـسا و  گرزب  یتبیـصمدناد  یمن  ار  بلاـطم  نـیا  رگا  وا  تـسین ؟ دوـش  یم  هـتفگ  ناشناهاوخدـب 
. تسا مظعا  تبیصم 

لاجر زا  هللا  راج  یـسوم  نیما و  دمحا  نیـسح ، هط  دننامشناراطقمه  زا  یـصاخشا  نخـس  هب  شنیغورد  ياه  تبـسن  رد  دناوت  یم  وا  یلب 
دیوج . دانتسا  ارتفا ، تمهت و 

، نآرق رد  هدیدن و  ار  نآ  هتخاس ، انیبان  شتریـصب ، دننام  ار  درم  نیا  هدـید  ینادان ، یلو  تسا ، هتفگ  نآرق  ار  تعجرهب  هیماما  هدـیقع  اما  و 
. تسا هتفاین 

دوب بوخ  هچ  دـنا ، هداد  صاصتخا  نادـب  ار  دوخ  تافیلات  ءاملع  زا  یهورگ  و  دـنک ، هعجارم  هیماـما  بتک  هب  هک  تسواهدـهعب  ور  نیا  زا 
. درک یم  هعجارم  اهباتک  نیا  زا  یکی  هب  رگا 

ناشتمصع هب  هدیقع  هیماما  هک  یناسک  زا  یهورگ  تمصع  هب  ریهطت ، هیآ  هکنانچ 

هحفص 153 ] ] 

درک . ناوت  یم  لالدتسا  عطاق ، حیرص و  تایاور  كالم و  تدحو  هدعاق  يور  زا  نیموصعم ، هیقب  دروم  رد  دنک و  یم  حیرصت  دنراد 
هدروآ 323 و 304 و 298 و 296:6و 107:4 و 385:3 و دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  شبهذم ، ماما  هک  یتیاور  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  و 

تسا . هدنسب  هدننک و  عناق   331:1
نورقم وا  تیالو  اب  هیآ ، نیا  رد  ار  شا  یبن  تیالو  دوخ و  تیالو  دنوادخ  هکنآ  لاح  درادن و  مدـقم  نارگید  رب  ار  یلع  نآرق ، هنوگچ  و 

نوعکار . مه  هوکزلا و  نوتوی  هولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هدومرف :
ع)  ) نینموـملا ریما  یلع  هراـبرد  هیآ  نـیا  لوزن  رب  ار  نـیملکتم  نیثدـحم و  ءاـملع و  قاـفتا  عاـمجا و   156 دـلجم ص 162 - نـیمه  رد  و 

میدش . ضرعتم 
هدش و لزان  ع )  ) نینموملا ریما  یلع  هرابرد  هک  تفای  دهاوخ  ادخ  باتک  رد  هیآ ، اه  هد  دنک  تیاعر  ار  فاصنا  قح  رگا  یققحم  ره  و  م -
، وا تیالو  هب  هدش و  یفرعم  ص ،)  ) ربمایپ سفن  وا  نآرق ، حیرـصت  هب  اریز  تسین ، يا  هزات  زیچ  رما  نیا  و  تسا . نارگید  رب  وا  مدـقت  ناشن 

تسا . هداد  تیاضر  ام ، يارب  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  هتخاس و  مامت  ام ، رب  ار  شتمعن  و  هدینادرگ ، لماک  ار  شنید  دنوادخ 
یبا مدقت  رب  تلالد  هک  نآرق  زا  یفرح  کی  دناوت  یم  شموق  وا و  ایآ  میئوگ : یم  هدرکرارکت  یمیـصق "  رب "  اجنیا  رد  ار  لاوس  نامه  ای 

.؟ دنروایب دشاب ، هتشاد  ع )  ) نینموملا ریما  رهاط ، هللا  یلو  رب  نامثع  رمع و  رکب ،
معز هب  هک  داینب  یب  روزم و  ياه  همان  هب  یلو  دـنرادن ، دامتعا  حیحـص  يوبن  رابخا  هب  دوخ  نید  رد  هیماـما ) ینعی   ) موق نیا  و  دـیوگ : - 12

دننک ص 83:1 . یم  دامتعا  تسا  نیموصعم  همئا  هببوسنم  دوخ 
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و دیدش . انشآ  هسدقم ، هیحان  زا  هرداص  تاعیقوت  اه و  همان  عضو  هب  امش  خساپ -

هحفص 154 ] ] 

نامگ دـنا و  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  غورد  هب  زین ، ار  ناماما  ریاـس  ياـه  هماـن  تسا  دـقتعم  هدروآ  دورف  يدـیدج  یحو  شناطیـش  ار  درم  نیا 
فالتخا امـش  نیب  يرمارد  هاگ  ره  هک " : ار  هیآ  نیا  شتالایخ  راموط  رد  اریز  دنراد ، اهنآ  تمـصع  هب  هدیقع  هک  دـنا  نایعیـش  اهنت  هدرک 

. تسا هدرکن  ادیپ  دینادرگ "  زاب  ص )  ) ربمایپ ادخ و  هب  ارنآ  دیاب  داد  يور 

هعتم

هک تسا  نآ  شماسقا  زا  یکی  دراد ، گرزب  کچوک و  یماسقا  دنهد ، یم  تسدب  تسد  ار  نآ  نایـضفار  هک  تقوم ) جاودزا   ) هعتم - 13
هکنآ يارب  دزادرپب  نز  هب  دشاب  زیچان  یلیخ  دنچ  ره  رگید  ءایـشا  ای  اذغ  ای  لام  يرادـقم  درم  هک  دـننک  یم  قفاوت  هقالع ، دروم  نز  درم و 

رد دنرادن و  مه  اب  یئانشآ  هنوگ  چیه  هکنیا  لثم  هاگنآ  دنک  ءاضرا  دادرارق ، قبط  رب  رتشیب  ای  زور  کی  ار  شتوهـش  دوش و  دنم  هرهب  وا  زا 
تسا . تقوم  جاودزا  ماسقا  نیرت  هداس  نیا  و  دنور ، یم  هتفرگ  ار  دوخ  هار  مادک  ره  دنسانش ، یمن  ار  رگیدمه  هدشن و  عمج  یئاج 

رفنکی هتفرگ ، رایتخارد  ار  ینز  نادرم ، زا  یهورگ  هک  بیترتنیدب  دـنمان  هیرود  هعتم  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  رت  هدـننز  نیا  زا  يرگید  عون 
رهظ زايرگید  سپس  دنارذگب  وا  اب  رهظ  ات  تشاچ  تقو  زا  ات  دراپس  یم  يرگید  هب  هاگنآ  درب ، یم  رسب  وا  اب  تشاچ  ات  حبص  زا  اه  نآ  زا 
یم رسب  وا  اب  ءاشع  اتبرغم  زا  يرگید  دعب  دنک و  یم  بحاصت  ار  وا  برغم ، ات  رصع  زا  يرگید  هاگنآ  و  دریگ ، یم  لیوحت  وا  زا  رصع  ات 

هب نانآ  ار  لمع  نیا  و  درب ، یم  هرهب  وازا  حبـص  ات  يرگید  سپ  نآ  زا  دوب و  دـهاوخ  وا  اب  بش  همین  اـت  ءاـشع  زا  رگید  رفن  زین  دـعب  درب و 
تسا ج 119:1. تامرحم  عاونا  نیرتدب  زا  نیا  دوش و  یم  ناشدیاع  نآزا  مه  باوث  هک  دنراذگ  یم  نید  باسح 

هحفص 155 ] ] 

هداد و رارق  یتاررقم  دودح و  نآ  يارب  هدروآ و  ار  نآ  مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  نامه  دیوگ ، یم  هعیـش  هک  تقوم ) جاودزا   ) هعتم خـساپ -
یناسک هدیقع  هب  هفیلخ ، میرحت  زا  دعب  و  تسا ، هدوب  تباث  باطخلا ، نب  رمع  هفیلخ  ندرک  مارحنامز  ات  وا  زا  دعب  مظعا و  ربمایپ  رصع  رد 

یم یتـیمها  شزرا و  ار  وا  يار  دـنکرظن و  راـهظا  هدروآ  مالـسا  ربماـیپ  هچنآ  ونآرق  لاـبق  رد  هک  دـنهد  یم  هفیلخ  هب  ار  یقح  نینچ  هـک 
دنراد و رظن  قافتا  دـنا ، هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  هک  شتاررقم  تقوم و  جاودزا  لوصا  رب  یمالـسا  قرف  مامت  تسا و  هدوب  ققحم  دـنهد ،

: زا تسترابع  لوصا  نآ  تسین و  نآ  رد  یفالتخا  هنوگ  چیه 
رهم .)  ) ترجا - 1

تدم - 2
لوبق باجیا و  رب  لمتشم  دقع  - 3

تدم ششخب  ای  نایاپ  زا  سپ  یئادج  - 4
هن ای  دشاب  رادراب  دازآ ، ای  دشاب  زینک  هچ  هدع ، - 5

. ثاریم ندربن  - 6
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حیحـص تنـس :) لها   ) لوا هتـسد  تافیلات  هب  دینک  هعجارم  دنا  هدرک  حیرـصت  نآ  رب  همه  نایعیـش  تنـس و  لها  هک  تسا  یتاررقم  اه  نیا 
، نزاخ ریسفت  يزار ، رخف  ریسفت  ریثک ، نبا  ریسفت  يوغب ، ریسفت  صاصج ، نآرقلا  ماکحا  يربط ، ریسفت  یقهیب ، ننس  یمراد ، ننـس  ملـسم ،

. لامعلا زنک  یطویس و  ریسفت 
یفاکلا 44:2، قودص ، زا  زین  هیادهلا  قودص ، زا  ود  ره  عنقملا  و  ، 149: موس دلج  هیقفلا  هرضحی  نم ال  نایعیش :)  ) مود هتسد  تافیلات  زا  و 

مه بیذهتلا  خیش ، زا  زین  طوسبملا  یسوط ، خیش  زا  هیاهنلا  یملید ، رالـس  یلعی  نبا  زا  مسارملا  یـضترم ، يدهلا  ملع  فیرـش  زا  راصتنالا 
ریرحت یلح ، ققحم  زا  هیاهنلا  تکن  رفعج ، یبا  نیدلا  دامع  زا  هلیـسولا  مراکملا ، یبا  دیـس  زا  هینغلا  وا 29:2 ، زا  راصبتسالاو  وا 189:2  زا 

یلحلا 27:2 ، همالعلا 

هحفص 156 ] ] 

رهاوجلا 165:5 . قئادحلا 156:6 ، کلاسملا ج 1 ، هعمللا 82:2 ، حرش 
ریغ هعتم  هرابرد  ار  هعیش  درادن و  مه  رتشیب  مسق  کی  تسین و  میدرک  رکذ  هچنآ  زج  يزیچ  نایعیـش ، نیب  لومعم  تقوم  جاودزا  ای  هعتم  و 

هدینـشن دیوگب ، ار  نآ  هعیـش  ياه  هقرف  زا  یکی  هک  تقوم  جاودزا  يارب  یماسقا  ناهج  شوگ  و  تسین . يرگید  هدیقع  هدـش ، دای  هچنآ  زا 
هدوت زا  یماوع  چیه  ای  هعیش و  ياهقف  زا  یهیقف  چیه  يارب  و  درادن . نآ  گرزب  کچوک و  ماسقا  اب  یئانشآ  هقباس  يا  هعیـش  چیه  و  تسا ،

ون دـیدج و  هقف  نیا  اـب  يا  هطبار  نیرتمک  تسا ، یمیـصق ) زور  ینعی   ) تمهت لـعج ، غورد ، زور  هک  زورما ، اـت  تسخن  زور  زا  نآ ، ياـه 
تسا . هتشادن  يوبن  ترجه  نورق  هن  متسیب  نرق  هقف  روهظ ،

بتک زا  یباتک  هچ  رد  تسا و  هدینش  ار  یلایخ  ماسقا  نیا  یـسک  هچ  زا  مناد  یمن  ار  بکرم ) لهج  نیا  رد  شنازارط  مه  و   ) یمیـصق یلو 
رهش مالک  رد  و  دنک . یم  تیاور  هعیش  ناماما  زا  ماما  مادک  زا  دنک و  یم  دانتسا  هعیش  ياملع  زا  ملاع  مادک  ياوتف  هب  و  هتفای ، ار  نآ  هعیش 
یم تبسن  اهنآ  رب  غوردهب  هک  ار  یتسدب  تسد  جاودزا  نینچ  نانآياهنیمزرـس  زا  ینیمزرـس  ای  نانآ ، تاهدزا  یهد  ای  نانآ ، ياهرهـش  زا 

یحو روررغ ، يور  زا  ار  لطاب  نانخـس  دوخ  ءایلوا  هب  نیطایـش  یلو  تسا ، هدشن  عقاو  اهنیا  مادک  چیه  هک  ادخب  دنگوس  تسا . هتفای  دهد ،
. دنتسرف یم 

هب دننک و  یم  ار  شیاهمشپ  دنروآ ، یم  ار  یئاون  یبدنفـسوگ  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  نیرت  حول  هداس  اه و  نادان  نیرتدوک  دیوگ : - 14
ربمایپ رـسمه  هشیاع  دنفـسوگ ، نآ  هک  دـشاب  نیا  شخب  ماهلا  ارنانآ  هانگ  یهارمگ و  نیا  ات  دـنهد  یم  شا  هجنکـش  فلتخم  ياـه  هنوگ 
ماـسقا هب  دـننک و  یم  ار  اـهنآ  ياـه  مشپ  هدروآ  چوـق  سار  ود  هـک  دنتـسهیناسک  اـی  و  وا . نارـسمه  نیرتـبوبحم  مـه  نآ  تـسا ، یمارگ 

نایعیش راک  نیا  دنشاب و  هدرک  هراشا  رمع ، رکبوبا و  ربمایپ  هفیلخ  ود  هب  ودنآ  هلیسو  هب  ات  دنرازآ  یم  ار  اهنآ  هجنکش ،

هحفص 157 ] ] 

هدرک و بیاغ  نیمز  ریز  بادرس  رد  ار  دوخ  ماما  هک  دنتـسه  یناسک  اه  هداس  نیرت  حول  هداس  نانادان و  نیرت  نادان  انامه  و  تسا . یطارفا 
بیاغ نآ  رد  ناشماما  هک  یبادرـس  يوسب  دوخ  ياه  غـالا  اـه و  بسا  اـب  هک  یناـسک  زین  دـنا و  هدرک  ناـهنپ  وا  اـب  ار  ناشفحـصم  نآرق و 
نیمه ناشراک  هتسویپ  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  دیآ و  نوریب  اهنآدزن  ات  دننک  ادص  ار  وا  دنرب و  یم  رـسب  وا  راظتنا  رد  دنور و  یم  هدیدرگ 
هتفرگ تروص  نآ  رد  مک ، دایز و  و  هدش ، فیرحت  نآرق  دنرادنپ  هک  دنتسه  یناسک  رت ، گشخ  همه  زا  رت و  نادان  همه  زا  انامه  و  تسا .

دلج 1 ص 374 . زا  تسا 
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هن هک  تسا  يروما  هب  تبسن  یسح  ياهاعدا  اهنیا  دیآرد  هزرل  هب  شنالطب ، ضرعت  ماگنه  درم ، نیا  تاماهتا  زا  ملق  تسا  کیدزن  خساپ -
هک يزور  دـمآ ، دوـجوب  يوـبن  دـهع  رد  هک  يزور  زا  هعیـش  اریز  تسا ، هدرک  لـمحتار  نآ  نیمز  هن  و  هدـنکفا ، هیاـس  شزارف  رب  نامـسآ 

دنفسوگ ثیدح  زورما  هب  ات  دندش  هدناوخ  ع )  ) یلع نایعیش  مان  هب  هباحص  زا  یهورگ  دروآ و  نابز  هب  ار  ع )  ) یلع هعیـش  تلاسر  بحاص 
هنوـگ نیا  دوـش و  بکترم  ار  ینـشخ  رازآ  ملظ و  نینچ  رازآ ، یب  تاـناویحنیا  هب  یـسک  هک  هدـیدن  شنامـشچ  هدینـشن و  ار  چوـق  ود  و 

ددرگ ؟ زارد  اهنآ  يوس  هب  راک  راکزواجتياهتسد 
ام درم  نیا  شاک  دزاس . هدولآ  تسا ، هزیکاپ  تافاثک  نیا  زا  هک  ارنانآ  كاپ  هماج  هیمیت ، نبا  زا  يزوریپ  هب  هک  دنا ، هدید  ار  یمیصق  یلو 
ار تداع  نیا  هک  هعیـش  عماجم  زا  یکی  ای  تخاس  یم  نومنهر  دنـشاب  هدـش  بکترميراـک  نینچ  هک  نایعیـش  نیب  زا  يدـهاش  کـی  هب  ار 

درب . یم  مان  دشاب ، هک  اجک  ره  ناهج  رسارس  رد  دشاب  هداتفا  یقافتا  نینچ  هبترم  کی  يارب  هک  یئاج  رد  یتح  ای  داد ، یم  ناشن  دنراد ،
ار نآ  هک  تسه  یسک  ایآ  و  تسا ؟ هتسناد  زئاجار  عینش  لمع  نیا  هعیش ، رفنکی  نونکات  ایآ  میتسناد  یم  رگید  نایعیـش  مدوخ و  نم  شاک 
رد ار  رادخاش  غورد  نیایلب  دشاب ؟ شا  یلاقن  رد  وگ  هصق  رفنکی  دـنچ  ره  دـشاب ، هدرک  نآ  یبوخ  هب  يا  هراشا  ای  دـشاب و  هتـشادنپ  وکین 
ره و  تسا . رت  هدننز  نیا  زا  نیمزریز )  ) بادرـس تمهت  میبای . یم  تسا  تاماهتا  هنوگ  نیا  زا  رپ  هک  هیمیت  نبا  شداتـسا  یمیـصق و  باتک 

رگید نافلوم  دنچ 

هحفص 158 ] ] 

نیا بش  ره  دنک  یم  اعدا  و  هدوزفا ، بسا  رب  زینار  غالا  هدرک و  زاس  يا  هزات  ياه  همغن  وا  یلو  دـنا ، هداد  ار  غورد  تبـسن  نیا  تنـس  لها 
رد ار  وا  نایعیـش  و  دـناد . یمن  بادرـس  رد  ار  ماما  تبیغ  هعیـش ، هکنآ  لاـح  و  تسا . يراـج  فرط ، نیا  هب  لاـس  رازه  زا  شیب  زا  تداـع 

همظعم هکم  رد  وا  هک  تسنیا  هدش  ذاختا  ناشثیداحا  زاهک  نانآ  هدیقع  هکلب  دش ، دهاوخن  رهاظ  بادرس  زا  وا  و  دنا ، هدرکن  ناهنپ  بادرس 
هدوب ءارماس  رد  همئا  هناخ  نیمزریز  اجنآ  هکلب  هدش ، یفخم  بادرس  رد  رون ، نآ  هتفگن  یـسک  و  درک . دهاوخ  روهظ  هبعک  هناخ  لباقم  رد 

رثا رب  يزیمآ  راختفا  تفارـش  صوصخب  نیمزریز  نیا  ودننک  هیبعت  نیمز  ریز  اه  هناخ  رد  دـیدش  يامرگ  زا  ظفح  يارب  دوب  لومعم  نوچ  و 
ادـیپ تفارـش  كرابم  هناخ  نیا  نکاما ، ریاسدـننام  هدوب ، ناماما  زا  نت  هس  هاگیاج  هک  ور  نآ  زا  تسا و  هدرک  بسک  نید  همئا  هب  باستنا 

هک يرهش  ره  رد  ص )  ) مظعا ربمایپ  ناششخب ، فرش  هناخ  و  مالـسلا ، مهیلع  همئا  ياه  هناخ  ریاس  ردمیرکت  تفارـش و  نیا  و  تسا ، هدرک 
دشاب "  وا  رکذ  لحم  و  هیاپ ، دنلب  اه  هناخ  نیا  تسا  هتساوخ  ادخ  اریز "  تسا ، يراج  دشاب ،

هتـشگن راکـشآ  شا  یگتخاس  لعج و  راثآ  ات  دـندرک  یم  قافتا  دوخ  یئوگ  غورد  رد  تباث ، يار  کی  رب  بادرـس  نازاس  هنحـص  شاـک 
رابخا رد "  ینامرق  و  دراد ، رارق  هلح  رد  ثحب ، دروم  بادرـس  نیا  تفگ : یمن  شا 197:2  هلحر  رد  هطوطب  نباالثم  دزاسن  اوسر  ار  ناـنآ 

بادرـس نیا  دنادیمن  هدمآ ، همه  اهنآ  زا  دعب  یمیـصق  تسا و  ارماس  رد  تفگ  یمن  يرگید  و  تسا ، عقاو  دادغب  رد  تفگ  یمن  لودـلا " 
دنامب . هدیشوپ  شا  ینادان  اتهدرک  ءافتکا  بادرس  ظفل  هب  اهنت  ورنیا  زا  تسا ، اجک 

هتسویپ ياهلاس  رضاح و  رصع  لماش  ات  دهد  رارق  لاس ) رازه  زا  شیب   ) زا رت  هاتوک  ار  تداع  نیا  نامز  منک  یم  شهاوخ  یمیـصقزا  نم  و 
هچو تسا ، ناناملسم  همه  مدرم و  همه  شوگ  مشچ و  لباقم  راصعا ، نیا  رد  یتداعنینچ  ندوبن  اریز  دوشن ، نآ  هب 

هحفص 159 ] ] 

ار وگغورد  یلو  دهد ، لامتحا  ارنآ  دوجو  الامجا  دناوتب  هدنونش  ات  داد  یم  تبسن  یطسو  نورق  زا  نورق ، یخرب  هب  ار  نآ  هک  هدوب  بوخ 
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تسا . هجوت  یب  تاهج  نیدب  تسینهظفاح و 
هنومن اهدصو  یمیصق  ياه  هوای  زا  يا  هراپ  دوب  نیا  میا . هدرک  ادا  رگید  ياهاج  رد ص 85 و  ار  بلطم  قح  نآرق ، فیرحت  هرابرد  اما  و 
شزرا و  وا ، ملع  نازیم  و  وا ، دزنار  تناما  ماقم  و  راتفگ ، رد  یتسار  زا  ار  وا  هاگیاج  دنک ، شباتک  هب  هعجارم  هک  یـسک  لیبق  نیا  زا  رگید 

تخانش . دهاوخ  ار  وا  بدا  تکازن و  حطس  وا ، دزن  ار  نید 
بکترم ار  یگرزب  ینمشد  نامیا ، اب  مدرم  ادخ و  دزن  دنزادرپ  شکمشک  لادج و  هب  ناهرب  لیلد و  نتشادن  اب  ادختایآ  رد  هک  یناسک  " 

 " دنز یم  رهم  رایح ، ناربکتم  ياه  لد  رب  نینچ  نیا  ادخ  دنا و  هدش 

هحفص 160 ] ] 

مالسالا رهظ  مالسالا ، یحض  مالسالا ، رجف 

نیا تسا  هتـشون  میتسین ، ربخ  یب  شیاهفده  زا  مه  ام  دـناد و  یم  رتهب  شدوخهک  یفدـه  يارب  يرـصم ، نیما  دـمحا  داتـسا  ار  اهباتک  نیا 
هدنـسیون مسا  دـننام  امـسا  نیا  دـبیرفب . ددرگ  یم  هاگآ  اهنآ ، نهوم  هیاـپ و  یب  تاـیوتحم  زا  یتقو  اررادـیب  ققحم  دـیابن  هبملق ، ياهمـسا 

هایس زاار  ملق  درک و  یم  ار  تنس  باتک و  نید و  ملع و  سومان  ظفح  تیاعر  دوب ، نیمارگا  ادخب  دنگوس  تسین . یمـسم  اب  قباطم  نیما ) )
یمن نیگنن  شا  هدننز  رادشین و  نابز  اب  زیزع ، رـصم  ترهـش  زا  لبق  ار  سدقم  مالـسا  ترهـش  تشادیم و  زاب  نیگنن  تاحفـص  نیا  ندرک 

یتروصهب مدرم  يارب  دیناشوپ و  یمن  ار  قیاقح  و  دیدرگ ، یمن  تسار ، هار  زا  یهارمگ  هلیسو  یناسفن ، لایما  اوه و  زا  يوریپ  اب  تخاس و 
ياه تبـسن  اب  ار  گرزب  یتما  كاپ  نماد  تخاس و  یمن  نوگرگد  شیاهاج  زا  ار  تاـملک  و  داد ، یمنهئارا  یقیقح ، تروص  زا  هنوگژاو 

تخاس . یمن  هدولآ  شیاهارتفاو  تمهت  نیغورد و 
دیدرگ یمن  لطاب ، نانخس  و  غورد ، ياه  تبسن  اه ، یهارمگ  رب  لمتشم  دیآ ) یم  رب  شمسا  زا  هکنانچ   ) دوب یمالـسا  شتافیلاتهاگ  ره  و 

نرق نیما  هک  یمالـسا  نیارباـنب ، دـش . یمن  رود  هدروآ ، نآرق  هک  يردارب  ینمادـکاپ و  بادآ  یئوژپ ، شناد  بادآ  یمالـسا ، بادآ  زا  و 
فلاخم هدروآ ، لبق ) نرق  هدراهچ  هن  ) متسیب

هحفص 161 ] ] 

شباتک و تسا  نیا  رگا  اریز  درک ، راهظا  يرجه  لوا  نرق  رد  ادـخ  یحو  نیما  هک  تسا  یمالـسا  يادـن  فلاـخم  تسا ، غیلب  نآرق  يادـن 
رس رب  كاخ  سپ  شدنمشناد ، تسا  نیاو  شملع  تسا  نیا  رصم ، رهزالا  هاگـشناد  رگا  و  تفگ ، عادو  دیاب  ار  مالـسا  سپ  شنیما  تسنیا 

داب . نآ 
 " باتک دنا و  هدرک  هراشا  دوخ ، شزرا  رپ  ياهباتک  رد  نآ  لیطابا  هب  دنا و  هدـش  اهباتک  نیا  تایوتحمضرعتم  هیماما  ناققحم  زا  يرایـسب 

تسا . هدنسب  هدننک و  زاین  یب  دروم  نیا  رد  دبایرد  ار  قح  دهاوخب  هک  یسک  يارب  قحلا "  هیار  تحت 
 " تسا هدش  هبتشم  نانآ  رب  رما  هدرک و  بیذکت  هدمآ  ناشدزن  هکنیا  زا  سپ  ار  تقیقح  نانیا  هکلب  " 

هحفص 162 ] ] 
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یندالا قرشلا  عوبر  یف  هلوجلا 

هراشا

هبقلا " ناتسریبد "  یعامتجا  مولع  زاتمم  ملعم  يرصم  تباث  دمحم  فیلات 
ور نیا  زا  دـشاب  راگزاس  ناشعبط  اب  هک  دـنورب  یئاهزیچرادـید  هب  راید  رانک  هشوگ و  دالب و  رد  هک  تسا  نیا  نادرگناهج  لومعم  هدـعاق 

تاقالم نادنمشناد و  اب  دروخرب  زج  يزیچ  شا  همان  رفس  رد  تسا  نکمم  درگناهج  کی  دراد ، دوجو  تحایس  يارب  یفلتخم  ياه  هزیگنا 
عاضوا حیرـشت  فیـصوت و  هب  یموس  دنک و  جرد  ار  اهنآ  یـسایس  تایرظن  نارادمتـسایس و  ابار  شدروخرب  يرگید  دنکن ، رکذ  ار  ابدا  اب 

عیادب هک  دوش  ادیپ  یفراع  درگناهج  اب  دزادرپب و  نیمزرس ، نآ  ینتـشاد  تسود  ياه  هویم  عوبطم و  ياوه  بآ و  ای  يداصتقا و  یگدنز و 
چیه هک  دوش  یم  ادیپ  مه  یمرزآ  یبدرگناهج  نایم  نیا  رد  و  دنک . دای  دوختادـهاشم  رد  ار  ناحبـس  يادـخ  تمکح  ناقتا  و  شنیرفآ ،

نخس یپسور  نابز  زا  دیارگ و  یم  اه  هناخیم  هب  دزادرپ و  یم  فیصوت ... هب  وا  دنکنبلج . ار  وا  هجوت  تشز  لامعا  تاوهش و  زجيرما 

هحفص 163 ] ] 

یئاریذـپ وا  زا  سک  رهو  دوش ، یم  لـسوتم  دـنگوس  هب  شنخـس  زارفره  رد  هک  تسا  يراکدـب  يوگ  غورد  رگیددرگناـهج ، دـیوگ . یم 
قرـشلا عوبر  یف  هلوجلا   ) کیدزن رواخ  ياهنیمزرـس  رد  ار  شدرگ  نیا  هکيرفاسم  دـنک  یم  دای  وا  زا  تحیـضف  شحف و  اب  دـشاب  هدرکن 
هدنناوخ یلو  میدیشک ، یم  نالطب  طخ  شا  همان  رفسو  شمان  يور  هک  دوب  رت  هتسیاش  ام  يارب  تسا . ریخا  هتسد  ود  زا  هداد  ماجنا  یندالا )
میهد : یم  رارق  تسا ، هدرک  مان  دب  ار  یسیون  خیرات  يزادرپ و  همانرفس  نآ ، هجیتن  رد  هک  شبلاطم  زا  يا  هراپ  نایرج  رد  ار  مرتحم 

ع)  ) یلع ترـضح  اریز  تسا ، رازه  هد  داـیز  مک و  یب  فجن  ياـه  هربـقم  دادـعت  دـنیوگ  یم  فرـشا ) فـجن   ) اـجنآ ياـملع  دـیوگ : - 1
دناد ص 105 . یمن  ار  نآ  سردآ  سک  چیه  هک  دتسرف  یم  یئاج  ار ، نآ  زا  رتدایز  ياهرکیپ 

زامن ندناوخ  زا  سپ  و  دنهد ، یم  فاوط  مرح  رود  لسغ  زا  دعب  و  دـنروآیم ، تسد  رود  طاقن  زا  اه  لیبموتا  هک  ار  یئاهرکیپ  رایـسب  هچ 
نفد رگید  ياج  رد  ات  هدرک  ناهنپ  ار ، هزانجهاگنآ  هدـش  فشک  یلع  ترـضح  رظن  زا  شنطاب  ات  دـننام  یم  رظتنم  هدرک  نفد  ار  اهنآ  تیم 

دوش ص 106 .

يرصم تباث  دمحم  تاماهتا 

نالاقن ياهناتـساد  تایوتحم  نادرگ و  رود  هربوت  میدز و  رـس  عیانـص  نابحاص  فورظ  هب  میدرک و  شواک  ار  يراطع  رهیطوق  ام  خساپ -
ام ار  اه  شواک  نیا  تشادن ، تسد  رد  يربخ  اه  نآ  زایـسک  ام  نارای  زا  و  میتفاین . تاماهتانیا  زا  یعالطا  هنوگ  چـیه  میدرک ، صحفتار 

و رترب ، نانآ  ماقم  اریز  میداد ، ماجنا  یفنم  خـساپ  تفایرد  اـهنآ و  زاشـسرپ  ناـشیاهباتک و  نامنادنمـشناد و  زا  یـسررب  قیقحت و  زا  سپ 
، دوب هدـید  رکف  نیا  ابهک  ار  ینادنمـشناد  زا  یکی  درگناهج  نیاشاک  دـنزادرپ . غورد  هیام و  یب  یلئاسم  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتارف  ناشبتک 

هدروآ یحو  وا  يارب  شناطیـش  یبش  هچ  ردتفگ  یم  اـی  دومن  یم  اـمب  هدـناسر ، ناـنآ  راـکفا  ءارآ و  هب  ار  وا  هک  یهار  اـی  داد  یم  ناـشن 
ار دوخ  راتفگ  یمرـش  یب  لامک  اب  ور  نیا  زا  دـشابهدرک ، ظفح  ار  شناطیـش  يوربآ  ات  درکن  ار  اـهراک  نیا  زا  مادـک  چـیه  وا  یلو  تسا ،
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. تسا هدرک  زاغآ 

هحفص 164 ] ] 

تسا "  هتخیر  ار  شیوربآ  ناهانگ  هب  یگدولآ  تذل  هک  تسا  يوما  ياه  هرهچ  اه  نیا  يراد ، مرش  هچ  زا  " 
رما رد  هک  تسا  یـسک  هاگیاج  نایعیـش ،)  ) نانآ زا  يا  هراپ  معز  هب  و  ص )  ) ربمایپ هفیلخ  نیلوا  هاگیاج  فرـشا ) فجن   ) اجنآ دـیوگ : - 2

دوب ص 104 . رت  هتسیاش  ربمایپ  صخش  زا  تلاسر 
تمهت نیا  درادن . دوجو  درادنپ ، تلاسر  رما  رد  ربمایپ  زا  رت  هتسیاش  ار  نینموملا  ریما  هک  یسک  دیدج ، میدق و  زا  نایعیش  نایم  رد  خساپ -

ار نآ  نانآ ، بتک  زا  کی  چیه  رد  ور  نیا  زا  دـنا ، هتخاس  نایعیـش  هب  تبـسن  مدرم  ندرکنیبدـب  يارب  هعیـش  نانمـشد  هک  تسا  یغورد  و 
. تفایرد دهاوخن  تباب  نیا  زا  یحیرصت  هب  دسر  هچ  ات  يا ، هراشا  ناشمادک  چیه  زا  دیبای و  یمن 

، دندوب هداد  تعیب  تسد  وا  اب  ماش  مدرم  هک  هیواعمو  دندرک  تعیب  یلع  نب  نسح  اب  مدرم  دش . هتـشک  مجلم  نبا  تسد  هب  یلع  دیوگ : - 3
شرود زا  دـندیروش و  وا  رب  شنایرگـشل  یلو  دـش ، هداـمآ  قارع ، رد  وا  اـب  گـنج  يارب  نـسح  دیـشک و  رگـشل  نـسح ، اـب  گـنج  يارب 

هعیـش جراوخ و  زج  ناناملـسم )  ) همه هاگنآ  دش ، هتـشک  درک و  رارف  و  تشادبتسد ، تفالخ  زا  درک و  حلـص  هیواعم  اب  مه  وا  دندنکارپ ،
اب البرک ، رد  هیواعم  هاپس  اروا  دندمآ و  مهارف  هکم  رد  یلع  نب  نیسح  درگ  اهنآ  و  دندرک ، تعیب  هیواعم  اب  یلع ،) لآ  ای  تیبلا  لآ  هعیـش  )

دنتشک ص 110 . ار  همه  نارگید  دش ، رارف  هب  قفوم  وا  هک  نیسح  زا  يدنزرف  زج  شناوریپ  ونادناخ 
مالسا . خیرات  زا  هرهاق  هبقلا " ناتسریبد "  یعامتجا  مولع  داتسا  تخانش  تسا  نیا  خساپ -

فقاو شملع  نازیم  هب  هدـنناوخ  ات  میدـش  روآدای  اجنیا  رد  اهنت  دـشاب . شا  یخیرات  طالغا  حیحـصت  شیاجنگ  ار  ماقم  منک ، یمن  ناـمگ 
دسیون !؟ یم  دناد ، یمن  هک  ار  يزیچ  ارچ  دیسرپ  یم  وا  زا  دش  یم  ادیپ  یسک  مراد  وزرآ  نم  یلو  ددرگ ،

هحفص 165 ] ] 

تقامح ای  هتشاد ؟ تفایرد  شراک  يارب  یسایس ، هراشا  کی  ای  هدیدنسپ ؟ ار  اهنآ  یسدنهم  ای  هتساوخ ؟ وا  زا  ار  بلاطم  نیا  یگـشزپ ، ایآ 
رد ناحبـس  دنوادخ  هک  مالـس "  ءزج "  وا ، اب  دروخرب  رد  ام  هداد . ماجنا  کین  يراک  درادنپ  وا  و  هدرک ؟ روطـس  نیا  شراگنب  راداو  ار  وا 

. میئوگ یمن  وا  هب  يزیچ  هدرک ، هیصوت  ار  نآ  نادرخبان  اب  دروخرب 
یناثلا نیرشت  یتوریب 27  رارحا "  هلجم "  رد  هک  يوسنارف  درگناهج  ياه  هناسفا  اب  شباتک ، رد  رصم  درگناهج  نیا  ياه  هناسفا  رایـسب  هچ 

دینک : یم  هظحالم  ار  يوسنارف  درگناهج  هلاقم  زا  يا  هصالخ  ریز  رد  تسا . هیبش  دش ، رشتنم  لاس 1930 
مه یلع و  ناکیدزن  اریز  تسا ، هدرک  مایق  هدمآ و  دیدپ  دادغب ، یکیدزن  البرک  رد  شدالوا  یلع و  ندـش  هتـشک  داینب  رب  مالـسا ، رد  هعیش 
زا دندرک  لمحت  دوب ، هدش  شدالوا  یلع و  نوخ  نتخیر  ثعاب  هک  اررمع  تفالخ  هعیش ، هفـسالف  نادنمـشناد و  و  وا ، نادرگاش  نانامیپ و 

دوبتکرح . رد  همطاف  یلع  هویب  اهنآ  شیپاشیپ  رد  دندمآ و  مجع  دالب  هب  برعلا  هریزج  زا  هتفرگ  هلصاف  تنس ، لها  زا  ورنیا 
دیدنخب : دیناوخب و 

 " تسا . نز  ودهرهب  لداعم  يدرم  ره  هرهب  و  دنشاب " ، روطنیمه  هسنارف ، رصم و  نادرگناهج  دیاب 
دوخ یلع  دندیدرگ و  رفاک  همه  دندش ، یلع  تماما  رکنم  هک  اجنآ  زا  ربمایپ  گرم  زا  دـعب  هباحـص  تسا : دـقتعم  هعیـش  قرف  زا  یکی  - 4
هعیش زا  یـضعب  دنیوگ و  هیماما  ار  نانیا  تشگزاب و  شنامیا  دش ، تماما  ماقم  يدصتم  یتقو  یلو  دیدرگ ، رفاک  دش ، رکبوبا  میلـست  نوچ 
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هورگ نانیا  هدرکهابتـشا و  لیئربج  هک  دوب  دایز  يا  هزادنا  هب  یلع  دمحم و  نیب  تهابـش  دنیوگ  یم  هتـسناد  مزال  ربمایپ  زا  دـعب  ارتوبن  اه 
تسا ص 110. رفاک  نوعلم و  وا  بیترت  نیدب  دش و  بکترم  ادمع  ار  اطخ  نیا  لیئربج  دنیوگ  یخرب  دنا . تالغ ) ای  ناگدننک  ولغ  )

هحفص 166 ] ] 

، میدرک لقن  رگید  ياهباتک  يراخب و  حیحص  زا  دلج ص 297 و296  نیمه  رد  البق  هچنآ  زج  يزیچ  هباحص  هرابرد  هیماما  هدیقع  خساپ -
ات وا  تقلخ  زاغآ  زا  شتیالو  هب  دراد  شتمـصع  هب  هدـیقع  دزرو و  یم  رهم  هیلع ، هللا  تاولـص  نینموملا  ریما  یلعهب  هتـسویپ  هیماما  تسین .

نیما ربمایپ  هک  يزور  زا  و  دراد . نامیا  هدـیقع و  تیاهن ، یب  تدـم  ات  تسنآ و  يور  هک  ره  نیمز و  ثراو  ادـخ  یتقو  ات  شتاـیح و  رخآ 
دقتعم زین  هعیـش  تسا . هدوب  تما  ماما  وا  دـنریگب ، وا  تسد  زا  ایدـنهد  وا  تیافک  اـب  تسدـب  ار  تما  رما  هچ  تفگ ، کـیبل  ار  قح  توعد 

، هعیش دزن  يولع  تفالخ  نارود  تسین . یلزلزت  هاگچیه  دئاقع ، نیا  رد  ار  هعیـش  تسوا . لماش  دبا ، ات  هدش  لزان  یتقو  زا  ریهطت  هیآ  تسا 
شمارآ نآ ، رب  ناشاهلد  دنا و  قفتم  رمانیا  رب  همه  ناشتافیلات  راثآ و  هعیش و  ياملع  و  تسا . ناسکی  مکح ، زا  وا  يریگولج  ای  يدصت  اب 

رداص ینادان  صخش  زا  غورد ، تسا  یتبـسن  دوش ، هداد  نایعیـش  هب  یتبـسن  اه ، نیا  زا  ریغ  رگا  تسا . فرتعم  لیامتم و  نادب  اهبلق  دراد و 
زا يا  هدع  هب  لیئربج  ياطخ  تبسن  تسا  لیبق  نیا  زا  و  دنک ، یئوجبیع  نانآ  رب  تسا  هدیشوک  ای  هتـسنادن ، اعقاو  ای  ار  ناشدئاقع  هک  هدش 

ندربراکب . ازسان  تشز و  ینانخس  نارگید  درومرد  ادمع  ای  نداد  نایعیش 
نانآ دهد ، یم  ناشن  اه  هقلح  نیا  دنا . هدرک  بلج  دوخب  ارم  رظن  دنرادشوگب ، یئاه  هقلح  اصوصخم  هک  فجن  ناکدوک  زا  يرایـسب  - 5

مسوم رد  دراو  صخش  رفنکی  یتقو  دنشاب . یم  تسا ، لومعم  ناریا  دالب  رد  اصوصخم  نایعیش  همهنیب  هک  تقوم )  ) هعتم جاودزا  نادنزرف 
نت دنچ  تفریذپ  رگا  دهد . یم  هعتم  داهنشیپ  وا  هب  ینیعم  غلبم  لباقم  رد  هک  دنیب  یم  ار  هطساو  رفنکی  دنک ، لزنم  هناخ  رفاسم  کی  هب  جح 
دقع هغیـص  ات  دنرب  یم  یملاع  صخـش  دزن  دوخ  قافتا  هب  ار  وا  هاگنآ  دنک . باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  ات  دنهد  یم  هئارا  وا  هب  ار ، نارتخد  زا 

. تسا توافتم  لاس ، دنچ  ای  هام  دنچ  ات  تعاس  دنچ  نیب  تدم  نیا  دناوخب . نیعم ، یتدم  دیق  اب  ار  جاودزا 
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جنپ داتفه و  تعاس و  ره  يارب  شرق  هدزناپ  دودـح  دـیاب  رهوش  الومعم  دـنک و  جاودزاراب  نیدـنچ  بش  کی  رد  دـناوت  یم  رتخد  کـی  و 
چیه عورـشم و  تسا  يراک  اریز  تسا ، بیع  یب  لمع  نیاسک  همه  يارب  دزادرپب و  هام ، کـی  يارب  هینج  راـهچ  زور و  کـی  يارب  شرق 

رظتنم نز  دنوش و  یم  ادـج  رگیدـکی  زا  رهوش  نز و  تفای ، نایاپ  جاودزا  تدـم  نوچ  و  دـشاب . یمن  ناشنادـنزرف  هجوتم  مه  یگنن  هنوگ 
كدوک دنکیم  اعدا  دش  هلاس  تفه  یتقو  شردپ  تسارادراب ، دش  مولعم  رگا  دنک . یم  جاودزا  زور  کی  هلصاف  هب  هکلب  دنام ، یمن  هدع 

هحفص 112 و 111 . رخآ  ات  دریگ ... یم  ردام  زا  ار  نآ  تسا و  نم  نآ  زا 
يرگید ای  هدش  دراو  فرشا  فجن  هب  يدامتم  ياه  لسن  رد  وا  اهنت  ایآ  مدیـسرپ  یم  وا  زا  مدش و  یم  هجاوم  درم  نیا  اب  نم  شاک  خساپ -

دیـسرهطم دـقرم  تسادـق و  یکاپ و  زکرم  هیاـپ ، دـنلب  فجن  نیا  یلب  دـنا ؟ هتفر  اـجنآ  مه  نارفاـسم  نارئاز و  نادرگناـهج و  زا  وا ، زا  ریغ 
نادب شـسدقم  دـقرم  ترایز  زا  يریگ  هرهب  يارب  ایند ، راطقازا  رفن  اهرازه  لاس  ره  رد  هک  تسا  هیلعهللا  تاولـص  نینموملا  ریما  نییـصولا 

دننام . یم  نآ  رد  هام  دنچ  ای  هتفه و  دنچ  ای  زور  بش و  دنچ  هدش  دراو 
نیا لاـیخ  رد  هـک  یناوارف  ناـکدوکنیا  زا  اـهنآ  زا  مادـک  چـیه  ارچ  دـنراد ، دوـجو  یعاـمتجا  نارگـشواک  ناـققحم و  نـیدراو ، نـیب  رد 

، دنا هدیشکن  نایم  هب  تسا ، اهنآ  ياهشوگ  رد  هک  صوصخم  ياه  هقلح  زا  یمـسا  و  دنا ، هدرواین  نایم  هب  ینخـس  دراد  دوجو  هدننکرادنپ 
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نادراو هب  ار  دوخ  هک  ینارتخد  نآ  زا  و  دـنا ، هدربن  وا  یلایخ  ياه  هطـساو  زا  یمانو  دـنا  هتفاین  يرثا  یگتخاس ، ياه  هناخ  رفاـسم  نآ  زا  و 
یگتسویپزا و  هتشاد ، نایب  هک  یفلتخم  ياهتمیق  زا  و  تسا ، هدز  تمهت  اهنادب  هکیموش  تداع  زا  دنراد و  یم  هضرع 

هحفص 168 ] ] 

يدابآ يرهـش و  هب  هک  یققحم  ره  دننام  ابلاغ  نیدراو  نیا  هک  يدوجو  اب  دنا  هتفاین  يربخ  یمـسا و  هدع ، هلـصافنودب  تقوم  ياهجاودزا 
دلوتم اجنآ  رد  هک  فجن  لها  زا  مادک  چیه  ار  تایـصوصخ  نیا  ارچ  دـنا . بیرغ  بیجع و  تاداع  راتفر و  يایوج  دوش ، یم  دراو  یمهم 

همه شوگ  مشچ و  لباقم  رد  شنارئاز ، ناکدوک و  و  اه ، هناخرفاسم  فجن و  نیا  و  دنناد . یمن  دنربیم ، رسب  نآ  رد  هدش و  گرزب  هدش ،
سپ تسیرگن  دیاب  تریـصب  مشچ  اب  تسین و  یـسررب  لباق  رـس ، مشچ  اب  شتادـهاشم  تسا  هتـشادنپ  وگغورد ، زاتـشیپ  نیا  دـیاش  تسا ؟

. دیدنخب دیئایب و 
نایناریا و  دـنراد . تشادمـشچ  دـشاب  هک  تقو  ره  اهنآ  دالب  هب  دـنراد و  یم  نمـشد  ارقارع  مدرم  نایناریا ) ینعی   ) ناـنآ سپ  دـیوگ : - 6

دندروآ و ناشدالب  هب  ار  مالـسا  بارعا ، هکنیا  اب  دـندقتعم  دـنیوجیم و  يرازیب  نانآ  زا  و  دـنراد ، یم  نمـشد  یتخـس  هب  ار  بارعا  امومع ،
یم تراقح  هدـید  هب  ار  بارعا  دنتـشادهگن و  بارعا  ضرعت  زا  ار  دوخ  نابز  تیـصخشنایناریا و  دـندرک ، تموکح  اهنآ  رب  زارد  یتدـم 

هحفص 136 . یماس  داژن  زا  هن  دنتسه ، ایارآ  داژن  زا  هک  دننک  یم  راختفا  دنرگن و 
فده نتخاس ، ادـج  رگیدهورگ  زا  ار  یهورگ  شلطاب و  نانخـس  اب  ناناملـسم ، نیب  يزادـنا  هقرفت  زج  درم ، نیا  ادـخ  هب  دـنگوس  خـساپ -

، دنراد رگیدمه  دالب  هب  هک  يدمآ  وتفر  و  دنادب ، ار  نایناریا  نایقارعنیب و  دروخرب  نسح  ترواجم و  قوقح  هک  یـسک  درادـن . يرگید 
ینابرهم بتارم  و  دنوش ، یم  دراو  ناریا  هب  دیآ ، دوخ  هناخ  هب  هک  یسک  دننام  هک  ینایقارع  و  دنوش ، یم  قارع  مدرم  نامهیم  هک  ینایناریا 

هب یقارع  یتقو  هک  دنک  هجوت  و  درگنب ، ار  تلم  ود  تبحم  یتسود و  ياهدـنویپ  یبهذـم و  ینید و  یگتـسبمه  لماوع  و  لباقتم ، مارتحا  و 
تسد و دننک و  یم  هحفاصم  وا  اب  هدش  هجاوم  وا  اب  هدمآ  سدقم  دالب  زا  هک  یـسک  ناونع  هب  میظعت  سیدقت و  هچ  اب  دوش  یم  دراو  ناریا 

سک ره  اراهنیا  دـنراد . میرک  نآرق  نابز  یبرع ، نابز  زا  نایناریا  هلمج  زا  ناملـسم و  ره  هک  یمارتحا  سیدـقت و  دنـسوب و  یم  ار  شیور 
نانآ نیب  يزادنا  هفرت  نیملسم و  ياصع  قش  ددصرد  هتفگ و  غورد  درم  نیا  دناد ، یم  یبوخ  هب  دنک ، هجوت 

هحفص 169 ] ] 

. تسا هدینشن  يدنمدرخ ، یناریا  چیه  زا  ار  يا  هیاپ  یب  ندرک  راختفا  نینچ  سک  چیه  شوگ  نم و  شوگ  دنگوس  مناجب  و  تسا . هدمآرب 
هب ار  نارئاز  اتدندمآ  تفر و  رد  ناسارخ ، نارهت و  نیب  همه  يا ، هدـنهد  ناکت  یناوارف  ترثک و  اب  یپایپ  گرزب ، ياه  لیبموتا  دـیوگ : -7
هب اریز  تسا ، رتشیب  شنارفاسم  دمآ  تفر و  اهرهش  همه  زا  شیاه  یتخـس  همه  اب  دهـشم ) نارهت -  ) طخ نیا  دنیوگ . یم  دنناسرب و  دصقم 

دنک 152 . یم  تیافک  مارحلا ، هللا  تیب  ترایز  زا  ار  نانآ  دنرادنپ  و  تسا ، رتهب  همرکم  هکم  زا  دهشم  ترایز  نانآ  هدیقع 
نایوفـص هاشداپ  گرزب  سابع ، هاش  دنریگب ، دوخ  سدقم  هبعکار  دهـشم  ات  درک  بیغرت  ار  نایناریا  هک  یـسک  دـیوگ : هحفص 162  رد  و 

ناوارف دئاوع  هکنیا  يارب  درک و  يریگولج  تشاد ، بارعا  زا  هک  ینارگن  تبسانمهب  همرکم  هکم  ترایز  زا  ار  مدرم  زور ، نآ  رد  يو  دوب .
. داد رارق  هبعک  دوخ ، تلم  هجوت  يارب  ار  دهشم  ددرگ ، زاب  نایناریا  دوخ  هب  و  دوشن ، دندوب ، وا  تهارک  دروم  هک  بارعا  بیصن  جح ، رفس 
، همه مدرم  ور  نیا  زا  تفر . تراـیز  هب  هداـیپ  رتـمولیک ، زا 1200  شیب  یتفاـسم  زا  اصخـش  دوخ  دـنک  ادـیپ  يرتشیب  مارتـحا  هکنیا  يارب  و 
زا شیب  ار  يدهـشم "  هملک "  نانآ  دنک و  ترفاسم  زاجح  هب  ترایزيارب ، هک  دـش  یم  ادـیپ  اهنآ  زا  یـسک  رتمکو  دـندش  دهـشم  هجوتم 
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هکمترایز هب  هک  تسا  یسک  زا  رتشیب  شسیدقت  مارتحا و  دشاب ، هتفر  دهـشم  ترایزهکیـسک  اریز  دنراذگ ، یم  مارتحا  یجاح "  هملک " 
دور .

ار نآ  یـسک  مشچ  و  هدینـشن ، ار  نآ  هعیـش  دارفا  زا  يدرف  چیه  شوگ  هک  یئاه  تمهت  رب  وگغورد ، درم  نیا  دح  هچ  اتایادخ  راب  خـساپ -
هدـید وگغورد  درم  نیا  باتک  رد  یلو  دوش ، یمن  هدـیدمه  نیغورد  ياه  هناسفا  رد  یتح  هک  یئاج  ات  تسا . هدـیدرگ  تارج  رپ  هدـیدن ،
دوجو يرگید  هدیقع  تسا ، هعیـشهمئا  زا  یکی  و  ادخ ، ربمایپ  يافلخ  زا  یکی  دـقرم  هکنیا  زج  ناسارخ ، هرابردنایعیـش  نایم  رد  دوش . یم 

زا اجنآ  ترایز  هکنیا  اما  دنناد ، یم  یهلا  تاضویف  لوزن  لحم  ار  اجنآ  ور  نیا  زاو  درادن 
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ار اجنآ  يوفـص ، هاش  موحرم  و  تسا . یگرزب  يارتفا  نخـس  نیا  دزاس ، طقاس  ار  جـح  هفیظو  شترایز ، و  دـنک ، تیاـفک  هللا  تیب  تراـیز 
یکی هب  لسوت  و  وا ، يایلوا  زا  يا  یلو  ترایز  رثا  رب  يادخ ، هاگرد  هب  برقت  ناونع  هب  زج  هدایپ  ياپ  اب  شترایز  رد  و  دادن . رارق  هبعکهک 

تسا . هدوبن  راک  رد  يرگید  دصق  ربمایپ ، يافلخ  زا 
هدـشن بکترم  تسخن ، زور  زا  دـشاب  هعیـش  يار  اب  فلاخم  هک  یلمع  و  تسا ، هدرکن  فرـصنم  جـح  زا  ار  دوخ  تلم  لـمع ، نیا  اـب  وا  و 

رارق تلاـسر  رجا  اـهنآ  یتسود  هک  تسا  يرهاـط  ترتع  یتسود  و  ـالو ، قیرط  زا  ادـخ  هب  برقت  دهـشم  تراـیز  زا  هعیـش  ضرغ  و  تسا ،
هن هاگ  چیه  و  درک . لیصحت  ناوت  یم  تسا ، هدیسرمالسلا  مهیلع  همئا  ناشنایاوشیپ  زا  هک  یناوارف  ياهباوث  نانآ ، روبق  ترایز  اب  و  هتفرگ ،

هدرکن يریگ  تخـس  لاوما  ندرک  هنیزه  زا  تسا ، همظعم  هبعک  ترایز  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  یهلا  تاـبجاو  هاررد  شتلم ، هن  ناریا و  هاـش 
اهرازه دوشیم  هدـهاشم  اهلاس ، نیا  رد  و  دنتـسین . لئاق  يرگید  تدابع  ای  دهـشم  ترایزهچ  یلداعم  هنوگ  چـیه  هضیرف ، نیا  يارب  دـنا و 

. دننک یم  تکرش  جح  مسارمرد  هلاس  ره  یناریا ، رازه 
، دنیبیم هعیش  دنتشادن . دوخ  ياه  نوخ  ظفح  یمالـسا و  ماکحا  يارجا  رب  نانیمطا  اریز  دوب ، هدش  مک  ناشدادعت  ریخا ، ياه  لاس  رد  یلب 
، دوش هدز  نانآ  رب  ادخ  نانمشد  زا  یکی  فرط  زا  هک  یماهتا  نیرتمک  اب  و  دنناوتان ، کسانم  ماجنا  زا  ابلاغ  تسا ، هتسیاش  هکنانچ  نایجاح 

نوخ رب  دنکب ، اهنآ  نوخ  نتخیر  هب  مکح  هک  دوش  یمادیپ  مه  يروج  یـضاق  و  دـنک ، عقاو  هاوگ  اه ، تمهت  نآ  رب  اهنآ  دـننام  يرگید  و 
بلاـط جاـح  نوخ  گرزب ، یتـمهت  اـب  هک  ار  يرمق  يرجه  لاس 1352  ناتـساد  دـشاب ، یـشومارف  لباق  زیچ  همه  رگا  دـنرادن . نیمات  دوخ 

ار هناخجـح  و  تفگ ، یم  نیتداهـش  هک  یلاـح  رد  وا  درک . میهاوخن  شوـمارف  ار ، دـش  هتخیر  هورم ، افـص و  نیب  یناریا  ناملـسم  يدزی ،) )
لتق نیا  محازم  عدار و  عناـم و  سک  چـیه  و  دـش ، هتـشک  مولظم  دوب  هدرک  ادا  ار  دوخ  ضئارف  همه  دوـب و  هداد  ماـجنا  هرمع "  هدرازگ " ،

. دیدرگن

هحفص 171 ] ] 

تاملک زا  اهنیا  لاثما  كرـشم و  ای  رفاک ، ای  هملک : هب  باطخ  اب  و  دـنا ، هدـید  اـه  تناـها  اـه و  کـته  زا  یناریا  یقارع و  نایعیـش  هچنآ  زا 
یم دنا ، هدش  لسوتم  دوخ ، ياهیزیرنوخ  راجنهان و  راتفر  لیلد  هیجوت و  يارب  هک  ینانخـس  زا  ام  دـنا و  هدـش  هجاوم  اه  يزاجح  زا  هدـننز 
ظفح روظنم  هب  ناریا  تلود  و  دش ، مک  لیامت  دیـسرن ، یئاجب  اه ، شـشوکهک  دوب  اجنیا  زا  مینک  یم  هدنـسب  هاتوکيرکذـت  هب  میرذـگ و 
يارب هن  درک ، يریگولج  دنتسین ، ابلاغ  جح ، هضیرف  ماجنا  هب  رداق  مدرم  هک  یعرش  مکح  دانتـسا  هب  زاجح  هب  رفـس  زا  ار  شتلم  مدرم ، ناج 

ینارگن و اـی  دـنا ، هتخاـس  دوخ  هبعک  ار  دهـشم  هک : تسا  هتـشون  هتخیر و  شیاـهارتفا  هتوب  رد  وگ  هواـی  ياعدـم  رپ  درگناـهج  هک  یتمهت 
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و دـنا ، هتـسباو  طوبرم و  مه  هب  رگید  لماوع  بهذـم و  نید و  رد  هک  يردارب  تلم  ود  تسا . هتـشاد  دوجو  بارعا  نایناریا و  نیب  یتهارک 
نآ زا  یکی  هب  ام ) هارمگ  درگناهج  دننام  هن  ، ) تلم کی  هب  یگتسباو  نودب  يا ، هقرف  ياه  بصعت  زا  یلاخ  كاپ و  یلد  اب  یسک ، هاگ  ره 

نانآ يردارب  هبذاج  و  ناملسم ، مجع  برع و  تلم  ود  یتسود  هتشذگ  رد  ام  و  دنک ، یم  كرد  یبوخب  ار  بلاطم  نیا  دنک ، رفس  راید  ود 
میا . هداد  حرش  ار ،

مدش دراو  اجنادب  نم  تسا . هدش  لوذبمیـصوصخم  هجوت  نآ  یـشاقن  للجم و  نامتخاس  هب  هک  تسا  یئابیز  هبق  روباشین ، رد  دـیوگ : - 8
ناگرزب زا  یکی  هب  نامهیم  ناونع  هب  يو  هک  دوبلیلد ، نیا  هب  قورحم  هب  نآ  يراذگ  مان  ودوب  نیـسح  نادنزرف  زا  قورحم  دـمحم  نفدـم 

دوجو اب  دننازوس ، یم  اج  نامه  رد  ار  وا  مدرم  دنک و  یم  زواجت  دوخ  رادـنامهم  رتخد  هب  دـسر  یم  ارف  بش  نوچ  و  دوش ، یم  دراو  هیرق 
تسا 155. نیرهاط  تیب  لها  نامدود  زا  اریز  دنراذگ ، یم  مارتحا  وا  هب  مدرم  هتخاس ، وا  يارب  للجم  يربق  تیانج ، نیا 

دنچ ره  يذخام  هنوگچیه  هک  دزاس  یم  نانآ  يارب  یئاهناتـساد  دنک ، یئوگدـب  رهاط  تیب  لها  زا  دـهاوخ  یم  هتـسویپ  درم ، نیا  خـساپ -
. تسین ربخاب  نآ  زا  یسک  شناطیش ، زا  ریغ  هک  دشارت ، یم  یخیرات  دوخ ، شیپ  زا  و  درادن ، دشاب ، رداصم  نیرتفیعض 

هحفص 172 ] ] 

نیدباعلانیز . یلع  ماما  نب  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  هب  دنا  هداد  تبسن  یخرب  ار  هربقم  نیا 
وا اب  ابطابط ، لیعامسا  نب  میهاربا  نبدمحم  گرم  زا  سپ  هفوک ، رد  ایارسلاوبا  دیوگ : وا  لاح  حرـش  رد  نییبلاطلا "  لتاقم  رد "  جرفلا  وبا 

 " هکنیا ات  داتسرف ، راک  رس  رب  مشاه  ینب  زا  رهش  ود  نیا  رد  ار  دوخ  نارادنامرف  دش و  یلوتـسم  هرـصبو ) هفوک   ) نیقارع رب  وا  درک و  تعیب 
، دروآنومام دزن  ناسارخ  هب  هدرک  ریسا  ار  واهمثره  داتـسرف ، وا  اب  دربن  يارب  رگـشل   " نیعا نب  همثره  اب "  نیتسایرلا "  وذ  لهـس  نب  نسح 

هنایفخم سپس  درب ، یم  رـسب  یـسایس  ینادنز  ناونع  هب  اجنآ  ردو  درک  ینادنز  راذگتمدخ ، اب  شورفم  يا  هناخ  رد  ار  وا  زور  لهچ  نومام 
تفای . تافو  هک  داتفا ، باهتلا  ناجیه و  هب  شتایوتحم  شرگج و  يردق  هب  رهز  نیا  زا  يو  درک . مومسم  يا ، هباشون  اب  ار  وا 

شتداهـش زا  هک  اهنرق  زا  دـعب  دـنزن ، وا  هب  رادـشین  يا  هنعطو  درذـگب ، هدیدمتـس  يولع  نیا  زا  یناسآ  هب  تسناوتن  درم  نیا  لاـح ، نیا  اـب 
دیالآ . یم  گرزب  تمهت  هدننز و  تبسن  نیدب  ار  وا  هتشذگ ،

 ". دش دهاوخ  راتفر  اهنآ  اب  هنوگچ  تسناد  دنهاوخ  نارگمتس  يدوزب  " 
ثراو نایناساس  هک  ار  يا  یهلا  تمظع  نیـسح ، بیترت  نیدب  درک . جاودزا  نایناساس  هاشداپ  نیرخآ  رتخد  ونابرهـش  اب  نیـسح  دیوگ : - 9

درب 208 . ثرا  هب  دندوب  نآ 
، برع ریغ  ياهتلم  ناـیم  رد  ناریا  روشک  مدرم  دـنچ  ره  تفرگ ، ربماـیپ  شگرزب  ياـین  زا  ار  دوخ  تمظع  ثرا  راوگرزب ، نیـسح  خـساپ -

نادـناخ زا  هک  دـنویپ  نیا  اـب  يرتـشیب  تلزنم  تفارـشناریا و  و  تساهنادـناخ . نیرت  فیرـش  نآ ، یتنطلـس  نادـناخ  و  دـنا ، مدرم  نیرتـهب 
. ددرگ یم  دوبان  وحم  نآ  ربارب  رد  یتلیضف  ره  هک  تسا  هیاپ  دنلب  يا  هزادنا  هب  توبن  تفارش  اریز  هدروآ ، تسدب  هتفرگ ، يداماد  تلاسر ،

هحفص 173 ] ] 

ربمایپ یهلا ، تمظع  سسوم  هکنیا  اب  دراد ، دوجو  یهلا  تمظع  و  نایناریا ، اب  جاودزا  نیب  يدنویپ  هطبار و  عون  هچ  متـسناد  یم  نم  شاک 
رهق و يور  زا  ار ، دوخیگرزب  تلزنم  هاگیاپ و  ناریا  ناهاشداپ  دنا و  هدرب  ثرا  هب  وا  زا  ار  یگرزب  شراوگرزب  نادـناخ  و  تسا ، راوگرزب 

یناحور . تمظع  و  یهلا ، سدق  ماقم  ای  یقرتم ، یناسفن  تالامک  يور  زا  هن  دنا  هدروآ  تسدب  هبلغ 
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ناوارف جنر  هابتـشا و  هب  ار  دوخ  هلیـسو  نیدب  دنک و  یم  زواجت  دوخ ، دح  زا  هتخانـشن ، ار  دوخ  ردق  هک  ینادان  ره  شنیب  زرط  تسنیا  یلب :
دوش . دراو  يراک  ره  رد  تریصب  نودب  و  دزادرپ ، هدوهیب  نانخس  ددرگ ، یم  زارد  شنابز  هتخادنا ،

یم دوخ  هماخ  ذـغاک و  رب  ام  یلو  تسا ، ریذـپان  نایاپ  دـنچ  ره  میناسر . یم  نایاپ  هب  ار  شبیاعم  درم و  نیا  تاهابتـشا  زا  نخـس  اجنیا  رد 
: تاحفـص هب  دـینک ، هعجارم  دوخ  امـش  مینک . یمن  فلت  تسا ، تیناسنا  نیبج  رب  یگنن  هک  یئاهـشزغل  رکذ  اب  ار  اهبنارگ  تقو  میـساره و 

. وا باتک  زا  125 و 210 ، - 130 - 132 - 134 - 141 - 142 - 150 - 156 - 157 - 160 - 162 - 163 - 166 - 183 - 206
، دشاب شـشناد  رب  یلیلد  ات  هدروآ  نآ ، یبرع  همجرت  اب  شباتک  رد  ار  اهنآ  هتفرگ و  دای  یـسراف  نابز  مه  يرادـقم  ناریا ، ياهرهـش  رد  وا 

. تسا طلغ  ردنا  طلغ  شدیاقع ، ءارآ و  دننام  شا  يزومآ  نابز  یلو 
مینک : یم  دای  نآ  حیحص  رکذ  اب  ار  نآ  هنومن  دنچ  ریز  رد 

تسا  رد  شدوصقم  رد  تسا ، ردام  شدوصقمردم 
تسا  مرگ  شدوصقم  مرج  تسا ، دب  شدوصقم  داب 

تسا  نوتسیب  شدوصقم  نویتسب  تسا ، ادرف  شدوصقم  ادراف 
تسا  روگنا  شدوصقم  روجنالا  تسا ، غود  شدوصقم  كود 

تسا  تشد  شدوصقم  تشادلا  تسا ، داشرهوگ  شدوصقم  هاش  رهوج 
تسا  تشوگ  شدوصقم  تشوجلا  تساریخهن ، شدوصقم  ریخان 

تسا الم  شدوصقم  هالملا  تسا ، نغور  شدوصقم  ناغورلا 
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، تسا نک  ربص  شدوصقم  نوک  ربص  تسا ، الم  شدوصقم  هالوملا 
تسا  روامس  شدوصقم  راومص  تسا ، خی  شدوصقم  خای 

تسا  رازاب  شدوصقم  رازابلا  تسا ، هچب  تبرش  شدوصقم  اشاب  تبرش 
تسا  یلزنا  شدوصقم  یلبزنا  تسا ، ندرب  شدوصقم  ندرب 

تسا  راوزبس  شدوصقم  راوزباس  تسا ، يارسناوراک  شدوصقم  يارس  نافارک 
تسا  رهشوب  شدوصقم  رهشوبا  تسا ، دور  هدنیاز  شدوصقم  دوردنز 

تسا تاره  شدوصقم  تاریه  تسا ، دورهاش  شدوصقم  دوراش 
تسا  رانم  لهچ  شدوصقم  رانم  لهشت  تسا ، هجولف  شدوصقم  هجلوف 

تسا  نوتس  لهچ  شدوصقم  نوتس  لهشت 
دوب . شبرع  تایبدا  هنومن  مهنیا  تسا و  میظعلا  دبع  ترضح  شدوصقم  میظعلا  دبع  هرطخ 

دنک . یبرع  ار  همه  یسراف  تاملک  رس  ربمال  ندرک  دایز  اب  هک  سب  نیا  برع  نابزرد  وا  طلست  یئانشآ و  يارب 
 " میتشونن اهنآ  نایز  هب  يزیچ  ادخ ، ياضر  يارب  زج  ام  " 

هحفص 175 ] ] 
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قرشتسم کی  تاماهتا  هعیشلا ، هدیقع 

نسدلنود  تیاور م . قرشتسم  فیلات 
رد رتشیب  هچ  ره  یلو  درادنپ ، هدنزگ ، ياه  شحف  اوران و  تبسن  زا  نوریب  یکاپ و  زا  يزمر  ار  نآ  دنک ، هعجارم  باتک  نیا  هب  هک  یققحم 

راثآ و لاوحا و  لاجر و  ملع  زا  وا  ینادان  و  هعیـش ، دـئاقع  ءارآزا و  وا  یعالطا  یب  فلوم ، بکرم  لهج  ياه  هناشن  دـنک ، رظن  ناـعما  نآ 
، راکشآ ياههابتـشا  اب  وگغورد  نابزدب ، روسج ، نز ، تمهت  دبای  یم  يدرم  ار  وا  اه ، نیازا  هتـشذگ  تفای ، دنهاوخ  رد  ار ، نانآ  تافیلات 
، هدروآ مهارف  هچ  شمزیه  هتـسب  رد  دـناد  یمن  هک  هنابـش ، شک  مزیه  نوچمه  هدرک ، تلاخد  یلو  هتـشادن ، تلاـخد  قح  هک  يدراوم  رد 

راکفا و  هوای ، بلاطم  زا  رپ  هک  شدوخ  موق  بتک  دانتـسا  هب  ابلاغ  نانآ  دئاقع  زا  دـنک و  یم  یئاسرفملق  هعیـش ، دـننام  گرزب  یتما  هرابرد 
هک هتخاس  دوخ  ذـخام  ار  یئاهباتک  ای  و  دـیوج ، یم  دانتـسا  تسا ، غورد  ياه  هناـسفا  هب  هتخیمآ  و  ساـسا ، یب  اپارـس  ینانخـسو  هیاـپ ، یب 

ياهاوه يور  زا  دـنا  هتـساوخ  هچ  ره  هک  یمومـسم  ياه  ملق  اب  هدـش  رپ  تنـس ، لـها  زا  بلط ، بوشآ  یلاـجنج و  مدرم  یهورگ  تسدـب 
ءاشفا دراد ، رد ص 128  هک  نخس  نیا  دننام  ینانخس  اب  ار  نانآ  ياه  یتشزوا  هاگنآ  و  دنا ، هتـشون  دوخ  يرامعتـسا  ياهـضرغ  یناسفن و 

تسا . هدرک 
دیع زا  ینیریش  هصق  هحفص 128  مالسا "  سوماق  دوخ "  باتک  رد 
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ار اهنآ  مکش  دننک و  یم  تسرد  ریمخزا  همـسجم  هس  نآ  رد  هک  تسا  يدیع  هجحلا  يذ  مهدجه  رد  ار  نایعیـش  دیوگ : هدرک  لقن  ریدغ 
نیدـب داتفا ، هارب  اه  لسع  یتقو  هدیـشک ، اهنآ  رب  يدراک  هاگنآ  دـنناد ، یم  نامثع  رمع و  رکب ، یبا  زا  يرادومن  ار  اهنآ  هدرک ، لسع  زا  رپ 

دنمان . یم  ریدغ  دیع  ار ، دیع  نیا  دننک و  یم  مسجت  ار  افلخ  نوخ  نتخیر  هلیسو 
ار یئاج  دنا ، هتسناوت  تاقوا  زا  يا  هراپ  رد  نایناریا  تسا : هتشون   notrvB " نت رب  دیوگ " : یم  هک  هحفص 158  رد  شراتفگ  دننام  ای  و 

تـسا نآ  رطاخب  لمع  نیا  دننک ، سجن  دـشاب ، هدـیچیپ  هنهک  هعطق  کی  رد  هکیتساجن  نتخادـنا  اب  تسا  رمع  رکب و  یبا  ربق  کیدزن  هک 
تسا . هدش  هداتسرف  یئایاده  دننک ، یم  هعجارم  اه  هکبش  هب  هک  یناسک  فرط  زا  دنهد  ناشن  هک 

تماـما رب  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  دـنیوگب  هـک  دـنراد  يراـشفاپ  يرـشع  ینثا  هعیـش  اـما  دـیوگ : هحفـص 161  رد  هک  يراـتفگ  دـننام  اـی 
وادیدرگ لقتنم  یسوم  هب  تماما  اذل  دوب ، راوخ  بورـشم  لیعامـسا  نوچ  یلو  تساهدرک ، حیرـصت  دوخ  زا  دعب  لیعامـسا  شگرزبدنزرف 

نادب نودلخنبا  هک  نانچ  دیآ  دیدپ  هعیـش  نیب  یگرزبباعـشنا  هدـش  ثعاب  فالتخا  نیمه  و  تسا . دـنزرف  تفه  نایم  رد  مراهچ  دـنزرف 
. تسا هدرک  هراشا 

بکرم یناگدنیامن  دنیوگ  درک و  تماما  ياعدا  نیسح "  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  هللا  دبع  دسیون " : هک  هحفص 128  رد  وا  نخس  دننام  ای 
دنتخاش ، یمن  ار  ماما  دندروآ و  ماما  يارب  یلاوما  دوخ  اب  دندمآ و  هنیدم  هب  ناسارخ  زا  درمود  داتفه و  زا 

هحفص 177 ] ] 

ماما دندش  رـضاح  همه  یتقو  دـهد . ناشن  اهنآ  هب  ات  هدروآ  ار  وا  همامعو  اصع  متاخ و  ربمایپ و  هرز  اهنآ  يارب  وا  دـنتفر ، هللا  دـبع  دزن  لوا 
، دـنار نابز  رب  یتاملک  داد و  ناکت  ار  نآ  یمک  تفرگ ، ار  يرتشگنا  دروایب ، ار  وا  يرتشگنا  هک  تساوخ  رفعج  شدـنزرف  زا  رقاـب  دـمحم 
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تخیر . ورف  يرتشگنا  زا  ص )  ) ربمایپ ياصع  همامع و  هرز ، هاگان 
وا دندید  ار  وا  یتقو  دنداتفا . تشحو  هب  وا  رادـید  زا  مدرم  تفرگ و  شتـسد  هب  ار  اصع  داهن و  رـس  رب  ار  همامع  درک و  نت  هب  ار  هرز  ماما ،

دیدرگ شیارئاز  هجوتم  هاگنآ  تشگزاب  يرتشگنا  يوس  هباهنآ  همه  داد ، تکرح  ار  شیاهبل  درکنوریب و  نت  زا  ار  هرز  رس و  زا  ار  همامع 
دنداد و وا  هب  ار  دوخ  لاوما  دندرک و  فارتعا  ار  وا  تماما  قح  همه  نانآ  و  تسوا ، رایتخا  رد  نوراق  لام  رگم  تسین  یماما  چیه  تفگ  و 

نوراق . هدام  هیمالسالا "  فراعملا  هرئاد  هب "  دینک  هعجارم  دیوگ : شا  یقرواپ  رد 
نافلاخم زا  ار  نآ  بلاطم  هک  دـسیون  يزیچ  هتفرگ  تسدـب  ملق  یگرزب  هعماج  هراـبرد  دوش  ادـیپ  يدرم  میدرک  یمنرواـب  اـم  هللا  ناـحبس 

ار فیجارا  هنوگ  نیا  و  ددنبب . اهنآ  رب  ءارتفا  يدنتسم  ذخام و  هنوگ  چیه  نودب  ار ، هیاپ  یب  نانخس  نیا  دننام  و  دشاب ، هتفرگ  اهنآ  یتدیقع 
ار یسک  یئامنهار  هن  دیوگ و  یم  نخس  يذخام  زا  هن  هک  یفلوم  هرابرد  مناوت  یم  هچ  نم  دهد . تبسن  اهنآ  هب  يزوجم  هنوگ  چیه  نودب 
رد هدز ، رـس  اـج  همه  هب  هدرک ، شدرگ  هعیـش  دـالب  رد  هدروآ  شباـتک  همدـقم  رد  هک  شدوخ  لوـقب  لاـس  هدزناـش  میوـگب ؟ دریذـپ ، یم 

ینخس نیرتمک  و  هدیدن ، دیوگیم  دوخ  هچنآ  زا  يرثا  تدم  مامت  رد  و  دشاب ، هدرک  یگدنز  اهنآ  نایم  رد  و  هدش ، رضاح  اهنآ  تاعامتجا 
ار نآ  یلاقن  جـیه  گنج  رد  و  هدـناوخن ، دـشاب ، اهنآ  طسوتم  دارفا  زا  باتک  نآ  رگا  یتح  يا  هعیـشباتک  چـیه  رد  هدینـشن و  نآ  هرابرد 

. تسا هدیدن 

هحفص 178 ] ] 

، تسوا دوخ  بسانتم  هچنآ  زا  شلطاب  غورد و  ياه  هتفاباب  نآرق  لـها  فوفـص  نیب  و  دنالـسگب ، اریمالـسا  يردارب  هتـشر  هدـمآ  هاـگنآ 
هعیش و راتفر  كولـس و  هک  دهد ، تبـسن  اهنآ  هب  یئاهزیچ  و  دنز ، دنرازیب ، نآ  زا  هک  یتمهت  ار  عماوج  نیرت  یقرتم  و  دنک ، داجیا  فاکش 

اهنآ يارب  زومرم ، یئاه  یئوج  هنیک  اه و  ینمشد  تسد  هک  یئاهتبسن  درامـشیم ، مارح  هدرک ، بیذکتار  نآ  ناشحیحـص ، يدابم  لوصا و 
ینیگنس هدمآ  دیاقع  لوصا  هنیمز  رد  هک  هعیشدیدج  میدق و  تافیلات  زا  شیاهـشوگ  ایوگ  هدربمان ، هدننز ي  ياه  تبـسن  هنومن  زا  هتخاس 

تـسا هدرک  رپ  ار  ناهج  ياه  هناخباتک  شا  یناوارف  زا  هک  يردـقنارگ  تاـفیلات  همهنیا  هدـمآ ، دـیدپ  يا  هدرپ  شناگدـید  ولج  رد  دراد و 
دزاس هابت  ادخ  تسا  یئانیبان  ار  اهنآ  بلطم  نیا  هب  تبسن  تسا و  ینارگ  ناشیاه  شوگ  رد  دنرواین  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  یلب ، دنیب . یمن 

نابیرگ ترخآ  باذع  زا  لبق  ایند  نیا  رد  ار  شراک  موش  بقاوع  و  ار ، شا  ینیب  دنکـشب  ادـخ  و  وا ، راک  هنومن  تسنیا  هک  ار  یفلوم  هرهب 
. دنک شریگ 

لقن رد  یهاگ  دنک ، لقن  هعیـش  تافیلات  زا  ار  هچ  ره  تسا ) زورما  ندمت  هدـیئاز  هک   ) غورد رپ  درم  نیا  هک  تسا  نیا  ام  گرزب  يراتفرگ 
هفایق لکشو و  شیاهسابل  اب  ار  وا  هدوشگ ، ار  شربق  دنیوگ  یم  دیوگ : هحفص 284  ینیلک  لاح  حرش  رد  هکنیا  دننام  دیوگ  یم  غورد  نآ 

يدجـسم شرازم  رب  ور  نیا  زا  دوب . هدش  نفد  وا  اب  نفد ، ماگنه  هک  دوب  یکدوک  وا  يولهپ  رد  هدرکن و  يرییغت  هنوگ  چیه  هک  دندید  شا 
یسوط خیش  تسرهف  هب  امـش  یتقو  یلو  تسا ، هدمآ  نینچ  یـسوط  تسرهف  هرامش 709  هحفـص 207  رد  دیوگ  یم  یقرواپ  رد  دنتخاس ،

تفای . دیهاوخن  راتفگ  نیا  زا  يرثا  دینک  هعجارم 
هحفـص نینموملا  ریما  انالوم  ترایز  هرابرد  هکنانچ  دزاس ، یم  نوگرگد  ار  شتروص  دنک و  یم  فیرحت  دوخياج  زا  ار  نخـس  یهاگ  و 

رد هن  هجوچیه  هب  هک  هدوزفا  یظافلا  دوخ  شیپ  زا  هک  هدرک  لقن  هحفص 321  دلج 2  ینیلک  یفاک  زا  هک   80

هحفص 179 ] ] 
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دوش . یمن  تفای  اجک  چیه  هعیش  رگید  بتک  زا  رگید  ياج  رد  هن  یفاک و 
ناملـس گرزب ، یعیـش  درم  ص )  ) ربمغیپ یباحـص  همجرت  رد  تسا . هعیـش  خـیرات  لاجر و  هب  تبـسن  وا  ینادان  لـهج و  رت ، هدـننز  نیا  زا 

اهنآ زا  یخربو  دـننک . یم  ترایز  نئادـم ، رودنبـسا "  هیرق "  رد  ار  شربق  البرک  زا  تشگزابماگنه  نایعیـش  زا  يرایـسب  دـیوگ : یـسراف 
هدرپس كاخب  هنیدم  رد  تفر و  ایند  زا  رـصم  رد  هک  دادقم  و  دیوگ : هحفص 268  رد  تسا و  هدش  نفد  ناهفـصا ، ترواجم  رد  وا  دنیوگ 

رد ینیلک  دیوگ : هحفـص 268  رد  و  دندیدرگ . نفد  هنیدم  رد  دندش و  هتـشک  دـحا  گنج  رد  شردارب  ردـپ و  اب  هک  نامیلا  هفیذـح  دـش 
ار اه  لقن  نیا  هدرک و  لقن  دایز  متفه ، نرق  ناگرزب  زایکی  يزار ، یضترم  دیس  ماوعلا  هرـصبت  زا  دشنفد و  هفوک  رد  تشذگرد و  دادغب 

تسا . هداد  تبسن  436 ه  تافو خیرات  اب  یضترم  دیس  يدهلا ، ملع  فیرش  هب  همه 
بلاطم داسف  میئوگ و  نخـس  احورـشم  هناگادج  یفیلات  رد  تسا  تالوعجم  لیطابا و  زا  رپ  هک  وا  باتک  تایوتحم  هرابرد  میناوتب  ام  دیاش 

: تاحفص
320 و304 و 296 و 295 و 284 و 282 و 280 و268 و 253 و 235 و 211 و 208 و 192 و 185 و 174 و 170 و 161 و 158 و 151
و128 و 126 و 122 و 115 و 114 و 111 و110 و 101 و 100 و 92 و 91 و 83 و 80 و 77 و 72 و 63 و 60 و 59 و 47 و 43 و34 و

24 و 21 و 20 و 329 -
میهد . حیضوت  لالدتسا ، اب  ار  نآياهاج  رگید  و  وا ، باتک 

هدوزفا شتحابق  رب  هدرک و  يزاب  اهنآ  اب  باتک  نیا  ردهک  ملع ، عئادو  رب  وا  نیما  ياهتـسد  هبام  هک  دـنامب  هدیـشوپ  دـیابن  باـتک  مجرتم  رب 
رت نوزومان  رت و  تشز  ار  نآ  روطـس  بلاطم  هدیـشوک و  باـتک  فیرحت  رد  هنوگچ  میدـیمهف  اـم  هک  دـنادب  دـیاب  وا  میتسه  انـشآ  تسا ،

. تسا هدوزفانآ  رب  هدیدنسپ ، یم  ار  نآ  شتسپ  هیحورهچنآ  هتخاس و 

هحفص 180 ] ] 

شودب ار  اه  یبرغ  ناهانگ  هدش ، عقاو  شدنسپدروم  نایعیـش ، یئوگدب  هعیـش و  هب  هلمحرظن  زا  باتک  بلاطم  نوچ  هک  یمجرتم  داب  هدرم 
یم دابب  ار  دوخ  نید  برع و  تیثیح  دهد و  یمن  قرش  مالسا و  سومان  ظفح  هب  یتیمها  هتخاس و  رشتنم  یمالسا  هعماج  نیب  رد  هدیشک و 

دهد .
دنهد خساپ  دوخ ، تمهت  ربارب  رد  تمایق  زور  دنرادرب و  دوخ  نارگ  ياهراب  اب  ار  رگید  ینارگ  ياهراب  دنرادرب و  ار  دوخ  راب  دیاب  نانیا  " 

"

هحفص 181 ] ] 

هللاراج یسوم  تاماهتا  هعیشولا ،

هراشا

هللاراج یسوم  فیلات 
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هتـسیاش میهن ، فیلات  مان  ار  نآ  هکنآ  زا  شیباریز  دسرب ، شوگب  نآ  زا  یئاوآ  نیرتمک  دیآ و  نایم  هب  باتک  نیا  زا  یمان  مدوبن  لیام  چیه 
شا هدنسیون  شزرانایرج  رد  ار  هعماج  ات  تشاد  نآ  رب  ارم  باتک  راشتنا  پاچ و  یلو  ددرگ ، قالطانآ  رب  تحیـضف  یئاوسر و  مان  تسا 

رت هدننز  یتحیضف  شا  هحفص  ره  ویمالسا  تما  رب  یگنن  شگرب  ره  هک  مناوخ  ورف  نانآ  رب  ار  شا  هریت  تاحفص  زايا  هنومن  مهد و  رارق 
. تسوا موق  يارب 

يداریا دـقن و  مکحهب و  هنارـسدوخ  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  ص )  ) شربمایپ تنـس  یهلا و  باتک  هک ، يدرم  باتک  هرابرد  مناد  یمن  نم 
اب و  دزاس ، یم  ازـسان  بقل  ددنب و  یم  تسردان  تبـسن  دـفاب ، یم  غورد  و  دـیوگ ، یم  نخـس  اوران  هک  یـسک  هرابرد  مسیون ؟ هچ  دزادرپ 
یم هیجوت  دهاوخب  يروط  ره  دسر ، یم  شفیعـض  لقعب  هچ  ره  و  دیامن ، یم  ریـسفت  ار  نآ  دوخزیچان  يار  اب  دنک و  یم  يزاب  ادخ  باتک 
هنوگ چیه  نونکات  هدیـسرن و  ینخـس  نآرق  تایآ  هنیمز  رد  هتخانـشنار و  نآ  شیپ ، زا  یـسک  هدش و  لزان  زورما  نآرق  هک  نیا  لثم  دـنک ،

نآ هرابرد  یثیدح  هتفاین و  شراگن  نآ  زا  يریسفت 

هحفص 182 ] ] 

، مالسا يدابم  زا  مادک  چیهاب  هک  هتخاس  دوخ  وا  يون ، بهذم  نید و  و  يدیدج ، هیرظن  و  يا ، هزات  نوناق  درم  نیا  ایوگ  و  تسا . هدیـسرن 
دنک . یمن  قیبطت  تنس ، باتک و  بلاطم  زا  کی  چیه  و 

نیرتیـصوصخ رد  تسا و  ربارب  تلاـسر  تـالامک  لـئاضف و  تازاـیتما و  همه  رد  شربماـیپ  اـب  تـما  درادـنپ  هـک  يدرخباـن  هتـشون  يارب 
لئاق ناوتیم  یـشزرا  هچ  تسا ، هتـسویپ  مهب  لصف  نودب  هروس  کی  رد  ربمایپ  تلاسر  اب  تما  تلاسر  و  تسوا ، کیرـش  توبن ، صئاصخ 

رب مهنیب "  ءامحر  رافکلا  یلع  ءادـشا  هعم  نیذـلا  هللا و  لوسر  دـمحم  هیآ "  مکـسفنا " و  نم  لوسر  مکءاـج  دـقل  هیآ " : هب  هک  وا  دـش ؟
رد یتصرف  نینچ  دـیاش  تسا و  يرت  هدرتسگ  تصرف  هب  لوکوم  اه ، یئارـسوای  نیا  هرابرد  وا  اـب  نخـس  دـنک  یم  لالدتـسا  تما  تلاـسر 

شا هیاپ  یب  نانخـس  لاـطبا  هب  ار  دوخ  تقو  زا  یخرب  لـقعم  نکاـس  یفجن  راـجح  يدـهم  خیـش  دـیقفهمالع  هکناـنچ  دـهد  تسد  هدـنیآ 
تشاد . فورصم 

هنومن دنچ  اجنیا  رد  دوب ، یفاک  شتشز  راتفر  ینادان و  تخانش  يارب  دش ، یمن  هدید  تما  هب  طوبرم  ياه  هوای  زج  درم ، نیاباتک  رد  رگا 
: دیوگ مینک ، یم  داریا  ار  نآ 

ناسنآ هدـناسر ، وا  هب  ربمایپ  ار  هچ  ره  تلاسر ، يادا  غیلبت و  رد  ظفح ، يرادـهگن و  رد  موصعم  تسا . موصعم  شربمایپ  نوچمه  تما  - 1
لوصا و نید ، تایئزج  تایلک و  درک  غیلبت  تما  وادـننام ، درک ، غالبا  ربماـیپ  ار  هچ  ره  و  تشادـهگن . ار  نآ  تما  درک ، ظـفح  ربماـیپ  هک 

. دومن غیلبت  ار  نآ  یئزج  یلک و  و  درک ، ظفح  تما  ار  نآ  عورف 
ار نآ  تـما  و  درک ، ظـفح  ار  نآ  دـمحم  شربماـیپ  هدرک  ظـفح  ادــخ  هـک  رگم  هدــشن ، راذــگ  ورف  نـید  عورف  نـید و  لوـصا  زا  يزیچ 

تما هک  تفای  ار  نید  زا  يزیچ  تسین  نکمم  تشادهگن و  رگید ، رصع  زا  دعب  يرصع  ره  رد  ار  همه  همه و  تشادهگن ،

هحفص 183 ] ] 

. دنک شومارف  ار  نآ  ای  ددرگ  لفاغ  نآ  زا 
نآرق و رب  تما  ملع  تسا و  رت  کیدزن  تما  ناماما  تیاده  زا  رتاناد و  تنـس ، نآرق و  هب  تبـسن  نایاوشیپ ، همئا و  همه  زا  تما  ور  نیا  زا 

تسا . یلع  دالوا  زا  کی  ره  ملع  و  ع )  ) یلع ملع  زا  رت  لماک  رتشیب و  زورما  ربمایپ ، ننس 
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دنوادخ هک  تسا  نیا  تما  رب  یهلا  تالضفت  نیرت  یناگمه  نیرت و  یمومع  زا  یکی  هاگنآ  شربمایپ و  رب  یهلا  گرزبتالـضفت  زا  یکی 
تسا . هداد  رارق  ملس  هبحص و  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ربمایپ  باحصا  ناماما و  زا  رتاناد  بتارم  هب  ار  تما  نادنزرف  زا  يرایسب 

هب دنوادخ  هک  تسا  یخـساپار  تما  يا  هلئـسم  ره  يارب  و  تسین ، نآ  رد  یباوص  قح و  مکح  زا  یلاخ  تما  دتفا  قافتا  هک  يا  هثداح  ره 
نیا و  دـهد . یم  ناشن  ار  مکح  نآ  دـشاب ، هدـش  مه  دیـشر  نآ ، تیمتاخ  تلاسر و  تکرب  هب  هدوب و  ربماـیپ  ثراو  هک  ناـنآدارفا  زا  یکی 

تکرب زا  نآ و  باتک  تلاسر و  تکرب  زا  شربمایپ  دـننام  تما  و  تسا . رتشیب  یماما  ره  داشرا  زا  یبلط ، قح  تیادـه و  يارب  تما  داـشرا 
تسا . موصعم  نآ ، تمصع  تلاسر و  لقع 

. دزاسیم زاین  یب  یماما  ره  زا  ار  وا  شلقع  دشر و  درادن . ماما  هب  يزاین  رگید  هدش و  دیشر  غلاب و  تما 
دهاوخ رصاق  هتسویپ  تسا و  رصاق  دمحم  تما  زونه  هک  ما  هدیقع  نیا  رکنم  یلو  متسین ، شا  همئا  تمـصع  هرابرد  هعیـش  هدیقع  رکنم  نم 

. تسا موصعم  ماما  تیاصو  هب  جاتحم  تمایق  زور  ات  دوب و 
، تسا هتفای  هار  یموصعم ، ماما  ره  زا  باوص  قح و  هار  هب  و  رت ، کیدزن  یموصعم  ماما  ره  زا  یباـی  هار  تمـصع و  هب  تما  میوگ  یم  نم 

تسا . يرورض  یهیدب و  نآرق  هاوگ  هب  تما ، تمصع  یلو  تسین ، شیب  یئاعدا  ماما  تمصع  اریز 
كرد موصعمماما  هب  ار  تما  زاین  ام  لقع  و  دـشاب ، هتـشادن  البق  ار  قاـفتا  نآ  خـساپ  تما ، هک  دـهد  خر  یقاـفتا  ناـهج  رد  تسین  نکمم 

شدشر هجرد  هب  هکنیا  ای  دنکیمن 
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يارب هک  یماقم  ره  و  هدیـسر . ربمایپ  ثیراوم  همه  هب  تمـصع ، يوریننیمه  اـب  و  تسا . موصعم  یباـتک  موصعم و  یلقع  ياراد  هدیـسر و 
زا رت  هبترم  دنلب  رتزیزع ، رت ، یمارگ  توبن ، متخ  زادـعب  شدـشر ، لامک و  لقع و  دوجو  اب  تما  تسا . هدـیدرگ  زئاف  نادـب  وا  هدوب ، ربمایپ 

. دنامب رصاق  دبا  ات  يا  یصو  تیاصو  تحت  هک  تسا  نآ 
هچ ات  تسا ، رود  دنک  كرد  يزیچ  دهاوخب  هک  یئوجـشناد  ره  ناش  زا  هک  تافارخ  زا  يا  هتـشر  و  تالایخ ، زا  يا  هراپ  تسا  نیا  خساپ -

دیوگیم . نخس  مالحا "  ثاغضا و  يایور " مهنآ  ایور ، ملاع  رد  درم ، نیا  ایوگ  درادنپ . هیقف  هدیمهف و  ار  دوخ  هک  یسک  هب  دسر 
زا ار  همه  اهنآ  و  نآ ، عورف  لوصا و  و  نید ، تایئزج  تایلک و  رادـهگن  و  دـشاب ، موصعم  تما  یتقو  دـسرپب  درم  نیا  زا  تسین  یـسک  ایآ 

ندوب ملعا  نیاربانب  سپ  دوشنعقاو ، وا  تلفغ  ای  یشومارف  دروم  يزیچ  ودنک  غیلبت  رگید ، رصع  زا  دعب  يرـصع  ره  رد  مدرم و  همه  بناج 
نید و ظفاح  رگید  دنا و  جراخ  تما  هگرج  زا  همئا  ایآ  دراد ؟ ینعم  هچ  نانآ ، تیاده  زا  شتیاده  ندوب  رت  کیدزن  و  همئا ، همه  زا  تما ،
، نانآ غیلبت  تیادـه و  ظفح و  تما و  تمـصع  ایآ  دـنا ؟ هتفر  نوریب  هتـشادهگن  ار  نآ  تما  هک  ینید  زا  دنتـسین و  نید  تیادـهب  يدـتهم 

ددرگ ؟ یمن  همئا  لماش  نید ، هب  تبسن 
نیب رد  یفالخ  هاگچیه  یعرـش  مکح  ینید و  رما  چیه  رد  و  دوشن ، ادـیپ  ینادان  تما  رد  دـیاب  تسا ، یعدـم  درم  نیا  هچنآ  ربانب  یفرط  زا 
ههبج رد  و  تسا . نانآ  لهج  هاوگ  ناشلاوقا ، لامعا و  دنا و  هدرک  رپ  ار  برغم  قرـشم و  نیب  تما  نالهاج  هکنآلاح  و  دوشن . هدـید  اهنآ 
نیا رد  ایآ  و  تسین . هدیـشوپ  يدنمدرخ  چیه  رب  هدمآ ، دیدپ  تما  نیب  زورما  ات  هباحـص  دهع  زا  هک  یفالتخا  و  تسوا ، دوخ  نانآ ، مدـقم 
رما کـی  فـالتخا  دروم  اریز  درک ؟ روصت  دـناوتیم  رگید ، زیچراکـشآ  تقیقح  هب  تبـسن  فرط ، ود  زا  یکی  یناداـن  زج  يزیچ  فـالتخا 

. تسا هیزجت  لباق  ریغ  طیسب 
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هدوب نادان  تنس  نآرق و  هب  تبسن  دیاب  شدالوا  یلع و  هک  دهد  یم  دای  وا  هب  تسا ، هدرک  غیلبت  ظفح و  ارنآ  تما  دیوگ  یم  هک  ینید  ایآ 
دنا ؟ هدوبن  تما  زا  اهنآ  تسا  دقتعم  ای  و  دنشاب ؟

یلع ملع  هب  یک  وا  رخآ  تسا ، یلع  دالوا  مولع  یلع و  ملع  زا  رت  لماک  رتشیب و  زورما  ربمایپ ، تنس  نآرق و  هب  تما  ملع  دیوگ  یم  هاگنآ 
دنکب ؟ ار  لیلد  یب  رظن  راهظاو  یعطق  مکح  نیا  دناوتب  ات  تسا  هدیدرگ  فقاو  تما ، عیمج  ملع  هب  شدالوا و  و 

یمناشن ار  تسرد  خـساپ  مکح و  اهنآ  زا  یکیهب  دـنوادخ  دـتفا ، قافتا  يا  هثداح  تما  يارب  هاـگ  ره  درادـنپ  وا  هک  تسا  اـجنیا  تفگش 
رد شربمایپ  اب  شباتک ، رثا  رب  و  تفای . هک  يدـشر  رثا  ربو  دوشیم  دیـشر  تلاسر ، تکرب  هب  ددرگ و  یم  ص )  ) ربماـیپ ثراو  تما  دـهد و 

یلع دالوا  یلع و   ) همئا ارچسپ  تسا ، روط  نیا  رگا  ددرگ ، یم  لئان  تمصع  هجردب  شموصعم  لقع  اب  ددرگ و  یم  شودمه  تمـصع ،
هاتوک هتشادنپ ، تما  يارب  هک  یثرا  ندرب  زا  نانآ  ارچ  و  دشاب ؟ هداد  ناشن  اهنادب  ار  باوص  قح و  دنوادخ  هک  دنتـسین  اه  یکی  نآزا  (ع )
ربمایپ دننام  ارچ  و  تسا ؟ هدیدرگن  لماش  ار  نانیا  نآ ، باتک  تکرب  تلاسر و  تکرب  ارچ  و  دنتـسین ؟ کیرـش  تماملع  رد  و  دنا ؟ هدـمآ 

تمـصع هبشزیزع  باتک  رد  دنوادخ  ياسر  گناب  رت ، تفگـش  همه  اهنیا  زا  دنرادن ؟ یموصعم  لقع  و  دنا ؟ هدشن  لئان  تمـصع  هجردب 
. دنا هدز  اه  تلفغ  لفق  اهلد  رب  ایآ  و  تسا ؟ رایشه  وقیقد  رایسب  وا  اهنت  دنادیمن ؟ هدیرفآ  هک  سک  نآ  ایآ  تسا "  نانآ 

یئانیب تما و  مولع  نازیم  دوب و  رتانـشآ  لیلد ، یب  ياهرظن  راهظا  نیا  بحاـص  زا  رتریـصب و  شتما  هب  ربماـیپ  میوگب : مناوت  یم  نم  دـیاش 
داهن : ياجب  ار  ردقنارگ ) زیچ  ود   ) نیلقث دوخ  زا  دعب  شتما  تیاده  يارب  لاح  نیا  اب  تسنادیم  رتهب  ار  نانآ 
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یلع ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  يدعب و  اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  تفگ : و  دنا ) ترتع  ناماما  دوصقم  هک   ) ار شترتع  ادخ و  باتک 
دنهاوخنادج رگیدمه  زا  ود  ره  نآ  دـش و  دـیهاوخن  هارمگ  نم ، زا  سپ  هاگچیه  دـیدز  گنچ  ودـنآ  هب  هاگ  ره  هک  يزیچ  ود  ضوحلا " 

دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دش 
، دهدیم ناشن  هتـسناد ، مزال  نیـسپ  زاب  زور  ات  ار  ودنآ  زا  يوریپ  هدرک و  دودحم  ودـنآ ، هب  ندز  گنچ  رد  ار  تیادـه  هک  بیترت  نیدـب  " 

اطخ زا  موصعم  یتقو  ات  تسین  ناکما  روخ  رد  تما  يارب  تسا و  مورحم  اهنآ  نتـشاد  زا  تما  هک  داـهن  هریخذ  ناـنآ  دزن  یفراـعم  مولع و 
هب سپ  ددرگ . زاین  یب  امنهار  ربهر و  زا  ینادرگرـس  دراوم  رد  هک  دـسر  یهاـگیاپ  هب  هدـشن ، هدوشگوا  رب  بیغ  ياـه  هدرپ  و  دـشاب ، یمن 

زومر و هب  هاـگآ  باـتک و  نارـسفم  ناـنآ  دـنا ، تیادـه  ملع و  رد  ینامـسآ ، باـتک  هیاـپ  مه  ترتـع ، ناـماما  نشور ، صن  نیا  ياـضتقم 
زا بتارمهب  شملع  تریـصب و  هک  دسر  هچ  ات  دیـسر ، یم  اهنآ  ماقم  هب  تریـصب  ملع و  رد  نآ ، دارفا  زا  یکی  ای  تما  هاگ  ره  دننآتاراشا 

روضح ای  و  ددـعتم ، يدراوم  رد  نخـس  نیا  غالبا  هکنیا  هژیو  هب  دـشابن . شیب  یئوگ ، هفازگ  حیرـص  نخـس  نیا  دوب  مزال  دـشاب ، رترب  اهنآ 
تسا . هتفرگ  تروص  یمیظع  تاعامتجا 

دهع عامتجا  نیرتگرزب  نیا  و  دومرف . داریا  رتشیب  ای  رفن  رازه  دص  ربارب  ار  بلطم  نیا  تلاسر ، بحاص  هک  ریدغ ، زور  عامتجارد  هلمج ، زا 
زونه دوب و  رصاق  مه  قحب  و   ) دید یم  رـصاق  زومر  كرد  زا  ار  دوخ  تمانوچ  داد ، یم  ربخ  دوخ  تافو  زا  ربمایپ  هک  اجنآ  رد  دوب . ربمایپ 

دنک . نییعت  ار  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  دید ، روبجم  ار  دوخ  اذل  تسا ) رصاق  مه 
داریا ینخـس  ثیدح ، نیا  نوماریپ  يدوهمـس "  همالع "  تسین ، دیدرت  هنوگ  چـیه  ياج  شرودـص  هک  تسا  رتاوتم  تباث و  یثیدـح  نیا 

دـش رومام  هک  يزور  تسناد  یم  شتوعد ، زور  نیتسخن  زا  ار  شتمادـیدش  زاین  ربمغیپ  میدرک . نایب  ار  نآ  ـالبق  هحفص 80  رد  هک  هدرک 
تشذگ رد 278:2  شثیدح  دنک  راذنا  ار  شا  هریشع  لیماف و 
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( دنا تیبلا  لها  همئا  دوصقم   ) ارشتیب لها  دوخ و  تسا  هدرک  هیبشت  نآ  ردهک  اجنآ  تسا . حون  هنیفس  ثیدح  حیرص ، تیاور  نیا  هیبش  و 
اب نانآ  زا  يوریپ  هب  ار  تاجن  اذل  دـیدرگقرغ ، دـیزرو ، فلخت  نآ  زا  سک  ره  تفای و  تاجن  دـش  نآ  راوس  سک  ره  هک  حون  هنیفـس  هب 

يربهر هلیـسو  هب  زج  مولعنآ  هکنیا  دوبن و  تما  داشرا  يارب  یفاکمولع  ار  نانآ  رگا  و  تسا . هدرک  رـصحنم  ندش ، هنیفـس  راوس  هراعتـسا 
رد هک  یثیدـح  تسا ، ثیدـح  نیا  دـننام  و  تفرگ . یمن  رارق  دوخ  ياج  رد  مالکو  دـمآ  یمن  قداص  هیبشت  نیا  ددرگ ، یمن  مهارف  ناـنآ 

بـش تریح  و  یکیرات ، رد  هک  دنتـسه  نازورف  نارتخا  نوچمه  ربمایپ  نادـناخ  اریز  هدرک ، هیبشت  موجن  هب  ار  شتیب  لـها  ص )  ) ربماـیپنآ
تما فالتخا ، یهارمگ و  ياهکیرات  رد  هک  دنا  مدرم  تیاده  يارب  یکانبات  ياه  مچرپ  و  دنهد ، یم  ناشن  ههاریب  زا  ار  هار  یناملظ ، ياه 

تفرگ . یمن  رارق  دوخ  ياج  رد  هیبشت  نیا  ندوبن  تیاده  شناد و  یلصا  ياههاگیاپ  نانیا  رگا  و  دننکیم . یئامنهار  ار 
،- دوب شنیموصعم )  ) دـالوا زا  کـی  ره  موـلع  و  ع )  ) یلعملع زا  رت  لـماک  رتـشیب و  تنـس ، نآرق و  هب  تبـسن  زورما  تما  ملع  هاـگ ، ره  و 

یتما ملعا  تفگ : یم  دـشاب ، ربخیبشتما  زا  هک  یـسک  نوچمه  دـنام و  یم  یفخم  ربمایپ  رب  رما  نیا  هنوگچ  هتـشادنپ - هراچیب  نیا  هچنانچ 
بلاطیبا . نب  یلع  يدعب ، نم 

تلاسر هدننک  نایب  دوخ و  ملع  باب  ناونع ، هنوگچ  و  داد ؟ یم  رارق  دش  دراو  دـیابوا  قیرط  زا  هک  یباب  شملع و  فرظ  ار  واهنوگچ  زین  و 
داد ؟ یموا  هب  دوخ  زا  دعب  ار  شا  ینامسآ 

! درک یم  یفرعم  شملع  نزخم  نزاخ و  ناونع  هب  ار  وا  هنوگچ  و 
دیزگ ؟ یم  رب  شملع  تثارو  تیاصو و  هب  ار  وا  اهنت  تما  نایم  هنوگچ  و 

دیوگ : هک  تفریذپ  ع )  ) نینموملا ریما  زا  ار  تیاور  نیا  دیاب  هنوگچ  و 
ینم ؟ هب  قحا  نمف  هملع ، ثراو  همع و  نبا  هیلو و  هوخال و  ینا  هللا  و 

سپ میوا ، ملع  ثراو  و  وا ، مع  رسپ  وا ، یلو  وا ، ردارب  نم  ادخب  دنگوس  " 
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وا . هب  تبسن  نم  زا  رت  هتسیاش  تسیک 
تسا ؟ هدرب  تثارو  هب  ار  ربمغیپ  ملع  هک  تسا  يدرم  اهنت  نیملسم  عامجا  هبیلع  دنکیم : مکح  يروباشین  مکاح  هنوگچ   "و 

زا تما  ملع  هک  تسنیا  دـشاب ، یلع  زا  رتاناد  تما  هک  نخـس  نیاهمزال  دوش  یم  مولعم  دـش  دای  هک  یلئالد  زا  تاداریا ، نیا  همه  رب  هوالع 
هک دنک  یم  هیجوت  ار  ربمغیپ  ریبعت  نیا  هنوگچ  هاگنآ  تسا . ص )  ) ربمایپ مولع  همهثراو  ع )  ) یلع اریز  دشاب ، رترب  زین  ص )  ) ادـخ لوسر 
هب ص )  ) وا زا  نخـس  نیا  و  دراد ؟ دوجو  رتاناد  اهنآ  زا  یـسک  تما  رد  هکنیا  اب  هداد ، رارق  شنادناخ  رد  ار  تمکح  دنوادخ  تسا  دـقتعم 

اهباب . یلع  همکحلا و  راد  انا  دومرف : هکدش  لقن  یتسرد 
؟ دنرادروخرب نم  ملع  مهف و  زا  دنا و  هدش  هدیرفآ  نم  تشرس  زا  هکدنک  یم  رما  تیب ، لها  يوریپ  هب  دوخ ، زا  دعب  ار  شتما  وا  هنوگچ  و 

دنراد دوجو  متیب  لها  زا  يرگداد  نادرم  نم ، تما  ناگدـنامزاب  زا  یهورگ  ره  رد  دـیوگ : یم  دـناد و  یم  تما  نایاوشیپ  ار  نانآ  هنوگچ 
. دننادرگ یم  هاتوک  نید  نیا  زا  ار ، نالهاج  يار  هب  ریسفت  لیوات و  و  نالعاج ، نیغورد  ياه  تبسن  و  ناگدننک ، ولغ  فیرحت  تسد ، هک 

. دیوش یم  دراو  یسک  هچ  رب  امش  دیرگنب  دنیامش ، يوسب  ادخ  ناگدنیامن  امش ، نایاوشیپ  دینادب  انامه 
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ار موصعم  ماما  هب  زاین  ودرادن  موصعم  ماما  هب  يزاین  تمایق  زورات  تما  تسین و  يروصق  هنوگ  چیه  درادنپ  هکنانچ  تما  رد  هاگ  ره  و  م -
موق ياهباتک  نیا  تخادـنا ؟ ریخاـت  هب  زور ، هس  اـت  تما  نیا  ار  شربماـیپ  نفد  زیهجت و  مسارم  ارچ  سپ  دـنک ، یمن  كرد  دوخ  رادـنپ  رد 

هفیلخ . نییعت  تفالخ و  رمانآ  هدوب و  یبجاو  رما  هب  یمرگرس  ریخات  تلع  دنراد  حیرصت  همه 
مهیلع هللا  ناوضر  باحصا  هک  نادب  دیوگ : هحفص 5  قعاوص  رد  رجح  نبا 

هحفص 189 ] ] 

لیلد نیا  هب  دنا  هداد  رارق  تابجاو  مها  زا  ار  نآ  هکلب  تسا ، بجاو  توبن  نامز  ضارقنا  زا  دعب  ماما  بصن  هک  دنراد  قافتا  بلطم  نیا  رب 
. دنک داجیا  یلاکشا  دناوتیمن ، نآ ، مدع  و  ماما ، نییعت  رد  فالتخا  عامجا ، نیارد  و  دنتخادرپ . نادب  هدش و  لفاغ  ص )  ) ربمایپ نفد  زا  هک 
ریغ ماما  هب  ار  تما  دیدش  زاین  درم  نیا  لقع  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دنک  ادیپ  يرایـسب  بتک  لالخ  رد  ار  نایب  نیا  دـناوتیم  یققحم  ره  و 

دهاوخن موصعم  ماما  هب  يزاـین  هنوگچیه  تما  تماـیق  زور  اـت  دـیوگ  یم  یلو  دـنک ، یم  كرد  ص )  ) ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  زور  موصعم 
تشاد .؟

: تسنیا شا  هصالخ  هک  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  تقوم  جاودزا  هرابرد  - 2
هب ار  نآ  خـسن  و  تسین ، اور  یجاودزا  نینچ  مالـسا  عرـش  رد  ویعرـش  مکح  کی  هن  تسا  تیلهاـج  ياـهجاودزا  ياـیاقب  زا  جاودزا  نیا 
يا هراشا  نآرق  رد  هدـش و  عقاو  شتمرح  رب  عامجا  و  تسا ، یلهاج  رماکی  خـسن  هکلب  درک  یقلت  دـیابن  یعرـش  مکح  کـی  خـسن  ناونع 
هدـش لزان  نآ  هرابرد  نهروجا  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  هیآ  هک  تسا  هتفگن  يدـحا  هعیـش  باـتک  زا  ریغ  رد  میرادـن و  نآ  هراـبرد 
قداص ماما  رقاب و  ماما  هب  ار  نآ  دانـسا  هعیـش  بتک  و  دریذپ ، یم  ار  یئاوعد  نینچ  هن  و  دنک ، یم  اعدا  ار  نآ  هن  یلهاج  درف  چیه  و  دـشاب ،

. 32 هحفص 162 - دوب  دنهاوخ  لهاج  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هنرگو  تسا  یگتخاس  شدنس  رت ، حیحص  لامتحا  هب  یلو  دنهد ، یم  (ع )
هچنآ بیذـکت  ص ،)  ) ربمایپ بلاطم  بیذـکت  تسا  نیا  دـنک و  یم  نآ ، ماکحا  باتک و  مالـسا و  رب  هک  یتایانج  هلـسلس  تسنیا  خـساپ -

میا هدرک  حیرشت  شخب  جنپ  تحت  يا  هلاسر  رد  ار  نخسنیا  ام  تسا و  هدوی  یمالسا  قرف  همه  زا  املع  نیعبات و  هباحـص و  فارتعا  دروم 
: منک یم  هراشا  ریز  رد  ار  شتسرهف  هک 

نآرق رد  تقوم  جاودزا 

امیکح . امیلع  ناک  هللا  نا  هضیرفلا  نم  هب  متیضارت  امیفمکیلع  حانج  هضیرف و ال  نهروجا  نهوتآف  نهنم  هب  متعتمتسا  امف 

هحفص 190 ] ] 

هچره  ) مه اب  بجاو  نازیم  تخادرپ  زا  دـعب  هک  تسین  امـش  رب  یکاـب  و  دـیزادرپبتسا . بجاو  ار  ناـشدزم  دـیتفرگ  هرهب  ناـنآزا  هچنآ  " 
تسا "  میکح  واناد  ادخ  هک  دینک  یضارت  دیتساوخ )

: لیبق زا  تسا  هدش  نایب  يریسفتذخام  نیرت  نئمطم  رد  تقوم  جاودزا  دروم  رد  هیآ  نیا  لوزن  ناش 
. يراخب حیحص  - 1

. ملسم حیحص  - 2
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یم ارنآ  نایح 218:3 ، یبا  ریـسفت  و  يزار 202 و 200:3 ، ریسفت  رد  و  نیـصح . نب  نارمع  زا  ناشدوخ  دانـسا  هب  دمحا 436:4  دنسم  - 3
. دینک ادیپ  دیناوت 

. تباث یبا  هبعش و  هداتق و  دهاجم و  ریبج و  نب  دیعس  مکح و  بعک و  نب  یبا  سابع و  نبا  زا  يربط 4:5  ریسفت  - 4
. تسا هدرک  تیاکح  ار  نآ  یهورگ  زا  صاصج 178:2  نآرقلا  ماکحا  - 5

. تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  سابع  نبا  زا  یقهیبلا 205:7  ننس  - 6
. هدرک تیاکح  ار  نآ  خسن  ملع  لهامومع  زا  هدرک و  لقن  یهورگ  زا  يوغب 423:1  ریسفت  - 7

يرشخمز 360:1 . ریسفت  - 8
. یهورگ زا  تیاور  هب  یضاق 162:1  نآرقلا  ماکحا  - 9

. تسا هدش  لزان  تقوم  جاودزا  رد  هیآنیا  دنا : هتفگ  نیملسم  تیرثکا  دیوگ : یبطرقلا 130:5  ریسفت  - 10

. هدرک لقن  تسا  تقومجاودزا  دروم  رد  هیآ  هک  ار  نارمع  ثیدح  نیحیحص ، زا  يزار 200:3  ریسفت  - 11
. دوعسم نبا  زا  يوون 181:9  زا  ملسم  حیحص  حرش  - 12

دنراد . نآ  خسن  هب  هدیقع  املع  روهمج  دیوگو : يا  هدع  زا  نزاخ 357:1  ریسفت  - 13

هحفص 191 ] ] 

. دنکتابثا تنس  اب  ار  نآ  دهاوخیم  هک  يواضیب 269:1  ریسفت  - 14
. نیعبات هباحص و  زا  یهورگ  زا  نایح 218:3  یبا  ریسفت  - 15
. نیعبات هباحص و  زا  یهورگ  زا  ریثک 474:1  نبا  ریسفت  - 16

یبا و  دیمح ، نبدـبع  ریرج و  نبا  یقهیب و  قازرلا و  دـبع  و  یناربط ، قیرط  زا  نیعبات  هباحـص و  زا  یهورگ  زا  یطویس 140:2  ریسفت  - 17
. تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  يرابنالا  نبا  و  دواد ،

دوعسلا 251:3 . یبا  ریسفت  - 18
ملع نایاوشیپ  ناگرزب و  زا  هورگ ، نیا  ایآ  تسین ؟ تنـس  لـها  دزن  نآرق  ملع  عجارم  ذـخام و  اـهباتک  نیا  اـیآ  ققحم  ياـقآ  دـیوگ : ینیما 
یمن هدید  هعیش  بتک  زا  ریغ  رد  و  هدشن ، لزان  نآ  هرابرد  ینآرق  هیآچیه  دیوگ : ار  كدرم  نیا  نخس  دید  دیاب  سپ  دنتـسین ؟ ناشریـسفت 

نیا همه  هرابرد  هتفگ ، مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هرابرد  هچنآ  دـسر  یم  ار  وا  ایآ  و  درک ؟ هیجوت  لیوات و  دـیاب  هنوگچ  دوش ،
دنک ؟ یئوگدب  ار  اهنآ  شا  هزره  نابز  اب  و  دیوگب ؟ نایاوشیپ  نیعبات و  هباحص و 

مالسا رد  تقوم  جاودزا  دودح 

تاررقم نیا  اب  یجاودزا  تیلهاج  نارود  رد  و  تسا . هدروآ  مالسا  یتاررقم  دودح و  تقوم  جاودزا  يارب  هک  میدرک  نایب   306 هحفص رد 
 " تسا تیلهاج  ياه  جاودزا  زا  یکی  هعتم  هک "  ار  هدـیقع  نیا  زورما ، ات  رخاتم  ياملع  نیـشیپ و  ياـملع  زا  سک  چـیه  هتـشادن و  دوجو 
، درم نیا  رظن  راهظا  يارب  یـشزرا  هنوگ  چیه  نیاربانب  دشاب و  اهجاودزا  نآ  زا  یکی  دناوت  یمن  دراد  هک  یتاررقم  دوجو  اب  و  هدرکن ، زاربا 

: لیبق زا  تسا  هدشدای  لیصفتب  موق  ناوارف  بتک  رد  تاررقم  نیا  درادن و  دوجو 
یمراد 140:2 . ننس  - 1
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. هعتم باب  رد  لوا  دلج  ملسم  حیحص  - 2
یئادج تدم ، دقع ، هدرک : دای  هک  شتاررقم  زا  يربط 9:5  ریسفت  - 3

هحفص 192 ] ] 

. تسا ثاریم  مدع  ءاربتسا و  تدم ، تشذگ  زا  دعب 
. تسا هدرک  رکذ  ار  ثاریم  مدع  هدع ، تدم ، ترجا ، دقع ، نآ : تاررقم  زا  صاصج 178:2  نآرقلاماکحا  - 4

. تسا هدش  هراشا  شدودح  زا  يا  هراپب  اهنآ  رد  هک  هدرک  لقن  یثیداحا  یقهیب 200:7  ننس  - 5
. تسا هدرک  رکذ  ار  شتاررقم  زا  يا  هراپ  يوغب 413:1  ریسفت  - 6
. تسا هدرک  رکذ  ار  شتاررقم  زا  يا  هراپ  یبطرقریسفت 132:5  - 7
. تسا هدرک  رکذ  ار  شتاررقم  زا  يا  هراپ  يزار 200:3  ریسفت  - 8

هدرک . نآ  تاررقم  رب  ءاملع  قافتا  ياعدا  يوون 181:9  زا  ملسم  حیحص  حرش  - 9
. هدرب مان  ار  هناگشش  تاررقم  نزاخلا 257:1  ریسفت  - 10

. هدرب مان  ار  هناگشش  تاررقم  ریثک 474:1  نبا  ریسفت  - 11
. تسا هدرک  رکذ  نوناق  جنپشتاررقم  زا  یطویس 140:2  ریسفت  - 12

تسا . هدرک  رکذ  شیارب  نوناق  جنپ  یطویس 295:8  ریبکلا  عماجلا  - 13
. تفای ناوتیم  هعبرا  بهاذم  یهقف  بتک  يرایسبرد  زین  و 

درک عونمم  ار  تقوم  جاودزا  هک  یسک  لوا 

رد مدرم  هدوب و  حابم  یمالسا  تعیرشرد  تقوم  جاودزا  دهد  یم  ناشن  هک  هدیـسر  ام  تسد  هب  دیناسم  حاحـص و  رد  ثیدحجنپ  تسیب و 
نآ زا  شتفالخ  ياهزور  نیرخآ  رد  رمع  دنا و  هدرک  یم  لمع  نادب  رمع  تفالخ  نامز  زا  یشخبو  رکب  یبا  تفالخ  و  ص )  ) ربمایپ نامز 

حیحـص ياهباتک : هب  ناوت  یم  رما  نیا  قیقحت  رد  تسا . هدرک  یفرعم  دـنک ، یم  مـالعا  عونمم  ار  نآ  هک  یـسک  لوا  ار  دوخ  هدرک و  یهن 
يربط ریسفت  یقهیب 206:7 ، ننـس  کلام 30:2 ، اـطوملا  و 356:3 ، دمحا 436:4  دنـسم . و 395:1  ملسم 396  حیحـص  عتمتباب ، يراخب 

يرشخمز 331:1، قئافلا  يوره ، نیبیرغلا  ریثا 249:2 ، نبا  هیاهنلا  صاصج 178:2 ، نآرقلا  ماکحا  ، 9:5

هحفص 193 ] ] 

رجح 141:9، نبا  يرابلا  حـتف  202 و 201:3 ، يزار ریسفت  بغار 140:2 ، تارضاحملا  ناکلخ 359:1  نبا  خـیرات  یبطرق 130:5 ، ریسفت 
. درک هعجارم  تماما ، ثحب  رد  یجشوق  دیرجت  حرش   93: یطویس يافلخلاخیرات  یطویس 293:8 ، ریبکلا  عماجلا  یطویس 140:2 ، ریسفت 

نیعبات هباحص و 
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. دنتـسه تقوم ،) جاودزا   ) هیعتم خسن  مدـع  وجاودزا  نیا  تیعورـشم  هب  دـقتعم  نآ ، زا  رمع  یهن  زا  عالطا  اب  نیعبات  هباحـص و  زا  یهورگ 
ضرف دوخ  رب  تما  ار  ناشتعاطا  دـنراد و  یناوریپ  اهنآ  زا  یخرب  هکنانچ  تسا ، زئاح  ار  یئازـسب  تیعقوم  تما ، رد  ناشتارظن  ءارآ و  نانیا 

: لیبق زا  دنراد  یم 
ع )  ) یلع نینموملا  ریما  - 1

تما نیا  دنمشناد  سابع  نبا  - 2
یعازخ نیصح  نب  نارمع  - 3

يراصنا هللا  دبع  نب  رباج  - 4
یلذه دوعسم  نب  هللا  دبع  - 5

يودعلا رمع  نب  هللا  دبع  - 6
نایفس یبا  نب  هیواعم  - 7

يراصنالا يردخلا  دیعس  وبا  - 8
یمحجلا هیما  نب  هملس  - 9

یمحجلا هیما  نب  دبعم  - 10
یشرق ماوع  نب  ریبز  - 11

مکحلا - 12
یموزخملا رجاهم  نب  دلاخ  - 13

یشرقلا ثیرح  نب  ورمع  - 14
يراصنالا بعک  نب  یبا  - 15
یفقثلا هیما  نبهعیبر  - 16

ریبج نب  دیعس  - 17
ینامیلا سوواط  - 18

ینامیلا دمحم  وبا  ءاطع  - 19
يدسلا  - 20

ءاطع و ریبج و  نب  دیعس  ینامی و  سواط  نیعبات ، زا  و  دیوگ : دنا  هتفریذپ  ارتقوم  جاودزا  هک  هباحص  زا  یهورگ  ندرمشزا  دعب  مزح ، نبا 
دنشاب . یم  هکم  ءاهقف  ریاس 

لها دیوگ : شریسفت 132:5  رد  یبطرق  تسا . لالح  تقوم  جاودزا  دندقتعم  همه  نمیو  هکم  مدرم  زا  سابع  نبا  باحصا  دیوگ ، رمع  وبا 
. دندرک یم  تقوم  جاودزا  دایز  هکم 

هحفص 194 ] ] 

خـسن هیآ  نیا  دندقتعم  تما  میظع  هدوت  هن ؟ ای  هدش  خـسن  هیآ  نیاایآ  دـنا  هدرک  فالتخا  دـیوگ : هعتم  هیآ  رد  شریسفت 200:3  رد  يزار 
زا یهورگ  هدیقع ، نیا  هب  و  دیوگ : هعتم  زاوج  ثیدح  لقن  زا  دعب  نایحوبا  تسا . حابم  زونه  دنیوگ  یم  مه  تما  زا  یهورگ  تسا ، هدـش 

دنا . هدیئارگ  نیعبات  تیب و  لها 
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اجک و  دشاب . هتـشاد  تیعقاو  شا ، هیآ  خسن  و  تقوم ، جاودزا  تمرحرب  تما  عامجا  ياعدا  دناوتیم  اجک  دش ، دای  هچنآ  ربانب  دیوگ : ینیما 
داد . تبسن  مالسلا ، امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هب  طقف  ار ، نآ  زاوج  هب  لوق  ناوت  یم 

ام دوخ ، هک  تسا  فلتخم  لوق  لاوقا 22  نیا  نآ ، خـسن  هعتم و  رد  تنـس  لها  لاوقا  نایب  رد  دراد  دوجو  مه  یمجنپ  شخب  باتک  نآ  رد 
مینک . یملوحم  ناگدنهوژپ  يرایشه  هب  ار ، دئاوف  نآ  هب  هجوت  ام  دنک و  یم  يربهر  یمهم  دئاوف  هب  ار 

تسا و رت  ساسا  یب  يا ، هوای  ره  زا  یگیامیب  رد  نآ  گرب  ره  اریز  مینک ، ثحب  رتشیب  باتک  نیا  یلایخ  ياه  هتفاب  رد  دـسر  یمن  ار  اـم  و 
يوخره زا  و  هیام ، مک  شناد  ره  رد  ثیدح ، نآرق و  فراعم  زا  رود  یمالسا و  بادآزا  رود  شفلوم  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدنهد  ناشن 
شهیقف شهقفمالسا و  رگا  دناوخ . یم  مالـسا  ياهقف  زا  شباتک  رد  ار  دوخ  لاح  نیا  اب  و  تساشاحف ، نهددب و  رایـسب  تسا  یهت  یکین 

تسوا . شا  هدنسیون  باتک و  هنومن  رگا  و  دوش ، یفرعم  وا  دوجو  هب  شملاع  شملعمالسا و  رگا  و  تسا ، نینچ 
. نوعجار هیلا  انا  اناف هللا و 

. زادرپغورد ياه  باتک  نوماریپ  ثحب  نایاپ  دوب  نیا 

هحفص 195 ] ] 

دش راکشآ  تقیقح  هرهچ  نونکا 

نایب موق ، بتک  نوماریپ  لصفم ، ثحب  نیا  داریا  رد  ار  دوخ  فده  میرادرب و  هدرپ  دوخ  یئاهن  دـصقم  يور  زاهک  هدیـسر  نآ  تقو  رگید 
: میئوگب هک  تسا  هدیسر  ارف  ام  يارب  بسانم  تقو  نونکا  مینک .

تدحو یتسود و  یگتـسبمه و  یمومع و  حـلاصم  نآ  رد  هک  تسا  یمهم  عوضوم  هب  تبـسن  مالـسا ، تلم  يرادـیب  ام ، بولطم  هدـشمگ 
تسا . هتفهن  داسف ، نک  ناینب  لیس  نایغط  زا  یمالسا  ياهزرم  ظفح  یعامتجا و 

ما "  هدرک  هیکت  دوخ  يادخ  رب  نم  تسا ، نارگ  امش  رب  مدرک ، ادخ  تایآ  زا  هک  يدای  منخس و  تیعقوم  رگا  موق  يا  " 
نیب زا  و  ناشعامتجا ، مظن  رد  داسف  و  ناشعمج ، یگراپ  نیملسم و  فوفص  نیب  فاکـش  داجیا  يارب  یغیلبت  چیه  ایآ  دنگوس  ادخب  ار  امش 

رد ینیبدـب  رذآ  ندروآ  ناجیههب  و  ناش ، هتفهن  ياه  هنیک  نتخیگنارب  و  ناشیمالـسا ، يردارب  هتـشر  نتـسسگ  و  ناـشیبرع ، تدـحو  ندرب 
دشاب ؟ هتشاد  دوجو  دناوت  یم  بتک  نیا  زا  رتدنمورین  نیملسم ، قرف  نیب  توادع  شتآ  رد  ندیمد  و  یمالسا ، للم  سوفن 

 " منک . تیاده  تسار  هارب  ار  امش  ات  دیزیخرب  نم  يوریپ  هبموق  يا  " 
دنا . هدرک  دنلب  نآرق  ياسر  گناب  اب  تفلاخم  هب  ار  دوخ  دایرف  بتک  نیا 

یقالخا مراکم  هشیر  هب  هشیت  نوزومان  نانخس  نیا  دهد . یم  هعاشا  ار  تارکنم  واشحف  ینید ، هعماج  رد  غورد  اب  هتخیمآ  ياه  لاجنج  نیا 
یب یئوگدب ، هب  ار  مالسا  تکما  حضتفم ، رادشین و  يوگ  ازـسان  ياهنابز  نیا  دنز . یم  دش ، ثوعبم  شلیمکت  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک 

، یعامتجا ماظن  ندز  مه  رب  دـساف  میلاعت  نیا  هجیتن  دـهد . یم  قوس  يرازآ  مدرم  تحاـقو و  تنوشخ ، یئوج ، هزیتس  یئوخ ، تشز  یبدا ،
يرود و
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یگناگی دیحوت و  ندیبوک  مهرد  و  یمالسا ، للم  تسایس  اب  يزاب  و  سدقم ، تعیرش  سومانتناها  کته و  یمالسا و  قرف  نیب  فالتخا 
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ياه هشقن  و  دـنک . یم  داجیا  ناـشهار  ارف  یلحنی  ـال  عناوم  هدـش و  تما  تفرـشیپ  تداعـس و  عناـم  هکمومـسم  ياـه  ملق  نیا  تسا . مدرم 
فقوتم اهلد  رد  يرادنید  یعادب  هک ، ار  یئاهترودک  و  درتس ، یم  دوش  یم  هتـسب  شقن  نابلط ، حالـصا  ریمـض  حاولا  رد  هک  ار  یحالـصا 

دنک . یم  هدنز  هدنام ،

ناگدننز تمهت  رب  یتحیصن 

 " تسا . هدمآ  ناتاهلد ، درد  يارب  یئافش  و  ناتیادخ ، زا  يزردنا  دنپ و  مدرم ، ایآ  " 
یم هولج  كرتشم  ناسکی و  دسانش  مالسایتدیقع  دنب  رد  ار  ادخ  هک  یناملسم  درفره  يارب  یمالسا  یعامتجا  ینید و  دئاقع  تسین  کش 
مزال دشاب ، ینید  هفطاع  ياراد  هک  یناملسم  ره  يارب  ددرگ و  یم  رهاظ  مالسا  یعامتجا  نید  مان  هب  اهنت  هعماج ، رد  دیاقع  نیا  اریز  دنک ،
رظن راهظا  رکفت و  زرط  رد  اطخ  شزغل و  راچد  دئاقع  نآ  نابحاص  وا ، دـید  زا  دـنچ  ره  شا ، یمالـسا  تیلم  دوخ و  ینید  فرـش  زا  تسا 

مالـسا زا  ریغيرگید  تلم  تموـکح و  هب  ار  دوـخ  هتخاسادـج ، رگید ، هـقرف  زا  ار  يا  هـقرف  دـناوت  یمن  دزیخرب و  عاـفد  هـب  دنـشاب ، دوـخ 
نیمز هکلب   " تسین . يرگید  زیچ  دیا ، هدرک  يراذگ  مان  ار  اهنآ  ناتناردـپ  امـش و  هک  یئاهمان  زج  اه  یگدـنکارپ  نیا  دـهد " ، صاصتخا 

، نیملسم هملک  داحتا  و  دنک . یم  یگدنز  قح ، مچرپ  ریز  رد  ناملسم  تسوا . تلود  وتموکح  مالـسا  و  قداص ، ناملـسم  هناخ  شا  همه 
. تسوا راعشدشاب  اج  ره  تقو و  ره  یمالسا ، تسرد  وحیحص  يردارب  و  تسوا ، هدشمگ 

یناهج تموکح  زا  يا  هبعش  تقیقح  رد  اه ، تلود  نآ  زا  مادک  ره  هک  یمالـسا  زیزع  لود  هب  دسر  هچ  اتنیملـسم  داحآ  عضو  تسا  نیا 
لدعو ، قدص  هملک  دنا ، هناگی  هملک  نآ  زا  يا  هدنکارپ  فورح  لماک و  عمج  نآ  دارفا  و  دنا . مالسا  گرزب 
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. یقرت تفرشیپ و  هملک  فرش ، تزع و  هملک  دیحوت ، صالخا و  هملک 
، ناهج فانکا  فارطا و  رد  دشاب و  دازآ  شروشک  رد  بتک  نیا  رـشن  دـهد ، یم  هزاجا  دوخ  هب  زیزع ، رـصم  تلود  هنوگچ  فصو  نیا  اب 

تسدب و  قح ، مچرپ  ریز  هدوب و  قرش  هسردم  و  مالـسا ، زرم  شنیتسخن  زور  زا  رـصم  هکنآ  لاح  و  دزاس ؟ راد  هکل  ار  دوخ  ترهـش  مان و 
هک تسین  گنن  بیع و  هدنارذگ ، ترهـش  نسحبيدامتم  ياهنرق  هک  رـصم  يارب  رما ، نیا  ایآ  تسا . هدـیدرگ  سیـسات  نید  ملع و  لاجر 

شملاع هللا ، راجیـسوم  شهیقف  دـنیوگب  و  دنـشاب ؟ مومـسم ، یئاـه  ملق  و  رودزم ، یناگدنـسیون  و  هدـنبیرف ، لاـجد و  یمدرم  نآ ، فرعم 
مولع داتـسا  يرـضخ ، شخروم  نیـسح ، هط  شقوقح ، رتـکد  اـضر ، دیـشر  دـمحم  شا ، هرگنک  وضع  و  نیمادـمحا ، شحلـصم  یمیـصق ،

دجن و نادنزرف  زا  یگناگیب  هک  تسین  راع  گنن و  رصم  يارب  ایآ  دنـشاب ؟. حمـسلا  وبا  رهاظلا  دبع  شرعاش ، تباثدمحم و  شا ، یعامتجا 
دراذگب و هنیثولا "  مالـسالا و  نیب  عارـصلا  ار "  شمان  دسیونب و  هیماما  رب  در  یباتک  اهنآ  زا  یکی  دننابـسچب ، ار  دوخ  شتفارـش  هب  قشمد 

دنک : یفرعم  نینچ  شرظن  رد  ار  هیماما  هعیش  دسیون و  ظیرقت  ار  نآ  شک  رد  رعش و  اب  هن  شرعش  اب  يرگید 
. دنراد یم  زاربا  هللا ، قلخ  ریخ  هب  تبسن  عافد  نودب  یتخس  ینمشد  لد ، رد  نانیا  " 

. دندرگ یمن  زاب  رما ، نیا  زا  و  درک . تنایخ  دروآ  یحو  هک  نیما  لیئربج  دنیوگ  یم  " 
دراد و ... دوجو  يرفک  سپ  نیا  زا  نیمز  رد  ایآ  " 

 " تسا نانآيراوخ  زا   " عارص ، باتک "  اهنآ  رادنپ  هب  درادن  دوجو  یمرزآ  نید و  موق  نیا  رد  " 
" ؟ دتفیب زرل  سرتب و  ادخ  دای  زا  ناشلد  نامیا  اب  مدرم  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  " 
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و لوعجم ، ياه  تبـسن  اهغورد و  هنوگ  نیا  هعاشا  بتک و  نیا  شخپ  هک  دشاب  هتـشاد  يرادـنپ  نینچ  دوشیم  ادـیپ  يرـصم  يدرمکی  ایآ 
ای و  دـنک ؟ یم  رادـیب  ار  رـصم  مدرم  یتسود  بدا  نسح  ایو  دراد ؟ یتایح  شزرا  کـی  رـصم  تلم  يارب  هیاـمیب ، ياـه  هتـشون  نیا  راـشتنا 
یم رـصم  بیـصن  یتفرـشیپ  یعامتجا  یقالخا ، یبدا ، یملع ، ياهتـضهن  رد  و  دنک ، یم  ظفح  ار  رـصم  یبرع  تموکح  نایک  تیـصخش و 

دنک ؟
، نآ راتس  ارناگدنسیون  رب  سوسفا  نآ ، حلـصم  نافلوم  رب  سوسفا  نآ ، تسدربز  نادنمـشناد  رب  سوسفا  رـصم ، هزنم  ياه  ملق  رب  سوسفا 
ملع و ياه  تماما  هب  تبسن  نمیا  نادرم  رب  سوسفا  نآ ، بیدا  ناداتـسا  رب  سوسفا  نآ ، هتخاس  دوخ  و  هتـسجرب ، ياهتیـصخش  رب  سوسفا 

. نآ نید 
ینید و تاـیح  رب  سوسفا  شمیلـس ، لـقع  و  بئاـصيار ، حیحـص و  هیحور  رب  سوسفا  شناوارف ، بدا  ضاـیف و  ملع  و  رـصم ، رب  سوسفا 

شا . هلضاف  تاکلم  و  میرک ، قالخا  یلاع ، ياهسرد  رب  شدنمشزرا ، میلاعت  رب  شصلاخ ، يالو  رب  سوسفا  شنهک ، مالسا 
یناـبرق رودزم ، ياـه  ملق  یناـبرق  دوش ، یم  ضارغا  هب  هدوـلآ  ياـهباتک  یناـبرق  همه ، همه و  هک  یلئاـضف  همه  نیا  رب  رـصم و  رب  سوـسفا 

نآ راکفا  ینابرق  ددرگ . یم  كانفـسا  ياه  هناخپاچ  ینابرق  هناقمحا ، ياه  هدـبرع  ینابرق  هایـس ، تاحفـص  نیا  ینابرق  دـساف ، ياه  هزیگنا 
دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  دنیازفا " و  یم  دوخ  داسف  هجرد  هب  و  هدرک ، نایغط  دالب  رد  تعرـس  هب  هک  زادرپون ، ناگدنـسیون  زا  هدـع 

دنناد "  یمن  یلو  دننادسفم ، دوخ  نانیا  دیشاب ، هاگآ  میبلط ، حالصا  یمدرم  ام  دنیوگ  دینکن ، یهابت  داسف و  نیمز  رد 
كاردا ینید ، هفطاع  دوش ، یمن  ادـیپ  نیمزرـس  نیا  رد  یـسک  اـیآ  تسین ؟ نآ ، ياـبدا  خـیاشم  رـصم و  ناـگرزبربارب  رد  اـهباتک  نیا  اـیآ 

دزیگنارب ؟ نیمز ، قرشم  مومع  يوربآ  هب  هجوت  زا  لبق  شبوبحم  رصم  يوربآ  زا  عافد  هب  ار  وا  شحلاص  هشیدنا  و  یتسیزمه ،
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یباتک ربظیرقت  لاـح  نیع  رد  دـناد  یم  ریـصب  يدـقانشا  هعماـج  يارب  ار  دوخ  هک  رـصم ، همـالع  زا  همه  یتفگـش  تسا و  یتفگـش  ياـج 
یپاچ ياه  طلغ  زا  نآ  تایوتحم  هب  تبسن  داقتنا  رد  هتشونناهج و  گرزب  ياه  تیصخش  رصع و  ناگرزب  زا  صلاخ ، یبرع  زا  دنمشزرا ،

هتخادرپ يریگ  هدروخ  داقتنا و  هب  دزاس ، یمن  دراو  ینایز  یـسک  رب  درادـن ، یمالـسا  تما  رب  شبلاطم  مهف  راـک  رد  يریثاـت  هنوگچیه  هک 
: لیبق نیا  زا  یطالغا  تسا .

ام  لک  شحیحص  املک 
حرش شحیحص  عرش 

اخیش شحیحص  انخیش 
ثداوح و نیا  هب  تبـسن  غیرد  یب  تشذـگ  نیا  رب  نیرفآ  و  هتفر ، راکب  یپاچ  طـالغا  حالـصا  رد  هک  يرظن  تقد  صرح و  نیا  رب  نیرفآ 
هک یبلط  حالـصا  هفطاع  نیا  رب  نیرفآ  تلم ، حلاصم  نید و  لباقم  رد  تشذگ  برع و  نابز  يوربآ  يرادـهگن  رب  نیرفآ  نیگنـس ، عیاجف 

نیرفآ !! مه  زاب  نیرفآ و  مه  زاب  نیرفآ ، دروآ ، یم  موجه  نانآ  هب  یشاحف  اب  هداتفا و  هعیش  ناگرزب  تافیلات  حالصا  رکف  هب 
، قح هقیرط  و  فاصنا ، مسر  لدع و  نوناق  زا  دنریگ و  شیپ  لادتعا  هار  دنتسینلیام ، هاگ  چیه  فاکـشوم ، رایـشه و  نادرم  نیا  لاثما  ارچ 
رد كانرطخ  ياهشزغل  هنوگنیا  رب  ار  رصم  دوخ ، زیزع  روشک  ناگدنسیون  رظن  تلادع ، ساسا  رب  و  دننک ، يوریپ  قلخ  هب  تمدخ  هفیظو  و 

تسین و شیب  يزیچ  اه ، یتخبدبهلـسلس  کی  اهیراتفرگ و  هتـشر  کی  زج  رـصم  يارب  تقیقح  رد  هک  یتافیلات  دـننکبلج ، تاـفیلات ، نیا 
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دناشک . یم  تکاله  زور  هب  ار  تلم  ماجنارس  هدش ، ناشتلم  يارب  ءوس  ياهدمآ  شیپ  اه و  یتخبدب  هب  یهتنم 
ضرعم رد  ار  سدقم  مالسا  يوربآ  و  روشک ، نیا  يوربآ  اه ، هتشون  نیا  هکنآ  لاح  تسا و  قارع  رد  بتک  نیا  راشتنا  رت ، تفگـش  نیا  زا 

هدنز و یتاساسحا  ياراد  هدرک ، ظفح  ار  دوخ  غوبن  یگژیو و  زونه  شتلم  دنا و  هدنز  قارع  لاجر  زونه  هکنیا  اب  دهد . یم  رارقرطخ 
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لوــمخ و هـب  زوــنه  شا ، یناوــج  طاــشن  تماهــش و  تـسا و  ناــنچ  نـینچ و  زوــنه  شا  یبرع  تریغ  هــکنیا  اــب  تساراوتــسا ، ینید 
ردشتموکح يرادـمامز و  تردـق  زونه  هک  هژیو  هب  تسا ، هتفرگن  یناوتان  ار  شخویـش  ناگرزب و  ياه  شالت  و  هدـیئارگنیگدروخلاس ،

. تسا مشاه  لآ  تسد 
دنراد دوجو  یسنج  ياهلالد  فجن  ياه  هناخ  رفاسم  رد  دنیوگب  دونشب  دوخياهشوگ  اب  هک  تسا  راوگان  تخـس  هچ  قارع  نهیم  مامز  رب 
هبترم دـنچ  بشکیرد  شنارتخد  دـنیوگب : ای  و  دـننیزگرب ، ار  یکی  اهنآ  نیب  زا  اـت  دـننک  هضرع  نادراو  هزاـت  هب  ار  نارتخد  زا  یهورگ  هک 

دننک . جاودزا 
نیملـسم سابل  هب  هک  دنا  ناگدننک  هارمگ  ناهارمگ و  نارگ ، هسیـسد  اه  یفجن  هک  دونـشب  ار  اهادص  نیا  دـناوت  یم  قارع  شوگ  هنوگچ 

!! دننک یمتکرش  نیملسم  اب  رهاظب و  یمالسا  رئاعش  زا  يرایسب  رد  هدمآرد و 
نادناخ لاجر  تیصخش  هک  تسا  يدایرف  لاجنج و  يادص  همه  اهنیا  زا  لبق  و  تسین . تحلـصم  شداریا ، نیا  زا  شیب  هک  یبلطم  رخآ  ات 

دزاس . یم  هدولآ  ار  قارع  یمشاه 
رد يا  هزات  حور  هکنیا  اـی  هتفهن ؟ یقارع  هعماـج  يارب  یتحلـصم  بتک  نیا  لـالخ  رد  درادـنپ  هک  دوش  یم  ادیپیـساسح  یقارع  چـیه  اـیآ 

نانآ تفرـشیپ  یقرت و  يارب  یلماع  ای  و  دریگ ؟ ارف  يا  یقالخا  ياهـسرد  مالـسا ، تلم  اهنیا  زا  دنک  نامگ  ای  دمد ، یم  شنادـنزرف  دـبلاک 
دیاـع یبدا  هجیتـن  اـی  دــشاب ؟ هتــشاد  نآ  نایوجــشناد  يارب  یملع  شزرا  اـی  و  قارع ، لاــجر  يارب  یگنهرف  شزرا  اــی  دــیآ ؟ لــصاح 

تـسایس رد  ای  دشاب و  هتـشاد  يدام  شزرا  دناوتب  نادنمتورث  يارب  ای  هتـشاد ، رب  رد  ینید  هرهب  شناناملـسم  يارب  ایو  دـنک  شناگدنـسیون 
تشاذگدناوتب ؟ يرثا  نآ  بوبحم  یمالسا و  تموکح 

ار شتلم  تزع  فرش و  و  دشاب ، قداص  شا  یناملسم  ياعدا  رد  هک  یناملسم  ره 

هحفص 201 ] ] 

شندناوخ يرادهگن و  زا  و  دـنک . رفنت  راهظا  اهنآ  زا  یبلط  قح  ناونع  هب  ودزیرب  رود  ار  لطاب  ياهباتک  نیا  لاثما  تسا  فظوم  دـهاوخب ،
زا سپ  هب  ار  شبلاطم  هب  فارتعا  و  دنیزگ . يرود  شتاجردنم  هب  ندیورگ  ندرک و  لمع  زا  درادن و  رواب  ار  شتایوتحم  و  دزرو ، بانتجا 

شبلاطم لیلحت  دقن و  هب  اصخش  دوخ  ای  دنک و  لوکوم  قیقحت ، دقن و  لها  نخس و  نافارص  هب  هعجارم  قیقد و  هنیاعم  کنیع  نتفرگ  راکب 
دناشک . هشقانم  داریا و  هب  اهنآ  ناگدنسیون  دراد ، تیحالص  رگا  یضتقم  دراوم  رد  دزادرپ و 

. دش دهاوخ  رت ، مکحم  نید ، رما  رد  ناشتریصب  رتهب و  اهنآ  يارب  دننک ، لمع  دوش ، یم  هداد  اهنآ  هب  هکیئاهزردنا  هاگ  ره   "و 
شحیحص ذخام  لوصا و  هب  ار  یمالسا  قرف  زا  يا  هقرف  بهذم و  ره  لها  تافیلات  دنا  فظوم  یمالسا ، ياه  تموکح  نارشان  وناغلبم  " 

نیا اریز  دـننک ، يریگولج  هدـش ، هتـشون  نآ  دـض  فلاخم و  هچنآ  زا  دـنراد و  هضرع  هدـش ، فیلاتهقرف  نآ  ناگرزب  لاجر و  تسدـب  هک 
ات اهنیا  دـنا  تیبرع  مکحم  ياه  هتـشرنارادساپ  و  مالـسا ، سومان  نانابهگن  و  نید ، ملع و  ياه  تناما  ظفح  رد  تما ، ناناب  هدـید  هورگ ،
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هنیک شتآ  نازیگنا ، هنتف  هکنیا  زا  لبق  دننک  رب  نب  زا  ار  داسف  ياه  هشیر  تسا ، نانآ  هدهع  رب  و  دنشیدنیب . دوخ  حالـص  هب  هک  تسا  یتقو 
زا دـعب  نیما  دـمحا  هکنانچ  دـنوش ، لسوتم  سرتسد  دروم  ذـخام  دوبمک  و  عالطا ، مدـع  رذـع  هب  هاگنآ  دـنزورفارب و  یمالـسا  عماوج  رد 

دوخ راکب  ناسنا  تسا " و  هدرک  زاربا  دوخ ، موق  عمجنایم  رد  ار  يرذع  نینچ  هدراو  تاضارتعاخساپ  رد  مالـسالا "  رجف  باتک "  راشتنا 
و تسین " . هتفریذپ  شرذع  دهدنماجنا  ار  شا  یعامتجا  ینید و  هفیظو  هک  یسک  دزادنیب " و  ار  شا  یهاوخ  رذع  نابز  رگا  تسا  رایـشه 

 " دنناراگتسر یتسار  هب  نانیا  و  دننک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنزیخرب و  ریخ  هب  توعد  هب  یهورگ  امش  نیب  زا  دیاب 

هحفص 202 ] ] 

، نید ملع و  بدا  تیاعر  تسد  هب  تناتم  قوثو و  تسد  هب  تناـما ، قدـص و  تسد  هب  هک  تلم  ره  هتـشون  و  بهذـم ، ره  هدنـسیون  زا  اـم 
، دـشاب لیلد  يور  زا  دـبای  دنمتداعـس  تایح  سک  ره  و  لیلد ، يور  زا  دوش  كاله  سک  ره  ات  مینک "  یم  لابقتـسا  دـشاب ، هدـش  هتـشون 
ره زا  امـش  ياربو  رترثوم  امـش  تیبرت  رد  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  درآ  نامیا  ترخآ ، زور  ادخ و  هب  هک  دریگ  دـنپ  سک  نآ  هظعوم  نیدـب 

. " تسا رت  هزیکاپ  رگید  زیچ 

هحفص 204 ] ] 

نرق 04 رد  ریدغ  ءارعش 

یناهفصا ابطابطلا  نبا 

هراشا

یفوتم 322 ه

اهدبا  هوادعلا  یل  رسی  نم  ای 
رذوا كدهجب  یهورکمل  دمعا  و 

هروکشم  هداع  يدنع  هللا 
ریحتت الف  ینیداعی  نمیف 

یفطصملا  يدج  ءاعدب  قثاو  انا 
رذحاف مخ "  ریدغ  هادغ "  یبال 

هئاعد  ثراب  اندعسا  هللا  و 
ربصاف یلاوی  وا  يداعینمیف 
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 " نک . اهر  ارم  ای  زیخرب ، مرازآ  هب  یناوت  یم  ات  نک و  راهظا  ای  يزادرپ ، ما  ینمشد  هب  ناهن  رد  هک  یناسک  يا  " 
 " دیتفین تفگش  هب  نآ  زا  امش  مراديا ، هدیدنسپ  يوخ  منانمشد  اب  نم  ادخ  هب  دنگوس  " 

دیشاب "  رایشه  امش  مراد ، نانیمطا  مخ ، ریدغ  زور  مردپ ، هب  تبسن  یفطصم  مدج  ياعد  هب  نم  "
دینک "  لمحت  دیاب  امش  دنک ، دنمتداعس  وا  ناتسود  نانمشد و  هرابرد  شیاعد  ثاریم  زا  ار  ام  دنوادخ  " 

میسانشب ار  رعاش 

میهاربا نب  لیعامسا  دنزرف  ابطابط  میهاربا  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  شمان ،

هحفص 205 ] ] 

تسا . ابطابط  نبا  هب  روهشم  مهیلع ، هللا  هاولص  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  ربمغیپ ، طبس  ماما  دنزرف  نسح  نب 
ار وا  دیوگ : ءارعشلا 463  مجعم  رد  ینابزرم  تسا  تیبدا  ناگرزبزا  یگرزب  يوق و  دمآرـس و  رعـش  رد  يرعاش  تسدربز ، يدنمـشناد  وا 

. دنا هداد  تبسن  وا  هب  ار  ریز  ياهباتک  ناسیون  هرکذت  و  تایبدا ، رعش و  رد  تسا  یباتک 
. یلاعملا مانس  باتک  - 1

، يدمآ رشب  نب  نسح  دیوگ : ءابدالا 58:3  مجعم  رد  يومح  هدمآ و  رعـشلا ، ریاعم  میدن 221 ، نبا  تسرهف  رد  و  رعـشلا . رایع  باتک  - 2
. تسا هتشون  نآ  تایوتحم  حالصا  رد  یباتک 

ءارعشلا رعشلا و  باتک  - 3
رعشلا دقن  باتک  - 4

عبطلا "  بیذهت  باتک "  - 5
. تسا هقباس  یب  باتک  نیا  دیوگ : يومح  ضورعلا "  باتک "  - 6

تسا : هتشون  وا  هب  شنتفرگ  زاب  يارب  دوب و  هداد  هیراع  شتسود  هب  ار  باتک  نیا  دوش  یم  مولعم  ریز  رعش  زا   " رردلا ، دئارف  باتک "  - 7

رردلا  دئاوف  در  ردای 
رح يوهلا  یف  دبعب  قفرا  و 

. رعشلا نم  یمعملا  هفرعم  یف  لخدملا  باتک  - 8
. رتافدلاضیرقت یف  باتک  - 9

. وا راعشا  ناوید  باتک  - 10
وا . راعشا  ناوید  تابختنم  باتک  - 11

تناطف و يرایشه و  هب  وا  دیوگ : هدرک ، دای  وا  زاءابدالا  مجعم  رد  يومح "  " 

هحفص 206 ] ] 
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مدینـش دیوگ : یناهفـصا "  نسح  نبهزمح  هللا  دبع  وبا  تسا " . هدـش  یفرعم  دـصقم ، فدـه و  یئوکین  و  نهذ ، تمالـس  فاص و  هحیرق 
رب ار  وا  درک ، یم  دای  نوچ  ار  ابطابط ) نبا   ) نسحلا وبا  وا  هک  دندرک  یم  ثیدـح  زتعم  نب  هللا  دـبع  زا  دادـغب ، رد  راعـشا  نالقان  زایهورگ 

لاحنیا اب  دوبن ، دننام ، ار  وا  کلملا ، دبع  نب  هملسم  نب  دیزی  نب  دمحم  زج  شتافص  رد  یـسک  تفگ : یم  هتـشاد ، مدقم  بدا ، لها  ریاس 
تشاد . ینوزف  وا  راعشا  رب  ابطابط ) نبا   ) نسحلا وبا  راعشا 

. تسا هوفالا ، دمحم  نب  یلع  وا ، هب  تبسن  سک  نیرت  هیبش  یلو  دوبن ، وا  هیبش  یسک  نسحدالوا ، رد  و 
هب یناوارف  قایتشا  شا  یگدـنز  تدـم  ماـمت  رد  نسحلا ، وبا  تفگ : هدرک  لـقن  رماـع  نب  هللا  دـبع  وبا  نم  يارب  و  دـیوگ : یناهفـصا  هزمح 
هاگ چیه  ابطابط  نبا  اریز  داتفین ، قافتا  شیارب  وا  رادید  اما  درگنب ، ار  شرعـش  ای  دنیبب  ار  وادرک  یم  وزرآ  تشاد و  زتعم  نب  هللا  دبع  رادید 

تسا . یبیجع  ناتساد  هنیمز  نیا  رد  ار  وا  و  تفای ، تسد  زتعم  نبا  رعش  هب  شرمع  رخآ  ياهزور  رد  یلو  دوب ، هتفگن  كرت  ار  ناهفصا 
هیراع ار  وا  هخـسن  دش و  دراو  دندوب ، هدروآ  شیارب  دادغب  زا  ارزتعملا  هللا  دبع  رعـش  زا  هخـسن  کی  هک  رمعم " هناخ "  هب  نسحلا  وبا  یتقو 

زا هاگنآ  دنارذگب  رظن  زا  ار  وا  هخـسن  عمج ، نایم  رد  دش  قفوم  نسحلا  وبا  سلجم  نآ  رد  درک ، لوکوم  هدنیآ  هب  ار  راک  نیا  رمعم  دیبلط ،
نم زا  دوب . هتـشادرب  دوخ  اب  ینیگنـس  راب  ایوگ  تشاد  تنکل  شناـبز  هک  یلاـح  رد  دـینادرگ  نم  يوسب  ار  دوخهار  دـش و  جراـخ  سلجم 

زا راعـشا  نیا  مدیـسرپ  وا  زا  نم  نتـشون . يا ، هدـنکارپ  قاروا  رد  ار  رعـش  زا  یتاـعطق  ظـفح  زا  درک  عورـش  دـیبلط و  يذـغاک  ینادـملق و 
. درک رپ  دوب ، ینومام  ياهذـغاک  زا  یمین  هزادـنا  هب  مادـک  ره  هکار  گرب  جـنپ  وا  داتـسیا ، زاب  نتـشون  زاات  دادـن  نم  هب  یخـساپ  تسیک ؟

زا هک  دوب  تیب  تفه  داتشه و  دص و  مدرک  هرامش  ار  شراعشا 

هحفص 207 ] ] 

. دوب هدیزگرب  شراعشا  رئاس  نیب  ار  اهنآ  هدرک و  ظفح  سلجم  نآ  رد  زتعمنبا ، راعشا 
فاـکو ءار  فرح  ندرب  راـکب  زا  نآ  رد  هک  تیب  رد 39  يا  هدیـصق  هلمج  زا  تسا ، دوجوم  شراعـشا  زا  یمهم  شخب  يوـمح ، مجعمرد 

: تسنیا شزاغآ  هتفگ ، ار  لغبلا  یبا  نب  ییحی  نب  دمحم  نسحلا  وبا  حدم  هدیصق  نیا  رد  تسا . هدش  يراددوخ 

تاداسلا  هل  تناد  ادیس  ای 
تانسحلا هلعف  یف  تعباتت  و 

یلف  يدنع  هوامعن  تلصاوت  و 
تابه نهفلخ  تابه  هنم 

هبطخ  نامزلاینع و  تنث  معن 
توادغ هل  تبیه  ام  دعب  نم 

: دیوگدوخ هدیصق  فیصوت  رد  و 
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لدعم  لیلخلا  دنع  اهنازیم 
تالعف لعافتم  لعافتم 

: هدروآ وا  رعش  زا   518: بولقلا رامث  رد  یلاعث 
، دیدش يامرگ  شین  دننام  رادشین  ینابز  اب  ما ، هدش  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  یلاح  رد 

دینکن . رادیب  هجنکش  تمالم و  اب  دینک و  اهر  اهوزرآ  یئایور  ياهبش  رد  ملصاحیب  تالایخ  اب  ارم  میوگ : دوخب  هدرک ) تمالم  ار  دوخ  )
تسا . رجف  مدامد  باوخ ، تذل  میوگ  یم  اهنآ  هب  دش ، ردب  تا  یناوج  وش  رادیب  دنیوگ  یم  نم  هب 

: دیوگ هک  اجنآ  هدرک  دای  وا  رعش  رد  ار  یشوخ  بش  بولقلا  رامث  هحفص 435 ، رد  و 
یسورع رد  ار  بشنآ  نم  يرادنپ  دروآ ، دجو  هبارم  شحبص  هک  یبش 

هحفص 208 ] ] 

. ما هدینارذگ  نایگنز 
. دنزیم جنس  نابز ، لبط  هدرتسگ و  یکیرات  رد  رپو  لاب  ءازوج  ینامسآ  جرب  بشنآ  رد  ایوگ 

تسا . هدنکفا  ریزب  زان  همشرک و  زا  ار  دوخ  رس  هک  يا  هداتسیا  هدش : هتشون  نینچ  بش  نآ  فیصوت  رد  ایوگ  و 
ار نامثع  دالوا  زا  تسوپ  هایسود  شا  هناخ  رد  رب  دش  متسر  نب  یلع  یبا  هناخ  دراو  ابطابط  نب  نسحلا  وبا  يزور  دیوگ : هحفص 339  رد  و 

رارقتـسا متـسر  نبا  سلجم  رد  یتقو  دنا . هرهبیب  بدا  زا  ود  ره  دش  مولعم  درک  شیامزآار  اهنآ  دـنراد . رـس  ربزمرق  ياه  همامع  هک  دـید 
: تشون ار  راعشا  نیا  هدرک و  ذغاک  تاود و  ياضاقت  تفای ،

نیدوسا  رادلا  بابب  يرا 
نیوارمح نیتمامع  يوذ 

. منیب یم  تسوپ  هاپس  ود  هناخ  ردرب 
. دنراد رسب  زمرق  ياه  همامع  ود  ره 

. لاغذ ود  زارف  رب  شتآ  لگ  وددننام 
. دندنسرخ هتفگ ، كرت  ار  عیشت )  ) ضفر هک  ود  ره 

. دوب نیرونلا  وذ  نامثع  امش  دج 
. تسا گنر  هریت  دوجوم  ود  هدمآ  وا  زا  هک  یلسن  ارچ 

. دوش هداز  یبوخ  زايدب  تسا  تشز  هچ 
. دیآ نوریب  نامیس  زا  هک  ینهآ  نوچ 

. دیرادن تبسن  هدنرپ  غالک  ود  هب  زج  یسک  هب  امش 
. دیا هداتفا  جنر  تنحم و  رد  هک 

. دینک اهر  رهش  ود  نآ  رد  ار  تنس  لها  امش  دینک ، یم  یتسود  زاربا  صخش  ودنآهب  تبسن  امش 
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ار . كاپ  نیسح  نسح و  ربمغیپ  طبس  ود  هعیش  دینک  اهر  و 
داد . مهاوخ  يزیچان  غلبم  هب  يدنس  لاس  ود  تدم  رد  امشبنم  يدوزب 

هب درک و  یم  توعد  دوـخ  هب  ار  مدرم  هک  متـسرنب  یلع  اـبا  ياـجه  رد  و  دـندرک . طبـض  ار  اـهنآ  مدرم  دیدنـسپ و  ار  راعـشا  متـسر ، نبا 
دیوگ : هدرک  هراشا  ( صرب يرامیب  دوخ و  هب  توعد   ) رما ود  ره  هب  دوب ، التبم  صرب  يرامیب 

يا . هتفر  الاب  مدرم  همه  ياهرس  رب  هک  دش  هداد  امش  هب  یتیآ  یهلاناربمایپ  لئالد  زا 
یشاب . یسوممه  یسیع و  مه  وت  سپ  تسا ، يدیفس  تتسار  تسد  رد  و  يدمآ ، ایند  هب  ردپ  نودب  اهنت 

هکنیا هب  هراشا  اـب  دـهد ، شرتسگ  ار  شا  هناـخ  اـت  دوب  هدرک  بارخ  ار  ناهفـصا  رهـش  فارطا  يوراـب  یتقو  متـسر  نب  یلع  یبا  هراـبرد  و 
: دیوگ هتخاس  نینرقلا  يذ  ار  ناهفصا 

هنیدم  ینبی  نینرقلا  وذ  ناک  دق 
اهروس مدهی  نینرقلا  وذ  حبصاف 

 " دنک یم  ناریو  ار  شراوید  رگید )  ) نینرقلا وذ  هاگنآ  دزاس  یم  يرهش  نینرقلا  وذ  " 

هراد  نحص  یف  ناک  ول  هنایلع 
اهروط عزعزانیس  هل  نرقب 

دروآ "  هزرل  هبار  انیس  روط  دوخ ، خاش )  ) نرق کی  اب  دشاب ، شا  هناخ  نحص  رد  انیس  نابایب  هاگ  ره  هک  يروط  هب  " 
: دنک یم  انب  ار  ناهفصا  رهش  يوراب  هک  متسر  نبا  هرابرد  تسوا  زا  و 

ادجلا  لمعتسا  یمتسر  ای 
دک انطح  یف  اندک  و 

میشوک "  یم  دوخ  مهس  هب  ام ، رب و  راکب  ششوک  وت  متسر  دنزرفيا  " 
. يزاس یم  ناسآ  وت  ار ، هدیچیپ  گرزب و  راک  و  یئاهوزرآو ، لامآ  لحم  وت 

يا هراچادخب  دنگوس  هک  یتخاس ، مکحتسم  ار  رهشيوراب  نیا  نانچ  وت 

هحفص 210 ] ] 

درادن . یمکحم  یصرق و  زا 
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درک . دنهاوخ  تبحم  راهظا  نوبزرا "  لسنزا "  يرایسب  قلخ  نآ ، لابند  هب 
یشک . رامآ  هب  ار  اهنآ  رگا  دنردنکسا ، جوجام  جوجای و  نوچ  نانآ  و 

. يا هدرک  مهارف  يدس  نانآ  يارب  هک  یشاب  نینرقلا  وذ  دننام  وت  و 
دیوگ : یمتسر  یلع  وبا  ياجه  رد  و 

مرادن . رواب  يا ، هدرک  ظفح  ار  هچ  ره  لزنم ، باتک  زج  مریذپن و  ارت  شناد  نم  هط  متسر  دنزرف  يا 
یشاب . برطق  دودح  رد  برع ، بیرغ  تاغل  رد  ای  یشاب . يوحن  سنوی  هطاحاهب  وحن ، ملع  رد  وت  رگا 

دش . یهاوخن  عقاو  ریدقت  دروم  یئآ ، متسر  دزن  هاگنآ  یبایتسد ، لماک  روط  هب  هفینح ، وبا  هقف  ملعرب  و 
: تسوا زا  و 

اقطنم  کل  انءادها  نرکنت  ال 
هماظن هنسح و  اندفتسا  کنم 

زا راـک  گرزب  يادـخ  مینک  یم  میدـقت  وـت  هب  ار  نآ  و  میتـفرگ ، ارف  وـت  زا  ار ، نآ  مظن  نسح و  هک  ار  یقطنم  نسح  نکم  راـکنا  اـم  رب  " 
دنک " ، رکشت  دناوخ ، یم  وا  رب  ار  شمالک  یحو و  هک  یسک 

دیوگ : هدرک  شنزرس  هتشاد ، غیرد  وا  زا  ار  نج "  سورخ  رعش "  هک  کیرش ، نب  رفعج  نب  ورمع  ابا  رب  و 
! يدننام یب  ششخب  دوج و  ظاحل  زا  ام  نیب  رد  ماش  حبص و  هک  يدنمتواخس  درم  يا 

؟! تسیچ يارب  سورخ "  رعش "  رد  تجاجل  نیا  يرت ، تشذگ  اب  مدرم ، رعش  راک  رد  مدرم  مامت  زا  وت 

هحفص 211 ] ] 

دوب . راگدرورپ  شرعسورخ  هدود  زا  نج ، سورخ  رگا  رگشیاشخب  درم  يا 
داتفا . یم  تیمها  زا  رگید  دمآرد ، اه  سورخ  رامش  رد  هکنآ  زا  دعب 

: تسوا زا  زین  رعش  نیا  و 

سیبح  هیلع  یسفن  يذلا  یباب 
سینا مانالا  نم  هاوس  یلام 

هل  یتبراقم  ادبا  اورکنت  ال 
سیطانغم وه  دیدح و  یبلق 

مرادن . یسنوم  مدرم  نیب  رد  وا  زج  و  تسوا ، ورگ  رد  مناج  هک  سک  نآ  يادف  مردپ 
. تسا سیطانغم  وا  دشاب ، نهآ  نمبلق  دنچ  ره  اریز  دیرگنن ، راکنا  هدید  هب  وا ، هب  ار  مندش  کیدزن  هاگ  چیه 

: تسوا زا  و 
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منک . فیصوت  وا  اب  ار  مفعش  روش و  مناوت  یمن  هک  یسک  اب  مدرک  تولخ  هک  یبش  دوب  شوخ  هچ 
مدرک . یفیک  شیاوتحمو  یکیرات  رد  نم  و  دشاب ، هتفر  ورف  بشتملظ  رد  هک  یناوج  یئاراوگ  يدرس و  نوچیبش 

تسوا . زا  و 
نئمطم . یبلق  ای  تشهب ، ناتخرد  ای  و  دیراورم ، مظنم  هقلح  دننام  هک  دیسر  متسد  هب  موظنم ، يرعش 

دوب . شون  باوخ  و  لد ، یکنخ  یئاراوگ و  و  ابص ، میسن  و  قشع ، نارود  نوچمه  ای  و 
: تسا هدروآ  ملق  فیصوت  رد  وا  زا  ار  رعشنیا   463: ءارعشلا مجعم  رد  ینابزرم "  " 

هحفص 212 ] ] 

دنرب . یم  راکبشرماوا  دیکات  ای  ضقن و  يارب  هک  تسا ، فک  رد  یئارب  ریشمش  ار  وا 
دزادنا . یم  نایرج  هب  شراگن  ماگنه  ار  شتمکح  دنک و  یم  ریسفت  درذگ ، یم  شریمض  رد  هچنآ  زا  و 

هدرک : تیاور  وا  زا  زین  مجعملا "  رد "  و  تسا . شدرگ  رد  شسحن  دعس و  اب  کلف ، دننام  وا ، فک  رد  هک  وا ، ملق  ینعی 
مراد . رطف ، دیع  یحضا و  دیع  درد و  وا  زا  هدیسر  همان  هب  هک  یطاشن  سنا و  هب  دنگوس 

يدش . رهاظ  میارب  لماک  هام  لثم  همان  يا  وت  هک  رگم  درواین  شیپ  یتشحو  نم  يارب  کیرات ، بش  هاگ  چیه 
دنک . ناربج  ار  ملد  یناشیرپ  هک  يدنخبل  اب  دیآ و  قوش  ار  مرطاخ  سنا  هک  يراتفگ  اب 

هدرک : لقنوا  زا  بدالا 97:3  هیاهن  رد  يریون "  و " 
تخانش . دیاب  فارسا  ماگنه  ار ، طسو  دح  نازیم  و  تسا ، نیب  رد  طوقس  تعرس  وزرآ ، هب  ندیسر  رد 

. ددرگ شوماخ  يدرک ، شقرغ  نغور  رد  یتقو  تسا ، نآ  كاروخ  شنغور  هک  یغارچ  دننام 
: تسوا نخس  و 

رکبوبا  لاق  دقل 
تصنا ام  دعب  اباوص 

ائیش  دصن  مل  انحرف 
تلفا انل  ناک  ام  و 

تفگ : یتسرد  نخس  درک  هک  یتوکسزا  دعب  رکبوبا ، " 
درک رارف  مه ، نامراکش  میدرکن و  يدیص  میدشلاحشوخ ،

: هدرک لقن  ار  راعشا  نیا  شناوید  زا  ناکلخ "  نبا  و " 

مهنیبل  ياشح  یف  اوقبا  اوناب و 
اماقا طیلخلا  نعظ  اذا  ادجو 

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 213 ] ] 

دنامب " . زوس  نآ  تفر ، تسود  نوچ  هک  دنتشاذگ  يزوس  ناشقارف  زا  نم  لد  رد  دنتفر و  " 

امناک  رورسلا  مایا  هللا 
امالحا اهرم  هعرسل  تناک 

دوبن " . شیب  یئایور  شناباتش ، تشذگ  زا  ایوگ  ترسم ، راگزور  دوب  شوخ  هچ  " 

يوه  یخال  همحر  شیع  ماد  ول 
اماد رورسلا و  كاذ  یل  ماقال 

. " دنامیم رادیاپ  رورس ، نآ  مه  نم  يارب  تفای  یم  ماود  ناقشاع  رب  یگدنز  محرت  يورزا  رگا  " 

انرمع  نم  ذخ  دوقفملا  انشیع  ای 
امایا ابصلا  نم  در  ماع و 

هد " . زاب  امب  قشع  زور  دنچ  نآ ، ياجب  ریگرب و  ار  ام  رمع  زا  لاسکی  ام  هدشمگ  شیع  يا  " 
: تسوا زا  و 

تسا . گنس  یتخس  هب  شلد  دنکوا و  تفاطل  تقر و  زا  تیاکح  بآ ، هک  یسک  يا 
هناگی ! رشب  يا  دوب ، وت  ندب  زا  تیاهسابل  هرهب  دننام  نم ، هرهب  شاک 

تسا . هدش  هتسب  هام  رب  شیاه  همکت  وا ، هماج  یگنهک  زا  دینکن  یتفگش 

هتلالغ  الب  نم  اوبجعت  ال 
رمقلا یلع  هرارزا  رز  دق 

دهاـعم رد "  هچنآ  قـبطرب  لاـس 332 ه  هب  اـجنآ  رد  هدـش و  دـلوتم  ناهفـصا  رد  تسا  يدـجملا "  رد "  هچنآ  قبط  رباـنب  اـبطابط "  نبا  " 
، هدش دلوتم  دهاعم ، لقن  هب  لاس 322 ه  رد  وا  هک  تسا  هدمآ  رحسلا "  همسن  رد "  هچنآ  ور  نیا  زا  تسا . هتفای  تافو  تسا ، صیـصنتلا " 

هتـشادنپ هاگنآ  دوب " لاس 322 ه  هب  اجنآ  شگرم  ناهفـصا و  رد  شدلوت  دـیوگ " : هک  اجنآ  دـهاعم ، مالک  مهف  زا  یـشان  تسا  یهابتـشا 
، یمتسر یلع  وبا  اریز  تسین ، تسرد  رما  نیا  و  دنا ، هدرک  ار  هابتشا  نیانیرصاعم  زا  یخرب  هکنانچ  تسوا ، تدالو  هب  طوبرم  لاس 322 ه 
هک دوب  وا  ماـیا  رد  دـش و  هتـشک  لاس 320 ه  هب  هک  تسا  هللااـب "  ردـتقم   ) هرود لاـجر  زا  دراد  شا  هراـبرد  یناوارف  راعـشا  اـبطابط  نباهک 

يوراب رد  یمتسر 
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هحفص 214 ] ] 

هتـسویپ ابطابط  نبا  تشذـگ  ءابدالا  مجعم  زا  هکنانچ  و  تفگ . اجه  ار  وا  اـبطابط  نبا  درک و  فرـصت  نآ ، عماـج  دجـسم  ناهفـصا و  رهش 
تشذگرد . لاس 296 ه  هب  زتعم  نبا  تشاد و  اروا  رادید  قایتشا  درک و  یم  ار  زتعم  نبهللا  دبع  تاقالم  يوزرآ 

وا دیجمت  فیرعتو و  ابطابط  نبا  لاح  حرش  صیصنتلا ، دهاعم  هحفص 179  لوا  دلج  رعش " و  عیشت و  نمیف  رحسلا  همـسن  مود "  دلج  رد 
تسا . هدمآ  هدرشف ، تیاهن  هب 

نسحلا وبا  ناوید  زا  ار  هدشدای  تایبا  لاس 345 ه  هب  یفوتم  ابطابطنبا  مساقلا  وبا  لاح  حرـش  لیذ  رد  شخیرات 42:1  رد  ناکلخ "  نبا  " 
ادخ هتـشاد و  دوجو  هدـش ، دای  مساقلا  وبا  ووا  نیب  یتبـسن  هچ  تسیک و  نسحلا  وبا  نیامناد  یمن  نم  دـیوگ : هاگنآ  هدرک ، لقنابطابط  نبا 

هابتـشا رد  ار  وا  هدش و  هدیچیپ  زین  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  ام  دیـس  رب  هدروآ  نآ  لیذ  رد  هچنآ  ناکلخ و  نبا  نخـس  نیا  مهف  تسا . اناد 
یب ار  وا  هدرک و  ناونع  یلاـح  حرـش  هعیـشلا 312:6  ناـیعا  رد  يرـصملا "  ینـسحلا  نسحلا  وبا  ناونع "  تحت  وا  تسا ، هدـنکفا  یگرزب 

: " تسا هداد  نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  شلاح  حرش  هدرک و  رکذ  وا  يارب  ار  ابطابط  نب  مساقلا  یبا  تافو  خیراتو  تسا  هدناوخ  يرـصم  لیلد ،
 " تسا . عیشت  نایولع  رد  یلک  یلصا  هکنیا  رگم  میرادن ، وا  عیشت  ربیلیلد  ام 

نیا مناد  یمن  هتفگ : ناکلخ  نبا  هکنآ  تسا  نیا  دیوگ : هدروآ و  شبسن  مان و  هب  ار  نسحلا  وبا   305: مهن دلج  رد  هک  تسا  اجنیا  یتفگش 
تسین . اطخ  زا  تمصع  ادخ  هیحان  زا  زج  ار  یسک  و  تسیک ، نسحلا  وبا 

 " رد يرمع "  هباسن  دـنا " . هتـشاد  دوجو  ابقن  فارـشا و  ابدا ، نادنمـشناد ، نانآ  نیب  رد  هک  دوب  ناهفـصا  رد  یناوارف  دالوا  ار  ابطابط  نبا 
رعاش دمحا  نسحلا  وبا  دننام ، دنا  هدوب  اهنآ  نیب  تیصخش ، اب  هجوم و  يدارفا  هک  تسا  ینالوط  وهدرتسگ  یلـسن  ار  وا  دیوگ ، يدجملا " 

. دنـشاب یم  فورعم  رعاش  دـمحم  نب  یلع  نادـنزرف  ود  ره  هک  ناهفـصا ، رد  تباقن  يدـصتم  نیـسحلا  هللا  دـبع  وبا  شردارب  و  یناهفـصا ،
دنیوگ . هبصخ "  تنب  نبا  ار "  وا  هک  دادغب  رد  دمحم ، نسحلا  وبا  فیرش  رگیدو 

هحفص 215 ] ] 

یناهفصا هیولع  نبا 

هراشا

يرسک یفوتم 320 ه و  دلوتم 212 ه 

نافجالا  هرث  کنیع  لاب  ام 
ناسنالا همیقس  ظاحللايربع 

دمحم  مع  نبا  یلع  هلالا  یلص 
نانحب دمعت  هالص  هنم 
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هلیضف  ریدغلا "  رکذ "  اذا  هلو 
ناولملا تماد  ام  اهسنن  مل 

هیالو  حرشب  هل  یبنلا  ماق 
نایدلا نم  اهب  باتکلا  لزن 

قثو  هب  ترما  ام  غلب  لاق  ذا 
نانح ءیلاک  همصعب  مهنم 

هماقا  هعامج و  هالصلا  اعدف 
نارغ هلاقم  لضفب  املع 

هحفص 216 ] ] 

یلب  اولاق : مکیلو ؟ تسلا  يدان 
یناثلا یلولا  اذف  لاقف : اقح 

هرصنب  باجا  نمل  هلاعد و  و 
نالذخلا يوذیلع  هلالا  اعد  و 

ابا  خب  ابذاک  کی  مل  يدان و 
نابشلا بیشلا و  عیبر  نسح 

هعامج  نینموملا  یلوم  تحبصا 
نارکذلا عم  مهثانا  یلوم 

امه  له  هرازولا  هفالخلا و  نمل 
ناقفتی هیلع  هلالا و 

انهلا  هالت  امیف  امه  ام  وا 
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نابوتکم تایالا  مکحم  یف 

مکلوق  اولوق  مکتجحب و  اولدا 
نالف هنالف و  ثیدح  اوعد  و 

اودتهت  نا  مکلالض  لض  تاهیه 
ناطلسلا عطقملا  اومهفت  وا 

هحفص 217 ] ] 

راعشا نوماریپ 

دیوگ : ءابدالا " 76:4  مجعم  رد "  يومح  تسا . هیولع  نبا  هدش ) نییزت   ) هربحم هدیصق  زا  تایبا  نیا 
، هرصب مدرم  يا  تفگ : دنتـشاد ، هضرع  ار  نآ  یناتـسجس  متاح  یبا  رب  یتقو  عیـشت ، مارمرد  هیفاق  رازه  اب  تسا  هدیـصق  ار  هیولع  نب  دمحا 

: تسنیا هدیصق  لوا  و  دنتفرگ . یشیپ  امش  رب  ناهفصا  لها 

نافجالا  هرث  کنیع  لاب  ام 
ناسنالا ؟ همیقسظاحللا  يربع 

هربحم هیفلا " و  مان "  هب  يا  هینون  راعشا  يو  هک  تسا  هدمآ  یلح ، همالع  هابتشالا "  حاضیا  و "  بوشآ ، رهش  نبا  ءاملعلا "  ملاعم  رد "  و 
قرفتم روط  هب  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  رد  راعـشا  نیا  زا  یمهم  شخب  هدرک . دای  يومح  هچنآ  رخآ  ات  تیب ... دنچ  یـس و  دصتـشه و  رد 

هجح ام  دیس  تسا . هدرک  عمج  رعـش ، تیب  رب 213  لمتـشم  یناوید  رد  ار  راعـشا  نآ  يوامـس  همالع  دوش ، یم  تفای  باتک  نآ  باوبا  رد 
. دنا هدروآ  بقانم ، زا  لقن  هب  هعیشلا  نایعا  رد  ار  نآ  تیب  نیما 224  مالسالا 

تنس باتک و  نابز  تقیقح  رد  و  هدش . لقن  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  هک  تسا  ع )  ) نینموملا ریما  لئاضف  نیرت  هتسجرب  نمـضتم  هدیـصق ، نیا 
ياهریوصت هدع  کی  هن  تسا 

هحفص 218 ] ] 

ار یلوم  موهفم  و  مینک . یم  یسررب  ار ، نیما  ربمایپ  یصو  تماما  رب  قداص ، ناهرب  لالدتسا و  هدیصق ، نیا  رد  لسلسم . هنارعاش  و  یلایخ ،
یم برع ، يارـس  نخـس  بیدا و  لاـجر ، زا  ریظن  یب  درم  و  برع ، تغل  ناـیاوشیپ  زا  ریـصب ، قـقحم  و  برع ، تاـیبدا  هناـگی  دنمـشناد  زا 

رب ثیدح ، رد  یلو "  ظفل "  زا  هقلطمتیالو  هدافا  تسا و  یلو "  ظفل "  تلالد  هرابرد  نایعیـش  رظن  رب  دـنمورین  یلیلددوخ  نیا  و  میونش .
هیلع . هللا  تاولص  نینموملا  یلوم  هقلطم  تیالو 
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هحفص 219 ] ] 

میسانشب ار  رعاش 

یم فورعم  لاجر  بتک  رد  شمان  هک  تسا  هیماما  نافلوم  زا  یکی  وا  دوسالا ، یبا  هب  روهشم  ینامرک  یناهفصا  هیولع  نب  دمحا  رفعج  وبا 
داقتعالا باتک "  ار  نآ  یشاجن  هک  دراد  یباتک  دنا . هدرک  دای  ار  وا  مان  ءاملعلا  ملاعمرد  بوشآ  رهش  نبا  و  شتـسرهف ، رد  یـشاجن  دشاب .

اهنآ زا  یکی  هک  تسا  یئاه  باتک  ار  وا  دیوگ : بوشآ  رهش  نبا  دنا ، هدرب  مان  نآ  زا  داقتعالا "  ءاعد  بوشآ "  رهـش  نبا  هیعدالا " و  یف 
تسا . مان  نیدب 

هتـشون لئاسر  رد  هک  یباتک  رد  دعـس  نب  دـمحا  نیـسحلا ) وبا   ) نسحلا وبا  هک  يا  هراتخم  لئاسر  ار  وا  دـیوگ : ءابدالا  مجعم  رد  يومح  و 
گنر يریپ و   ) باـضخلا بیـشلا و  رد  دراد  يا  هلاـسر  و  وا . دوـخ  ياـشنا  هـب  اـعد ، رد  تـسا  باـتک  تـشه  ار  وا  هدرک و  نیودـت  ار  نآ 

هدرب . مان  گرب ، هاجنپ  رد  وا  يارب  یناوید   237: شتسرهف رد  میدن  نبا  و  يزیمآ .)
: لیبق زا  دنا  هدرک  دامتعا  وا  هب  هتفرگ و  ثیدح  وا  زا  هیماما ، خیاشم  زا  یناگرزب  تسا ، ثیدح  لماح  ناگرزب  نایاوشیپزا و  هیولع  نبا 

ریغ صاخـشا  زا  ندرک  تیاور  زا  بانتجا  و  تقاثو ، رد  شلاح  هکه  یفوتم 343  یمق  دیلو  نب  نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  نییمقلا ، خـیش 
هدومن نوریب  مق  زا  هدرک و  خیبوت  دنا  هدرک  تیاور  فیعض  نایوار  زا  هک  ار  یناسک  یتح  و  تسا ، مولعم  قثوم ،

هحفص 220 ] ] 

باحصا دامتعا  دروم  تسا و  یسوط  هفئاطلا  خیش - تسرهف  و  هیقفلا ، هخیـشم  رد  هچنآ  قبط  رب  هک  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  بتک  تسا و 
یکی هدروآ ، یقث  دـمحم  نب  میهاربا  زا  هیولع ، نبا  زا  یمق  رفعج  وبا  هک  یتایاور  زا  و  دـنا ، هدرک  تیاور  هیولع ) نبا   ) وا زا  دـشاب ، یم  ام 
دانسا هب  مراهچ  دلج  رخاوا  رد  یفطصملا "  هراشب  رد "  يربط  رفعج  وبا  و  هحفص 354 ، شا  یلاما "  رد "  قودص  خیش  هک  تسا  یتیاور 

دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : مقرا  نبدیز  زا  هیولع  نبا 
هورزاوف و بلاط  یبا  نب  یلع  مکیلو  مکماما و  نا  لاق : هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق  اولـضت ؟ مل  اوکلهت و  مل  هب  متللدتـسا  نا  اـم  یلع  مکلدا  ـالا 

کلذب  ینرمالیئربج  ناف  هوقدص  هوحصان و 
رد هچنآ  قـبط  رب  اـی 301 ه  اـی 300 ه  یفوتم 299 ه  يرعـشا  فلخ  یبا  نب  هللا  دـبع  نب  دعـس  اـهنآ ، هجوـم  وگرزب  هفئاـطلا و  هیقف  رگید 

. تسا دیفم  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  ربکا  خیش  سلاجم  زا  متسیب  سلجم 
 " رد هچنآ  قبط  رب  لماکلا ، رد  هیولوق  نبا  و  یفاک ، رد  ینیلک  مالسالا  هقث  هک  قوثو  دروم  یمق  يرعشا  نارمع  نب  دمحم  نبنیسح  رگید 

یتیاور هدرک ، لقن  هیولع  نبا  زا  يرعشا  هک  یثیداحا  زا  یکی  دنا . هدرک  رایسب  لقن  وا  زا  تسا ، هدمآ  یسوطخیش  لاجر  هرایزلا " و  لماک 
تخادرپ نآ  زا  یتقو  ترایز  لسغ  ماگنه  تفگ  یم  وا  هک  دناسر  یم  ع )  ) قداص ماما  هبار  شدانسا  هحفص 186  رد  هیولوق  نبا  هک  تسا 

دیوگب :
خلا . اروهط . ارون و  یل  هلعجا  مهللا 

یتایاور زا  دشاب و  یم  تسا ، هیقفلا  هخیشم  رد  هچنآ  ربانب  شسدقم  ردپو  قودص  خیش  خیاشم  زا  یکی  بدوم ، نیـسح  نب  هللا  دبع  رگید 
تیاور هللا  دـبع  نب  رباج  زا  دوخ  دانـسا  هب  هحفـص 55  شا  یلاـما  رد  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  هدرک  لـقن  هیولع  نبا  زا  بدوم  هک 
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: دومرف ص )  ) ربمایپ دیوگ : هک  هدرک 

هحفص 221 ] ] 

ثیدح . رخآ  ات  الضف  اهب  اوفتکال  سانلا  عیمج  یف  اهنم  هدحاو  تناک  ول  الاصخ  یلع  یف  نا 
دومرف : هک  هدرک  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شدانسا  هب  رد 76  و 

يودع كودع  و  یـضغبم ، کضغبم  یبحم و  کبحم  یتافو  دعب  یتایح و  یف  یتما  یلع  یتفیلخ  یثراو و  یییـصو و  یخا و  تنا  یلع  ای 
یییلو . کیلو  و 

دومرف : وا  هک  هدروآ  (ص ) ادخ ربمایپ  زا  هیولع  نبا  قیرط  زا  دوخدانسا  هب  هحفص 217  رد  و 
رخآ ات  فقوملا ... لها  راصبا  فطخی  داک  هرون و  ءاضا  دـق  جات  کسار  یلع  رون  نمبیجن  یلع  یلع  ای  کـب  یتوی  هماـیقلا  موی  ناـک  اذا 

ثیدح .
دومرف : هک  تسا  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هیولع  نبا  دانسا  هب  رد 351  و 

یلع . ای  تلاق  تنط و  هحفصلا  یلع  هقلحلا  تقد  اذاف  بهذلا  حیافص  یلع  ءارمحهتوقای  نم  هنجلا  باب  هقلح  نا 
دوش . یم  تفای  390 و 375و 326 و 286 و 283 و 152 و 9  تاحفص ، یلاما "  رد "  هیولع  نبا  زا  بدوم  قیرط  زا  يرگید  ثیداحا 
دمحا زینو  هدرک  تیاور  وا  زا  تسا ،  64: یشاجن تسرهف  رد  هچنآ  قبط  رب  لاحرلا  دمحا  نب  دمحم  ار  هیعدالا "  یف  داقتعالا   " وا باتک  و 

هب ار  دوخ  دانسا  یـشاجن  و  دنک . یم  تیاور  وا  زا  تاعکرلا  نیب  ءاعدلا  باب  رد  یسوط 141:1  خیش  بیذهت  قبط  رب  یناهفصا  بوقعی  نب 
هدروآ : نینچ  هحفصرد 64  وا 

هنع . لاحرلا ، دمحا  نب  دمحم  نع  یمقلا ، یلع  نب  دمحم  نع  حون ، نبا  نع 

هحفص 222 ] ] 

دننام دیفم و  سلاجم  قودص ، یلاما  لماکلا ، بیذـهتلا ، هیقفلا ، لاثما : یئاه  باتک  رد  شرابخا  هکسب  نیا  هیولع  نبا  ماقم  تلالج و  رد 
هبهکنیا اـب  نییمق  هک  سب  نیا  وا ، تقاـثو  رب  لـیلد  و  تسا . هدـنکارپ  مهیلع ، هللا  ناوضر  هیماـما ، باحـصا  هدـمع  ياـه  باـتک  زا  اـه  نیا 

دنا . هدرک  دامتعا  وا ، تایاور  رب  دنتخاس ، یم  دراو  هشدخ  نایوار  رد  يا  هراشا  نیرتمک 
هیقب رد  یطویـس  ور  نیا  زا  دـشاب . یمزین  برع  تایبدا  زربم  رایـسب  نادنمـشناد  زا  تسا ، ثیدـح  ناـگرزب  زا  هکنیا  زا  هتـشذگ  هیولع  نبا 

رد يومح  و  هدرب ، ماـن  رهدـلا 267:3  همیتی  رد  نآ ، يارعـش  ناهفـصا و  ناگدنـسیون  زا  ار  وا  یبلاعث  هتخادرپ و  شلاح  حرـش  هب  هاـعولا ،
نازارطمه هفئاطلا و  خیش  و  دورـس . یم  وکین  رعـش  تخادرپ و  یم  تایبدا  هب  هکدوب  یـسانش  تغل  وا  دیوگ : لوا  پاچ  ءابدالا 3:2  مجعم 

دنا . هدرک  یفرعم  یگدنسیون  هبار  وا  زورما  ات  ناسیون  هرکذت  زا  وا ،
قایس یظفل و  تمظع  يونعم و  تحاصف  هب  وا  مظن  تسا . هدوب  رعش ، تعنـص  بتارم  نیرتیلاع  رد  و  يدنلب ، جوا  رد  وا  هنارعاش  تردق  اما 

و هدـنبوک ، لـئالد  هب  یباـی  تسد  و  بلطم ، ياـقلا  نسح  و  لالدتـسا ، تیعطاـق  هب  وا ، یگدـنزارب  و  دراد . زاـیتما  بیکرت ، توـق  و  وـکین ،
تاهبـش هک  تسا  يریـشمش  نوچمه  مالـسلا  مهیلع  نید  همئا  هراـبرد  شراعـشا  ور  نیا  زا  تسوا . تاریبـعت  رد  دوـصقم  حور  هب  ندیـسر 

یم هرهاط ، ترتع  تماما  فلاخم  ناراکهابتـشا  یتوبکنع  ياـه  هناـخ  یناریو  هب  هک  تسا  یگنلک  نوچمه  اـی  دـنک  یم  عطق  ار ، ناـیبصان 
رب يا  هدـنبوک  هاوـگ  زین  و  تسا . اهـشرازگ  نیا  همه  هاوـگ  میدـیزگرب  نآ  زا  ار  ناـمباتک  دـهاش  لـحم  اـم  هک  وا  هربـحم  هدیـصق  دزادرپ .
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لاس هب  هیولع  نبا  تسا  هداد  یهاوگ  میدوتس ، ار  وا  نادب  هچنآ  رد  یناتـسجس  متاح  وبا  هکنانچ  تسوا  هنارعاش  تردق  رعـش و  یگدنزارب 
ار رعـش  نیا  دوب ، هلاس  تشه  دون و  هک  یلاح  رد  لاس 310 ه  رد  تفگ و  یگدنز  دوردبيدنا  تسیب و  دصیـس و  لاس  هب  و  دلوتم ، 212 ه 

تسا : هتفگ 
تسا . روآ  ینامیشپ  رذگدوز ، ياه  تذل  يارب  و  يزیچ ، یب  دنمتورث  يارب  ایند ، ماجنارس 

هحفص 223 ] ] 

تسا . تمینغ  نتفرگ ، رب  اوقت  هشوت  رد  و  تسا ، تربع  هیام  گرم  نادنمدرخ ، يارب  و 
دوب . دهاوخن  شیارب  هتشون ، وا  يارب  ریدقت  ملق  هچنآ  زج  یلو  دروآ ، مهارف  دوخ  يارب  يرتشیب  يزور  ات  دشوک  یم  ناسنا  و 

دناد . یم  رگید  ياهزیچ  اهنآ  زا  دنناد  یم  مدرم  هچنآ  زج  ادخ  و  دنا ، عشاخ  مدرم  مشچ  رد  هک  اهنآ  دنرایسب  هچ 
تفگ : دش  هلاس  دصهکنآ  زا  دعب  و 

دیناسر . رخآ  تاظحل  هب  ار  مرمع  و  هدیمخ ، ار  متسار  رمک  راگزور 
دنامب . ملاس  راگزور ، ربارب  رد  هکنآ  تسیک  و  تفای ، هار  نملصفم ، وضع و  ره  هب  یگدوسرف  و 

دیوگیم : واگ  فیصوت  رد  هک  اجنآ  هدروآ   122 مهد دلج  بدالا "  نوتم  یف  بدالا  هیاهن  رد "  يریون  ار  وا  رعش  هنومن  کی  و 
ناراد . واگ  و  نادرم ، نیب  رد  دنا  بلاج  هچ  و  نآ ، تسام  هرک و  تسا  بلاج  وکین و  هچ 

ریش . رپ  یئاه  ناتسپ  اب  نومیم  تکرب و  رپ  طاشن  اب  يواگ  هدام 
دریذپ . دوخ  يوس  هب  ار  هدنشود  دنناوخ . ارف  ندیشودب  ار  وا  تقو  ره  هک 

دنوش . خیبوت  سلاجم  رد  شنایوگدب  هک  يدح  ات  بدا  اب  یناوج ، نینس  رد 
دروآ . یم  زاورپ  هب  ار  شنارگیزاب  يریگمشچ ، زا  هک  تسا ، يا  هتسارآ  يزاب  بابسا  کی  وا  ایوگ 

دشخب . تذل  ار ، رگ  هباشون  شفرظ  رد  هک  دنام ، یلسع  ندیشون  هب  شیاهریش  شون 
دنوش . نایامن  دوخ ، ياهدنب  نایم  زا  وا  ناراطقمه  هک  یماگنه  تسا ، ناواگ  هورگ  نیب  رد  یسورعنوچ  مه  وا 

تسا . هتشارفا  شندرگ  تشپ  هک  یناوج  واگ  هدام  تفگ  ای  هدرک  هیبشت  هوک  هب  ناوتیم  ار  وا 

هحفص 224 ] ] 

دشخرد . یم  دنا ، هتفرگ  تسد  ود  اب  ار  اهنآ  راقو ، تدش  زا  ایوگ  هک  شنوگمیس  ياهنادند 
تخاس . یمن  مورحم  یشوخ  وترسم  زا  ار  دوخ  هراوس  دوب ، یبسا  هرک  وا ، هاگ  ره 

هیغب همالع ، هابتـشالا  حاضیا  ءابدالا 3:2 ، مجعم  ءاملعلا 19 ، ملاعم  هفئاطلا ، خیـش  لاجر  یـشاجن 64 ، تسرهف  رد  ار  ام  رعاش  لاـح  حرش 
، تاکرتشملا زییمت  هب  فورعم  نیثدحملا  هیاده  یحیرطلاقملا ، عماج  هاورلا ، عماج  يوراس . هابتـشالا ، حاضیا  لاوقالا ، عماج  هاعولا 146 ،

لاقملا حیقنت  دش ، روکذم  هک  وا  تافو  خیرات  نآ  رد  مالسالا 91 و  نونف  هعیشلا و  عماج ، یبا  نب  فیطللا  دبع  خیش  لاجر  لاقملا ، یهتنم 
دینک . هظحالم  دیناوت  یم  بدالا 122:10 ، هیاهن  یلع  قیلاعتلا  مهن 67 ، ءزج  هعیشلا  نایعا   68:1

هحفص 225 ] ] 
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عجفملا

هراشا

یفوتم 327

ایلع  یبحل  یمئاللااهیا 
ایزخ میحجلا  یلا  امیمذ  مق 

تلزال  تضرع  مانالا  ریخبا 
ایوزم يدهلا  نع  ادوذم 

الوز  الهک و  ءایبنالا  هبشا 
ایذغ اعضار و  امیطف و  و 

ملع  ذا  مداک  هملع  یف  ناک 
اینکملا ءامسالا و  حرش 

ریس  نم  کلهلا  نم  اجن  حونک  و 
ایدوجلا الع  ذا  کلفلا  یف 

هوخا  هاعد  امل  یلع  و 
ایودبلا نیرضاحلا و  قبس 

لیعامسا  دیالا  يذهیبا  نم  هل  و 
ایفخ ینع  ناک  ام  هبش و 

هبعکلا  یلع  لیلخلا  نواع  هنا 
اینبملا اهنکر  داشذا 

بیبح  یصولا  نواع  دقل  و 
ایفصلا اهنم  نالسغی  ذا  هللا 
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مانصالا  علقی  یک  یبنلا  لمح  مار 
ایثجلا لوثملااهحطس  نع 

یتح  هوبنلا  لقث  هانحف 
اینثم هتحت  دانیداک 

هحفص 226 ] ] 

یلع  یبنلا  بکنم  یقتراف 
ایقر كاذ  لجا  ام  هونص 

هبعکلا  رهاظ  نع  ناثوالا  طاماف 
ایفن اهنع  ساجرالا  یفنی 

مجنلا  سم  لواح  یصولا  نا  ول  و 
ایصق هدجی  مل  فکلاب 

یلع  ریغ  نوفرعت  لهفا 
ایطم یبنلا  لحرتسا  هنبا  و 

مخ "  تاحودب "  هرما  نکی  مل 
ایولم هلیبس  نع  الکشم 

هیلقث  یف  یبنلا  دهع  نا 
اینغ اهاوس  نع  تنک  هجح 

ماقم  یف  مهل  یضترملا  بصن 
ایند كانه  الماخ  نکی  مل 

ردبلا  عدص  امک  امئاقاملع 
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ایجدوا هنجد  امامت 

الوم  تنک  نمل  یلوم  اذه  لاق 
ایروهج اهلوقی  اراهج 

هحفص 227 ] ] 

هرصنا  هیلاوی و  نم  بر  ای  لا  و 
ایصولا يداعیيذلا  داع  و 

يدعتی  نمل  اعدلا  اذه  نا 
ایعرم ما  مانالا  یف  ایعار 

دوهی  توم  تاما  یلابی  ال 
اینارصن تام  وا  هالق  نم 

هللا  دبع  نمک  ههجو  يار  نم 
اینابهر تونقلا  میدم 

ینمت  امل  یبنلا  لوس  ناک 
ایوشم ارئاط  هودها  نیح 

بحا  قوسی  نا  هللا  اعد  ذا 
ایح اقوسهیلا و  زرط  قلخلا 

بابلا  عرق  دق  یصولاب  اذاف 
اینابر مالسلا  دیری 

ارارم  لوخدلا  نع  هانثف 
ایجرزخ نکی  مل  نیح  سنا 
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نامحرلا  یبا  هموقل و  اریخذ  و 
ایبلاطلا انماما  الا 

هنعدص  نم  ضایبلاب  یمر  و 
ایحیرا ادیس  لضفلا  ابح  و 

. دراد تیب  هدیصق 160  نیا 

هحفص 228 ] ] 

راعشا نوماریپ 

یحرش اب  ار  هدیصق  دروآ ، تسدب  ناوتیم  اه  باتک  رد  ار  نآ  هدش  عیطقت  روطب  و  تسا ، اهبنارگ  هتـسجرب و  دئاصق  زا  یکی  هدیـصق ، نیا 
دادعت هک  میدرک  ادیپ  تسا ، هدروآ  مظن  هب  رتشیب ، ای  تیب  ود  ای  کیرد  رعاش  ار  نآ  هک  ع )  ) نینموملا ریما  لئاضف  رد  یثیداحا  رب  لمتـشم 

شنافلاخم زا  یخرب  تسا و  یفانم  وا  هدیقع  و  عجفمبهذم ، اب  هک  دنا  هدرک  لخاد  تیب  دنچ  نآ  رد  یلو  دـسر ، یم  تیب  هب 160  شتایبا 
دنا . هدرک  دراو  زین  هدیصق  حرش  رد  یلصا ، تایبا  رگید  اب  بسانتم  ار ، تیب  دنچ  نآ  حرش  دنا و  هدرک  همیمض  نادب 

زا يدـحا  هک  هدـش ، رکذ  یبلاطم  لیلخ  میهاربا  ردـپ  هرابرد  و  ع )  ) نینموملا ریما  یلوم  ردـپ  بلاط  یبا  ءاحطبلا  دیـس  هراـبرد  لاـثم  يارب 
يارعـش املع و  هعیـش و  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  دوخ  هک  عجفم  هب  دـسر  هچ  ات  دنتـسین  لئاق  اهنادـب  مهیلع  هللا  ناوضر  هیماـما  باحـصا 

تسرهفلا " و رد "  هفئاطلا  عیـش  نخـس  دسر  یم  رظن  هب  دشاب و  عجفم  دوخزا  زین  حرـش  نیا  دـسر  یم  نامگ  هب  تسا ، نانآ  يارگنـشور 
هرابرد شاهدیـصق  باتک  و   ) هدرمـشرب ار  شیاه  باتک  هک  اـجنآ  ءاـبدالا "  مجعم  رد "  يومح  فلتخملا " و  فلتوملا و  رد "  یناـبزرم 

دشاب . حرش  نیمهب  هراشا  تیبلا ) لها 
مان هب  تسا  يا  هدیـصق  ار  وا  دـیوگ : عجفم  لاح  حرـش  زاغآ  رد  ءابدالا 191:17  مجعم  رد  يومح  دنا . هدـیمان  هابـشا "  ار "  هدیـصق  نیا 

هب ببس  نیدب  و  اه . هیبشت  و  اهریظنت ، ياراد  هک  تسا  يا  هدیـصق  ار  وا  دیوگ : هحفص 200  رد  سپس  هتخادرپ  یلع  حدم  هب  نآ  رد  هابـشا 
رکذت ، نآ ، ندورس  زا  ضرغ  هکنیا  يارب  هدش ، هدناوخ  هابشالا "  مان " 

هحفص 229 ] ] 

هک یلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دـیوگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  یبا  زابیـسم  نب  دیعـس  زا  يرهز  رمعم  زا  قازرلا  دـبع  هک  تسا  يربخ 
: دومرف دوب  هتسشن  شباحصا  مزب  رد 

، هملح هیدـه و  یف  دـمحم  هتنـس و  یف  یـسیعو  هتاـجانم  یف  یـسوم  هقلخ و  یف  مـیهاربا  هـمه و  یف  حوـن  هـملع و  یف  مدآ  یلا  اورظنت  نا 
ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  وه  اذاف  سانلا  لواطتف  لبقملا  اذه  یلا  اورظناف 

هابشا ثیدح 
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نآظافلا رد  یفالتخا  طقف  دـنراد  قافتا  نآ  لقن  رب  هقرف  ود  ره  هدرک و  لقن  نارـشب  نبا  خـیرات  زا  ءابدالا  مجعم  رد  يومح  ار  ثیدـح  نیا 
. مینک یسررب  انیع  ار  نآ  نوتم  کنیا  و  دراد ، دوجو 

یلا رظنی  نا  دارا  نم  هدرک : لقن  ار  ثیدح  ظافلا ، نیا  هب  هدش و  رکذتم  ار  نآ  دوخ  دانـسا  هب  قازرلا  دبع  زا  دـمحا ، نایلبنح ، ياوشیپ  - 1
هماـمت و یف  دـمحم  یلا  هتنـس و  یف  یـسیع  یلا  هتاـجانم و  یف  یـسوم  یلا  هقلخ و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حوـن  یلا  هـملع و  یف  مدآ 

لبج "  نم  طحنی  ببص و  نم  علقنی  امناکبلاطیبا  نب  یلعب  مهاذاف  سانلا  لواطتف  لبقملا . لجرلا  اذه  یلا  رظنیلف  هلامک 
و شتنـس ، رد  ار  یـسیع  شتاـجانم ، رد  ار  یـسوم  وشقـالخا  رد  ار  میهاربا  و  شمهف ، رد  ارحون  و  شملع ، رد  ار  مدآ  دـهاوخب  سک  ره 

بلاطیبا نب  یلع  اب  نانچ  هاگان  دندیـشک  ندرگ  همه  مدرم  درگنب . دیآ  یم  هک  يدرم  نیا  هب  دیاب  دـنیبب ، شلامک  تیمامت و  رد  ار  دـمحم 
. " تسا هدروآرب  رس  هوک  زا  هدش و  هدنک  نیمز  زا  وا  ایوگ  هک  دندش ، هجاوم 

هدروآ : ظفل  نیا  هب  هباحصلا "  لئاضف  رد "  یفوتم 458ه  یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  - 2
یلا رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  وهتبیه  یف  یـسوم  یلا  هلمح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هلمع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم 

شتنـس و رد  یـسیع  شتاـجانم و  رد  یـسوم ، و  شیوـخ ، رد  مـیهاربا ، شتمه و  رد  حوـنو ، شملع  رد  مدآ ، هـب  رگا   1 بلاـطیبا . نبیلع 
هاگان هک  دننیبب ، ار  وا  ات  دندیشک  ندرگ  مدرم  دیرگنب ، دوش  یم  دراو  هک  یصخش  نیا  هب  دیرگنب ، دیهاوخب  شملح  شمارآ و  رد  دمحم ،

تسا . ع )  ) بلاطیبانب یلع  دندید 

هحفص 230 ] ] 

یسومنب هللا  دیبع  ظفاح  قیرط  زا  دوخ  دانسا  هب  یتا "  له  هروس  حرـش  یف  یتفلا  نیز  شباتک "  رد  یمـصاع  دمحم  نب  دمحا  ظفاح  - 3
دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هدرک  تیاور  ءارمحلا  یبا  زا  یسبعلا 

بلاطیبا . نب  یلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم 
ظافلا هب  یموس  دانسا  هب  و  هدهز . یفایرکز  نب  ییحی  یلا  و  تسا : هدش  هدوزفا  نآ  رد  هدمآ و  زین  یـسبع  ظفاح  قیرطزا  رگید  دانـسا  هب  و 

: دیوگ سپس  هدروآ  هدش  دای  هچنآ  زا  رتهاتوک 
، رـسمه بحاصم و  هب  موس  فقوت ، تدـم  گنرد و  هب  مود  تنیط ، تشرـس و  هبلوا  تسا : زیچ  هد  هب  یـضترم  اب  شتهابـش  ع )  ) مدآ اـما 
، تفلاخم نانمشد و  هب  متشه  تفالخ ، تیرمآهب و  متفه  تناطف ، شوه و  هب  مشـش  تمکح ، ملع و  هب  مجنپ  تعلخ ، جاودزا و  هب  مراهچ 

دیوگ : سپس  هداد  مالک  طسب  مادک  رهحرش  حیضوت و  رد  هاگنآ  ترتع ، دالواهب و  مهد  تیصو ، افو و  هب  مهن 
، تکرب هب  مجنپ  یتشک ، هب  مراهچ  تباجا ، هب  موس  توعد ، هب  مود  مهف ، هب  شلوا  تسا : زیچ  تشه  هب  حون  یـضترم و  نیب  تهباـشم  اـما 

دیوگ : هک  اجنآ  اتهدرک  نایب  همه  اهنیا  رد  ار  تهابش  هجو  هاگنآ  ندرک . كاله  هب  متشه  رکش ، هب  متفه  تمالس ، هب  مشش 
، دوخ موق  ردپ و  اب  هرظانم  هب  موس : يراددوخ ، ظفح و  هب  مود  افو ، هب  شلوا  تسا : زیچ  تشه  هب  لیلخ ، میهاربا  ویضترم  نیب  تهابـش  و 
هب مشـش  دنا ، مالـسلامهیلع  ناربمایپ  باسنا  هشیر  هک  يدنزرف  ود  هب  ار  وا  دـنوادخ  تراشب  هب  مجنپ  شتـسدب ، تب  ندرک  دوبان  هب  مراهچ 
زا وا  يراذگمان  هب  متـشه  دـنزرف ، لامو و  ناج  هب  ادـخ  هیحان  زا  وا  يراتفرگ  هب  متفه  رگمتـس ، راکوکین و  نیب  شا  هیرذ  لاوحا  فالتخا 

اجنآ ات  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  تهابـش  هجو  رد  هاگنآ  تسا . هدادن  حیجرت  ادخ  رب  ار  زیچ  چیه  هک  ینعم  نیا  هب  لیلخ  هب  دنوادخ  فرط 
دیوگ : هک 

هحفص 231 ] ] 
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دهع هب  موس  شناردارب ، دسج  هب  مود  یکدوک ، رد  تمکحو  ملع  هب  شلوا  تسا : زیچ  تشه  هب  قیدصفسوی  یضترم و  نیب  تهابش  اما 
تشذگ مرک و  هب  مشش  ثیداحا ، لیوات  رب  یئانشآ  هب  مجنپ  یگرزب ، رد  وا  يارب  تنطلس  ملع و  نیب  عمج  هب  مراهچ  وا ، هب  تبـسن  ینکش 

دراوم نیا  رد  هبـش  هجو  نایب  زا  دـعب  سپـس  هناخ ، رییغتو  ترجاـهم  هب  متـشه  اـهنآ ، رب  تردـق  تقو  رد  ناـنآ  زا  وفع  هب  متفه  نارداربزا ،
: دیوگ

اصع و هب  موس  ندرک ، توعد  جایتحا و  هب  مود  تدش ، تبالص و  هب  شلوا : تسازیچ : تشه  هب  ع )  ) میلک یسوم  اب  یـضترم  تهابـش  اما 
تنحم ندـید و  رازآ  هب  متفه : تدوـم ، یتـسود و  هب  مشـش : تـبارق ، يردارب و  هـب  مـجنپ  رظن ، تعـسو  ردـص و  حرـش  هـب  مراـهچ : ورین ،

دیوگ : سپس  هدرک  نایب  ار  اه  هبش  هجو  تراما ، کلمثاریم و  هب  متشه : ندیشک ،
نینـس رد  شناراـطقمه  ربارب  رد  يدـنمورین  هب  مود  تمکح ، ملع و  هب  شلوا  هدـش : رارقرب  زیچ  تشه  هـب  دوادو  یـضترم  نـیب  تهابـش  و 

مرن هب  مجنپ  داد ، وا  هب  ار  تردـق  کلم و  ادـخ  هکنیا  ات  تولاـط  رب  وا  تردـق  هب  مراـهچ  تولاـج ، راتـشک  يارب  هزراـبم  هبموس  یکدوک ،
رد ودنآ  نیب  تهابش  حیضوت  زا  سپ  و  عطاق ، باطخ  هب  متشه  حلاص  دنزرف  هب  متفه  وا ، اب  تادامجحیبست  هب  مشـش  وا ، يارب  نهآ  ندرک 

دیوگ : تافص  نیا 
هب موس  شتخت ، رب  رکیپ  نتخادـنا  هب  مود  شدوـخ ، رد  ءـالتبا  ناـحتما و  هب  شلوا : تسا : زیچ  تشههب  ناملـس  یـضترم و  نیب  تهابـش  و 

ریخـست هب  مجنپ  بورغ ، زا  دـعب  شرطاخ  هب  دیـشروخ  در  هب  مراهچ  تفالخ ، زا  تسا  نآ  هتـسیاش  هچنآ  هب  یکدوک  رد  ار  وا  ادـخ  نیقلت 
هب متـشه  اهنآ ، اب  وگتفگ  تادامج و  ناگدـنرپ و  نتفگ  نخـس  زا  شا  یهاگآ  هب  متفه  وا ، ياربنج  ریخـست  هب  مشـش  وا ، يارب  داـب  اوه و 

: دیوگ سپس  هتخادرپ  اه  هیبشت  هجو  نایب  هب  هاگنآ  وا ، زاباسح  نتشادرب  شزرمآ و 
، شلام رد  ایالب  هب  موس  شدنزرف ، رد  ایالب  هب  مود  شندب ، رد  ایالب  هب  یکی  دـش : عقاو  زیچ  تشه  هب  بویا  و  ع )  ) یـضترم نیبتهابـش  و 

هاگرد هب  اعد  هب  متفه  نانمشد ، تتامش  هب  مشش  دندرک ، جورخ  وا  رب  همه  هکنیا  هب  مجنپ  دئادش ، رب  ربص  هب  مراهچ 

هحفص 232 ] ] 

نیب تهباشم  هجو  نایب  زا  سپ  رذن ، هفیظو  زا  فلخت  زا  بانتجا  و  رذـن ، هب  افو  هب  متـشه  روتف ، یتسـس و  یب  ایالب  نایم  رد  گرزب  يادـخ 
دیوگ : روما  نیا  رد  ودنآ 

هب موس  تمکح ، باتک و  هب  مود  هانگ  زا  تمصع  ظفح و  هب  شلوا  داتفا : قافتا  زیچ  تشه  هب  ایرکز  نب  ییحی  یـضترم و  نیب  تهابـش  و 
نتفرگ ماقتنا  مشخ و  تدشهب  مشـش  دـسفم ، نز  کی  رطاخ  هب  تداهـش  ولتق  هب  مجنپ  ردام ، ردـپ و  هب  یکین  هب  مراهچ  تیحت ، میلـست و 

طسب زادعب  سپس  وا ، يراذگمان  رد  یسررب  وا و  يارب  یمس )  ) مان مه  نتشادن  هب  متـشه  ادخ ، زا  تبقارم  فوخ و  هب  متفه  شلتق ، رب  ادخ 
دیوگ : هدربمان  هدراومهرابرد  تهابش  تهج  نوماریپ  نخس 

هب ملع  هب  مود  لاعتم ، گرزب و  يادخهب  ناعذا  فارتعا و  هب  شلوا  زیچ : تشهرد  یسیع ، و  ع )  ) یـضترم نیب  تسا  هدش  عقاو  تهابـش  و 
لها زا  هقرف  ود  كاله  هب  مراهچ  ینارنخـس ، يراگن و  همان  ملع  هب  موس  دوب ، هدیـسرن  نادرم  هیاپ  هب  زونه  هک  یتقو  رد  یکدوک  زا  باتک 
هاگنآ ینادراک ، تیافک و  هب  متشه  هدنیآ ، تانئاک  زا  رابخا  هب  متفه  ششخب ، مرک و  هب  مشـش  ایند ، رد  دهز  هب  مجنپ  وا ، دروم  رد  لالض 

تسا . هدرک  نایب  ار  دراوم  نیا  رد  هبش  هجو 
تنـس لها  دروخ و  یم  مشچب  یگدـنزارب  ياهرادومن  شناد و  ياه  هناشن  نآ  رد  هک  تسا  هماع  بتک  نیرتاهبنارگ  زا  یکی  باتک  نیا  و 

. دنا هدش  هدولآ  هیامیب و  ياه  باتک  مرگرس  دنمشزرا ، بتک  هنوگنیا  نتشاد  اب 
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ار ثیدـح  ءارمحلا  یبا  زا  یقهیب  قیرط  زا  بقانملا " 49  باتک "  رد  دوخ  دانـسا  هب  یفوتم 568 ه  یکلام ، یمزراوخ  ءابطخلا  بطخا  - 4
نب یـسوم  یلا  و  هدـهز ، یف  اـیرکز  نب  ییحی  یلا  و  همهف ، یف  حوـن  یلا  و  هملع ، یف  مدا  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  هدرک : لـقن  ظاـفلا  نیا  هـب 

بلاط . یبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هشطب ، یف  نارمع 
هک دنداد  ربخ  ام  هب  تفگ : هک  هدرک  لقن  بلاطیبا  نب  یلع  رادمچرپ  روعا  ثراح  زا  هیودرم  نبا  قیرط  زا  دوخ  دانـسا  هب  هحفص 39  رد  و 

دومرف : لاح  نیا  رد  دوب  هتسشن  شنارای  زا  یهورگ  نیب  رد  ص )  ) ربمایپ

هحفص 233 ] ] 

رد ار  مدآ  امـش  هب  مهد  ناـشن  ع " )  ) یلع عـلطی  نا  نم  عرـساب  نکی  مـلف  هـتمکح  یف  مـیهاربا  هـمهفیف و  اـحون  هـملع و  یف  مدآ  مـکیرا 
ار يدرمهللا  لوسر  ای  تفگ : رکبوبا  دش "  دراو  ام  رب  ع )  ) یلع مدید  هاگان  سپ  شتمکح ، رد  ار  میهاربا  و  شمهف ، رد  ار  حون  و  شملع ،

یـسانش یمن  ار  وا  وت  ایآ  دومرف : ص )  ) ربمایپ هللا  لوسر  ای  وا  تسیک  درم ، نیا  رب  نیرفآ ، نیرفآ ، يدرک ؟ ساـیق  ناربماـیپ  زا  سک  هس  هب 
نسحلا ابا  يا  نیرفآ  نیرفآ ، تفگ : رکبوبا  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  نسحلا  وبا  وا  دومرف : دنرتهاگآ ، شلوسر  يادخ و  تفگ : رکبابا ؟ يا 

نسحلا "  ابا  يا  دشاب  وت  دننام  دناوت  یم  یسک  هچ  نسحلا "  ابا  ای  کلثم  نیا  و 
یلا رظنیلف  هدهز  یف  یـسیع  یلا  هتدش و  یفیـسوم  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  تسا : هدرک  تیاور  ظفل  نیدب  دوخ  دانـسا  هب  هحفص 245  رد  و 

هرکذ یلع و  لبقاف  لبقملا  هذه 
 " هباحـصلا لئاضف   " باتک زا  لقن  هب  لوسلا "  بلاـطم  رد "  ار  ثیدـح  یفوتم 652 ه  یعفاش  هحلط  نبدـمحم  نیدـلا  لامک  ملاس  وبا  - 5

هدرک : لقن  ظفل  نیا  هب  ثیدح  یقهیب 
رظنیلف هتداـبع  یف  یـسیع  یلا  هتبیه و  یف  یـسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حوـن  یلا  و  هملع ، یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم 

: دیوگ سپس  بلاطیبا  نب  یلع  یلا 
تبیه هیبش  یتبیه  و  میهاربا ، ملح  هیبش  یملح  و  حون ، ياوقت  هیبش  یئاوقت  و  مدآ ، ملع  هیبـش  یملع  یلع ، يارب  ص )  ) ربماـیپ بیترت  نیدـب 

هک نیا  و  یلع . تدابع  تبیه و  ملح و  و  اوقت ، ملع و  رب  تسا  یحیرـصت  نیاو  تسا . هدرک  تباث  یـسیع ، تدابع  هیبش  یتدابع  و  یـسوم ،
هیبشت دنا ، بقانم  تافـص و  هنوگ  نیا  ياراد  هک  لسرم  ناربمایپ  زا  هورگ  نیا  هب  ار  وا  هک  هدیـسر  دوخ  يالعا  جوا  هب  وا  رد  تافـص ، نیا 

. تسا هدومرف 
: دومرف هک  ص )  ) ربمایپ زا  دنا  هدرک  تیاور  ناثدحم  دـیوگ : هغالبلا " 236:2  جهن  حرـش  یفوتم 655 ه "  دیدحلا  یبا  نبا  نیدـلا  زع  - 6

بلاطیبا . نب  یلع  یلا  رظنیلف  هعرو  یف  هملع  یف  یسوم  هتزع و  یف  حون  یلا  رظنی  نا  دارا  نم 

هحفص 234 ] ] 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  شدانـسا  هب  هحفـص 45  بلاطلا " هیافک  رد "  یفوتم 658 ه  یعفاش  یجنکلا  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  - 7
وا هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  هکنیمهدش  دراو  ع )  ) یلع هاگان  دوب ، هتسشن  دوخ  باحصا  زا  یهورگ  نیب  ص )  ) ربایپ هک  یلاح  رد 

بلاط . یبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هملح ، یف  میهاربا  یلا  هتمکح و  یف  حون  یلا  و  هملع ، یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  مکنم  دارا  نم  دومرف : داتفا ،
میلعت مدآ  هب  ار  زیچ  ره  تایصوصخ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  شملع ، رد  مدآ  هب  ار  یلع  ربمایپ  هیبشت  میوگ : یم  نم  دیوگ : سپس 

مهف تسا و  یلع  دزن  شملع  هکنیا  رگم  تسین  يا  هثداح  يزیچ و  سپ  اهلک ، ءامسالا  مدآ  ملع  و  دیوگ : لج  زع و  يادخ  هکنانچ  هدرک ،
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تسوا . يارب  شیانعم 
حیحـص همکح "  یف  دـیاش "  تسا و  هدـمآ  ادـخ ) مکح  رد   "  ) هـمکح یف  یتـیاور "  رد  دوـمرف و  هیبـشت  شتمکح  رد  حوـن  هـب  ار  وا  و 

فیـصوت هلمج  نیا  اب  نآرق  رد  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هکنانچ  دوب ، نینموملاب  اـفور  نیرفاـکلا ، یلع - ادـیدش  قادـصم  یلع  اریز  دـشابرت ،
مهنیب  ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا  هعم  نیذلا  و  هدرک ،

اراید  نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذت  البر  دیامرف : هک  اجنآ  هداد ، ربخ  رافک  هب  تبسن  حون  تدش  زا  لج  زع و  يادخ  و 
نیدـب میلح ، هاوال  میهاربا  نا  دـیوگ : وا  فصو  رد  لـج  زع و  يادـخ  هکناـنچ  شملح ، رد  نمحرلا  لـیلخ  میهاربا  هب  ار  وا  هدرک  هیبشت  و 

. تسا هدوب  ادخ  ناگدیزگرب  تافص  هب  فصتم  ناربمایپ و  يوخ  هب  قلختم  ع )  ) یلع بیترت 
رظنی نا  دارا  نم  هدروآ : ظاـفلا  نیا  هب  هرظنلا " 218:2  ضایر - رد "  ار  ثیدـح  یفوتم 694 ه  يربط  نیدـلا  بحم  سابعلا  وبا  ظفاح  - 8

رظنیلفهشطب یف  نارمع  نب  یـسوم  یلا  هدـهز و  یفاـیرکز  نب  ییحی  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا 
. بلاطیبا نب  یلع  یلا 

هحفص 235 ] ] 

هدرک . تیاور  ار  نآ  یمکاح  ینیوزق  دیوگ :
یلا رظنیلف  هلامج  یف  فسوی  یلا  همکح و  یف  حون  یلا  هملح و  یفمیهاربا  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  دـیدرگلقن : ظـفل  نیا  هب  ساـبع  نبا  زا  و 

. تسا هدرک  لقن  شا  هریس  رد  یفالم  ار  تیاور  نیا  دیوگ  سپس  بلاطیبا ، نب  یلع 
هب یقهیب  رکب  یبا  و  يروباشین ، مکاح  قیرط  زا  دنـسدنچ  هب  ار  ثیدـح  نیطمـسلا "  دـئارف  رد "  یفوتم 722 ه  یئومح  مالسالا  خیـش  - 9

. تسا هدرکلقن  نآ ، هب  کیدزن  ای  دش  هظحالم  يربطنیدلا  بحم  زا  هک  يریبعت 
و هملع ، یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  هدرک : لقن  ظفل  نیا  هب  فقاوملا 276:3  رد  ار  نآ  یفوتم 756 ه  یعفاش  یجیالا  دضع  یضاق  - 10

. بلاطیبا نب  یلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یفیسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هلمحیف و  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا 
. هدروآ ار  هدربمان  یجیا  یضاق  ریبعت  دصاقملا " 299:2  حرش  رد "  یفوتم 792 ه  یعفاش  ینازاتفت  - 11

. هدرک لقن  ظفل  نامه  هب  یقهیب  هباحصلا "  لئاضف  زا "  لقن  هحفص 21  همهملا "  لوصفلا  رد "  یفوتم 855 ه  یکلام  غابصلا  نبا  - 12
. هدروآیقهیب ظفل  هب  هحفص 27  رد  يرمع  یقابلا  دبع  هینیع  حرش  رد  ار  ثیدح  یفوتم 1270 ه  یسولآ  دومحم  - 13

یلا همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  دومرف : ص )  ) ربماـیپ دـیوگ : سلاجملا " 240:2  ههزن  رد "  يروفـص  - 14
هنع . هللا  یضر  بلاطیبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هئاهب  یف  دمحم  یلا  هدهز و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا 

هملع و یف  مدآ  يرینا  دارا  نم  تسا : هدمآ  هدروآ ، شریـسفت  ار  نآ  يزار  هک  يرگید  ثیدح  رد  وهدرک  دای  يزوج  نبا  ار  ثیدـح  نیا 
. بلاطیبا نب  یلع  یلا  رظنیلف  هتوفص  یف  یسیع  هبرق و  یف  یسوم  هقلخ و  یف  میهاربا  هتعاط و  یف  احون 

تسا . هدروآ  یقهیب  ظفلهب  ار  ثیدح  باترملا " 146  هیاده  ردیناخ "  نیداقلا  دمحا  دیسلا  - 15

هحفص 236 ] ] 

میسانشب ار  رعاش 
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و تسا . ثیدح  ملع و  ياه  تیـصخش  زايا  هناگی  عجفم ، هب  بقلم  يرـصم ، يوحن  هدنـسیون و  هللا  دبع  نب  دمحا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا 
باحـصا رامـش  تشگنا  دارفا  زا  وا  نابز . نیا  رد  هدیـصق  رعـش و  نادناخ  و  برع ، بدا  گنهرف و  نایاوشیپ  نایم  تسا  يا  هطـساو  هقلح 

مهیلع تیبلا  لها  همئا  هب  شایلک  لیامت  تسا . فورعم  هدش ، هدوتس  يار ، یمکحم  بهذم و  تمالـس  هدیقع و  نسح  هب  هک  تسا  هیماما 
بقل دنتـساوخ  یم  هک  شناهاوخدـب  هکیئاج  ات  هدورـس ، نانآ  راوگان  بئاصم  رب  فسات  ناـنآ و  حدـم  رد  یناوارف  راعـشا  تسا و  مالـسلا 

دیوگ : هدرک  هراشا  شرعش  رد  ینعم  نیدب  دوخ  وا  دندادوا . هب  ار  هدید ) هعجاف  ینعی   "  ) عجفم بقل "  دنشاب ، هداد  وا  هب  یتشز 
مراد . ناگدید  هعجاف  هودنا  نم  هک  دنگوس  مناجب  دنا ، هداد  بقل  نم  هب  یئوگدب  يور  زا  ار  عجفم  رگا 

رد هکنانچ  هدورـس  هک  يرعـش  رطاخ  هب  و  همالع ، یـشاجن و  لوق  هب  دـش ، دای  هک  یلیلد  هب  شناتـسود  دزن  یتح  وا ، يارب  بقل  نیا  هاـگنآ 
دیدرگ . فورعم  دشاب ، هدربمان  تیب  شدوصقم  دیاش  و  هدمآ ، ینابزرم 464  ءارعشلا  مجعم 

رعـش رپ  نارعاش  زا  ار  عجفم  نبا  يدفـص ، تاـیفولاب  یفاو  و  یناـبزرم . يارعـشلا  مجعم  يومح و  ءاـبدالا  مجعم  هک : تسناد  دـیاب  هاـگنآ 
ار وا  دنا  هتفگ  همالع  یشاجن و  رما ، نیا  دییات  رد  هدوب و  گرب  دص  رد  شرعش  هک  تسا  هدروآ  میدن  نبا  و  دنا . هدرک  یفرعم 

هحفص 237 ] ] 

رد هکنانچ  بیرغ  تاغل  رب  علطم  يرعاش  بتاـک و  ناونع ، هبار  وا  ناـنآ  فیـصوت  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  هراـبرد  یناوارف  رعش 
تسوا . راعشا  ترثک  ناشن  هدوب ، برع  تایبدا  نابز و  ناگرزب  زا  وا  هکنیا  وهدمآ  بهذلا  جورم 

رعش و وا  يارب  دنتشون و  یم  ار  وا  تانایب  تسشن و  یم  هرصب  عماج  دجسم  رد  دوب و  هرـصب  بیدا  رعاش و  وا  دیوگ : نارـشب  نب  دمحم  وبا 
تسوا . راعشا  يوار  ینافکا ، هللا  دبع  وبا  تسا و  فورعم  شراعشا  و  داد ) یم  رظن  وا  و   ) دندناوخ یمار  نارگید  هتشون  تغل و 

حدم زاوها  ناگرزب  زا  یهورگ  يارب  وا  تسا . وکین  دایز و  شراعشا  هتشون و  رعـش  يدایز  رادقم  شحیلم  راعـشا  دوخ  طخ  هب  نم  يارب  و 
نغور  "  ) رجالا نهد  بقل "  هب  ار  وا  هتفگ و  وا  تایح  رد  هیوتسرد "  نبا  هللا  دبع  وبا  ياثر "  رد  يا ، هدیصق  هدورس و  ناوارف  ياهاجه  و 

تسا . هدناوخ  رجآ )
دزن وا  تسا . هتخادرپ  نآ  رد  يرایسب  ياهزیچ  فیـصوت  هب  و  دیئارگن . لاوزهب  اههوک  و  دش ، زبس  نیمز  دیـسر ، ارف  رجالا "  نهد  گرم " 

و تشاد ، یتالسارم  مردپ  اب  ما و  هدید  زاوها  رد  وا  دزن  ما  یکدوک  رد  ار  وا  نم  دنام  یم  اجنآ  یلیخ  درک و  یم  دمآ  تفر و  رایـسب  مردپ 
دوقفم اه  هماـنزور  تراـغ ، زاوها و  هب  یلیل  یبا  نبا  دورو  ماـگنه  و  مدوب ، هدروآ  درگ  ار  اـهنآ  نم  هدورـس و  یناوارف  راعـشا  وا  حدـم  رد 

دیوگ : یم  نآ  رد  هک  هدنام  نم  دزن  وا  طخهب  يا  هدیصق  اهنآ  نیب  رد  دیدرگ 
تسا . نارشب  نب  هریغمدیجملا  دبع  یلب  دیوگ  تسیک ، وت  يالوم  دوش ، هتفگ  ششخب  دوج و  هب  رگا 

دیوگ : هک  مراد  دای  يرگید  هدیصقوا  زا 
دوشگ . شیاهاطع  هب  مدوب ، هدش  هداتفا  رود  تسیدهت و  رصم  رد  و  دوب ، هدرک  دروخ  ار  نآ  میریگنیمز  یتقو  ار ، متسد  هک  یسک  يا 

دنناد . دزاس ، رهاظ  ار  شملع  هک  ار  یبیدا  نتشک  دوخ ، نید  زا  هک  يداد  تاجن  یمدرم  تسد  زا  ارم 

هحفص 238 ] ] 

یفاولا میدـن ، نبا  تسرهف  رد  هچنآ  رباـنب  دـیرد  نبا  ووا  ناـیم  و  تخوـمآ . اـهزیچ  نارگید  وا و  زا  درک و  تاـقالم  ار  بلعث "  عـجفم " ،
 " يرـصم یلهاب  اب "  وا  هدمآبهذلا ، جورم  رد  هچنآ  ربانب  يوق  لامتحا  هب  دش و  یم  لدـب  در و  یئاهاجه  تسا  هدـمآ  يدفـص  تایفولاب 
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تبحاصمدـیرد نبا  دوخ  اب  وا  هدرک : لقن  رهدـلا  همتی  رد  یبلاعث  یلو  تسا ، هتـشاد  تبحاصم  دوب  دـیرد  نبا  تخـس  رـس  نافلاخم  زا  هک 
ود نآ  اب  ار  دوخ  نارود  زا  تقو  ود  رد  اهنآ  دـیاش  و  تسا . هتفرگ  ار  دـیرد  نبا  ياج  تغل ) ثیدـح و  ) ندرک الما  فیلاـت و  رد  هتـشاد و 

. دنا هدنارذگ 
یبا رـشاعم  میدـن و  وا  دـنا . هدرکتیاور  وا  زا  يرود  رکبوبا  و  ییحی ، نب  ریـشب  نب  نسح  مساـقلا  وبا  هیولاـخ و  نب  نیـسحلا  هللا  دـبع  وـبا 

يرـصب ککنل  نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  دـمحم  نیـسحلا  یبا  یفوتم 327 ه و  راوگرزب  رعاش  يزرا  زبخ  يرـصب  دـمحا  نب  رـصن  مساقلا 
. تسا هدوب  يرصب  رعاش  یئافکا  هللا  دبع  یبا  و  يوحن ،

وا دنمشزرا  راثآ 

رتهب و  دیرد ، نبا  نحالملا "  باتک "  هیبش  باتکنیا  دیوگ : هحفص 130  تایفولاب  یفاولا  رد  يدفص   " نامیالا ، نم  ذقنملا  باتک "  - 1
. تسا هدرک  لقن  نآ  زا  يدنچ  یبدا  دئاوف  ینغملا  حرش  رد  یطویس  تسنآ . زا 

. مالسلا مهیلع  تیبلها  رد  شا  هدیصق  باتک  - 2
ملح فیرعت  لجن ، فیرعت  حیدمفیرعت ، بارعا ، فیرعت  زا : تسترابع  هک  فیرعت  هدزیس  رب  لمتـشم  رعـش  یناعم  رد  نامجرت  باتک  - 3

فیرعت ناویح ، فیرعت  تابن ، فیرعت  بوطخ ، فیرعت  ایاطم ، فیرعت  بارتغا ، فیرعت  لاـم ، فیرعت  زغل ، فیرعت  اـجه ، فیرعت  يار ، و 
. تسا هدشن  هتشون  هراب  نیا  رد  باتک  نیا  لثم  دیوگ  یشاجن  لزغ .

بارعا باتک  - 4
مامتان يراوجلا - راعشا  باتک  - 5

سلاجملا سئارع  باتک  - 6

هحفص 239 ] ] 

یئاطلا لیلخلا  دیز  رعش  بیرغ  باتک  - 7
یمزراوخ رکب  یبا  راعشا  باتک  - 8

برعلا  هداعس  باتک  - 9
درک : دای  نومضم  نیا  هب  يا  هدیصق  یمشاه  یبنیز  باهولا  دبع  نب  دمحم  نسحلا  یبا  حدمرد  عجفم  يارب  ینابزرم 

دراد . تحار  ناور و  بآ ، معط  دننام  یقالخا  شردق ، تلالج  اب  یبنیز 
ددرگ . یم  قرغ  ناشورخ  يایردشیاهششخب  زا  دبوک و  یم  ار  نیگمشخ  ریش  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  شتماهش 

دریگ . یم  الاب  لامش ،) بطق  هراتس   ) دقرف ات  شیاه  هناوتسا  هک  هتفرگ ، يا  هناخ  مشاه  لآ  هاگیاپ  نیرتدنلب  رد 
دزاون . یم  هتسویپ  شمرک ، ماعنا و  هب  ار  نابلاط  ماش  حبص و  هک  تسا  يدرم  دازآ  وا 

دنک . یم  هدافتسا  ادرف  هدنام  یقاب  زا  دیآ ، مک  زور  رد  شیاهاطع  فرصم  رد  شلاوما  یتقو 
دیامن . ادتقا  اهربا  وا ، تسد  ياهششخب  هب  و  دوش ، تیاده  قالخا ، مراکم  وا ، ياه  مسر  هار و  رون  هب 

تسا . هناخ ) نوریب  ياضف   ) هناخ تولخ  تایح  نم و  نیب  هلصاف  تسرد ، وا ) يایاطع  زا   ) ندش دنمتورثو  نم  نایم  هلصاف 
دمحم نب  یلعمساقلا  یبا  یـضاق  هب  عجفم  يزور  دـیوگ : وا  هک  هدرک  لقن  نارـشب  نب  هللا  دـبع  دـمحم  یبا  خـیرات  زا  ءاـبدالا  مجعم  رد  و 

. دناوخ ار  رعش  نیا  سپ  دناوخ  یم  ورف  یسیبع  رب  ار  رعشلا "  یناعم  باتک "  وا  دید  دش و  دراو  یخونت 
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هحفص 240 ] ] 

سیورلا  یلع  بجعلا  مق  دق 
سیبق ابا  دهولا  فراش  و 

سیملا  عورف  لقبلا  لواط  و 
سیتلا عرقل  زنعلا  تبهو 

سیق  یف  ابا  مورلا  تعداو 
سیحلا طالتخاسانلا  طلتخا  و 

سیکلا  فیلح  یضاقلا  ءرق  ذا 
یسیبعلا یلع  رعشلا  یناعم 

تشون : نینچ  وا  هب  هاگنآ  دید  افج  وا  زا  تفگ و  حدم  ار  یخونت  مساقلا  وبا  وا  دیوگ : وتفر  دنکفا و  یخونت  يوس  ار  راعشا  و 
تساک . دنهاوخن  ار ، موسقم  قزر  زا  يزیچ  دنریگ ، ولج  نم  زا  دننادرگرب و  يور  همه  مدرم ، رگا 

دیدرگ . ناریو  هاگنآ  دوب و  ینامیپ  و  تفر ، نیبزا  تفای و  لاوز  سپس  دوب و  یتسود  زاغآرد 
میداد . تسد  زا  ار  یمدرم  نانآ ، زا  لبق  و  میتسشن ، زاب  یئاه  تلم  اب  دوخ ، نارود  رد  ام ،

دیرابن . نامسآ  زا  نوخ  و  تفرن ، ورف  نامیاپ  ریز  نیمز  و  میدرکن ، ساسحا  دوخ  ردیفعض 
دسرتن . راگزور  زا  دیوجکسمت  ادخ  هب  سک  ره  و  دراد ، یضوع  دور  تسد  زا  هچ  ره  ادخ  هار  رد 

درک . ار  افو  دهع و  تیاعر  هن  و  دیشخب ، ققحت  ار  ام  نامگ  هن  وا  یلو  میدوب ، هدرب  بوخ  نامگ  وا  هب  ام  هک  يا  هدازآ 
. درک دهاوخ  ار  يدرمناوج  افو و  تیاعر  دننک ، دامتعا  ودب  سک  ره  هن  دش ؟ هچ  سپ 

هحفص 241 ] ] 

دیسانش ؟ یم  دنشاب  هدیمر  هابتشا  زا  هک  یقلخ  امش  ایآ  و  دننک ، یم  هابتشا  مدرم  و  مدرک ، هابتشا  نم 
دنسانشنار ؟ وا  شزغل  هانگ و  هب  هاگنآ  و  دشابهدش ، فورعم  یتسرد  هب  هک  تسیک 

متفرگ . راکب  تخس  ار  ملق  و  متشون ، ار  متیاکش  هتسشناطع ، یمک  زا  ارچ  دنکشب  متسد 
مدوشگ . یمن  ار  مناهد  شاک  و  درک ، یمن  راک  منابز  مدوب و  هدش  گنگ  میوگب ، هک  نآ  زا  لبق  شاک 

دراذگ  ياجبریمخ  لد و  رب  ار  شجنر  درد و  و  تسین ، یندوشخب  شهانگ  هک  تسا  یشزغل  بجع 
تسا  هدرک  متس  دوخب  دنک ، هانگ  نآ  رارکت  زاب  وا  دنک و  ار  شبناج  تاعارم  هدش ، وا  هب  هک  یتناها  رد  شقیفر  هک  یسک 
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تسوا : زا  راعشا  نیا  زین  و 
دوش . یمن  دیاع  يریخ  يدوس و  شا  یتسود  رد  هک  میراد  گنرز  رایسب  هرهچ و  نیکمن  یتسود 

رعـش نیا  دیدحلا  یبا  نبا  دریگ . یم  ام  زا  ار  تکرح  باوخ و  لباقم  رد  دـشخب و  یمن  يدوس  منک ، یم  هیبشت  ناتـسبات  شتآ  هبار  وا  نم 
: هدروآ عجفم  زا  ار 

مدرکن . تیاعر  ار  یتسود  بادآ  ننس و  رگاو  متفر  مدرک و  تنایخ  امش  هب  تبسن  دوخ  رهم  رد  رگا 
تسا . هدادن  ناشن  ار  قلاخ  لامک  هاگ  چیه  وا  هک  مناشوپب ، ار  هحلط  رسپ  یتشز  متساوخ 

دوب : هداتسیا  زاب  تکرح  زا  يراج ، روما  دراب و  یم  هتسویپ  ناراب  هک  یماگنه  رد  ار  وا  نخس  هدرک : لقن  ءابدالا  مجعم  رد  و 
! نادنزرف لام و  هدنشخب  يا  تاقولخم و  همه  يادخ  يا 

هحفص 242 ] ] 

یتشارفارب . یسک  زا  نتفرگ  کمک  نودب  نیمز  تفه  زارف  رب  نامسآ  تفه  هک 
دبای . یم  ققحت  زیچ ، نآ  هتفاین  ققحت  نک  نون  شاب )  "  ) نک دیوگب "  يزیچ  هب  یتقو  هک  یسک  يا 

میباریس . هک  نکم  تیاقس  نیا  زا  شیب  ناراب  شزیر  اب  لاس  نیا  رد  ار  ام 
ات دیزرو  یهاتوک  وا  دیارـس و  یـسک  نشج  کیربت  يارب  يرعـش  ات  دـیبلط  يذـغاک  زین  شناتـسود  زا  يا  هراپ  زا  هکیلاح  رد  تسوا  زا  و 

دیوگ : دش  يرپس  نشج  عقوم 
تسا . لال  یحیصف  دننام  زاب  دشاب  تغالبحور  رب  لمتشم  همان  فوج  دنچ  ره 

دوش . یم  هدوشگ  یناسآ  هب  شباوج  دنک ، کمک  نآهب  دوخ  هجوت  اب  لماح  هک  یماگنه  یلو 
دوب . دهاوخ  موش  یگرب  همان  دیآ  هاتوک  ادمع  دنک و  یتسس  هدنیامن  یتقو 

تسا . رت  کنخ  سلفم  ششخب  زا  رعش ، رد  نآ  دای  و  تفر ، متسد  زا  همان  تصرف  نشج ، زور 
زا و  درک . دهاوخن  لمع  نادب  یئاناوت  تقو  رد  هک  دهد  یم  يا  هدعو  سالفا  لاح  رد  تفگ  دندیسرپ : سلفم  ششخب  هرابرد  وا  زا  هاگنآ 

هتفگ : هدروآ  شیارب  جنران  جنرتا و  رکش و  ین  قبط  کی  یصخش  نوچ  هک  تسا  يرعش  شنیکمن  راعشا 
تسا . يرگنایصع  ناطیش  قبط ، رد  وت  ناطیش 

ینک . یم  رارکت  زابو  ینک  یم  زاغآ  ار  راک  نآ  وت ، ور  نیا  زا 
دندروآ . ام  يارب  یئوکین  زا  رترب  وت ، زا  يا  هیده 

دوب . اه  هنوگ  اهناتسپ و  اب  یئاه  هزادنا  نآ  رد  هک  یقبط 
هدرک : لقن  هدورس  شتجاح  بلط  ماقم  رد  هکار  وا  رعش  هحفص 270  صیاصخلا  ررغ  باتک  رد  طاوطو 

هتسویپ وت  دناوخ ، یم  گنهآ  مهرد ، ناتخرد  هدنرپ  یتقو  ات  درم  گرزب  يا 

هحفص 243 ] ] 

نک . یگدنز  سوسفا  رد 
روآ . رب  يا  هدازآ  هدعو  دننام  ارم  هدعو  دش ، دیناوتن  نآ  رکنم  هک  تسا  امش  زا  يا  هدعو  ارم 
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ار یسک  دش و  هریچ  هنامز  تقو  ره  يدرک و  هدنز  تشادن ، تایح  زا  يراثآ  هک  یتقو  رد  دوخ  ياهششخب  اب  ار  تواخـس  دوج و  مسر  وت 
دننک . هیکت  وت  نوچ  یناسک  هب  دیاب  نم  نوچ  یناسک  دروآرد  ياپ  زا 

هتسناد : وا  زا  ار  رعش  نیا  هحفص 77  بدالا "  هیاهن  رد "  يریون  م -
درادن . ار  نآ  یئابیزان  یلو  دهد ، یم  ناشن  برقع  دننام  ار  شا  یناشیپ  فرط  ود  هاگان  هک  يا  هرهچ  وهآ 

تسا . هدش  يرایبآ  نم  مشچ  گشا  زا  ایوگ  هک  تسا ، نانچ  یمرخ  ار  شیاه  هنوگ  بیس 
نب هللا  دبع  دمحم  یبا  شرصاعم  خیرات  زا  لقنب  ءابدالا  مجعم  رد  هچنآ  قبط  رب  لاس 327 ه  هب  اجنامه  رد  دش و  هداز  هرصب  رد  عجفم "  " 

هبنـش زور  رد  نارـشب ) نب  هللا  دـبع  دـمحم  یبا   ) مردـپ تافو  زا  لـبق  شتاـفو  دـیوگ : نارـشب  نبا  هک  اـجنآ  تفاـی . تاـفو  هدـمآ ، نارـشب 
داتفاقافتا . تفه ، تسیب و  دصیس و  لاس  نابعشمهد 

 " رد یـضاق  نینچمه  هدروآ . ار 320  شتافو  خـیرات  تایفولاب "  یفاولا  رد "  يدفـص  و  هتـشذگرد ، لاس 330 ه  زا  لبق  دـیوگ : ینابزرم 
هک تسا  نامه  وا ، تافو  لاس  دروم  رد  ام  هدـیزگرب  خـیرات  و  دـنا ، هدرک  يوریپ  نانآ  زا  نارگید  هیغبلا " و  رد "  یطویـس  سلاجملا " و 

. تسا هدمآ  نارشب  نب  دمحم  یبا  خیرات  زا  يومح 
رهدلا همیتی  ، 464: ینابزرم ءارعشلا  مجعم  ، 150: خیش تسرهف   123: میدـنلا نبا  تسرهف  تفای : ناوت  یم  ریز  بتک  رد  ار  عجفم  لاح  حرش 

هـصالخ يدفــص 129:1  تاــیفولاب  یفاوـلا  ، 190:17 ءاــبدالا 205 - مــجعم  بهذــــلا 519:2 ، جورم  ، 264: یـشاجن تـسرهف   334:2
باقلالا ینکلا و  ، 554: تانجلاتاضور ، 280: لاقملا جهنم  یلیبدرا ، هاورلا  عماج  ، 234: نینموملا سلاجم  ، 13: هاعولا هیغب  همالعلاوقالا ،

.277: مجعلا راثآ  یلکرز 845:3 ، مالعالا  ، 163:3

هحفص 244 ] ] 

يربونص مساقلا  وبا 

هراشا

یفوتم 334 ه 

اهیضقن  هجاح  لزانملا  یفام 
اهیرذن عمداو  مالسلا  الا 

ثیح  اهیف  نیعلل  عیجفت  و 
اهیف یشیعب  هیزاوا  شیع  ال 

يذلا  يردت  ول  یه  لزانملا و  یکبا 
اهیکبتسا تنکل  ءاکبلا  ثحب 
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اهنقس  بئاحسلا  عمد  ای  هللااب 
اهیقست یعمداف  تلخب  نئل  و 

هزیرغ  فصوب  یسفن  ایرغم  ای 
اهیرغم یلع  هیصاع  تیرغا 

ینفعاف  ءاسنلا  فصو  یف  ریخ  ال 
اهیفصو نم  هینفلکت  امع 

هحفص 245 ] ] 

:( دیوگ هک  اجنآ  ات  )

نم  ریخ  هیلا  یصوا  نم  نبلتق 
اهیصوی وا  طقایاصولا  یصوا 

هنیمیب  هنیمی  یبنلا  عفر 
اهیئار هنیمی  عافترا  يریل 

اهبنم  هیلع  یحضا  عضوم  یف 
اهیبنتلا ءيدبی  هیف  هیف و 

همساب  هون  مخ " و  یف "  هاخآ 
اهیونت هب  ریخ  یف  لای  مل 

هنا  یلع  مکلضفا  لاق : وه 
اهیضمی یتلا  هتیضق  یضما 

اذبح  یسومل  نوراهک  یل  وه 
اهیبشت هب  نوراه  هیبشت 
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مهیوری  يدعلل  موی  هاموی 
اهیوری ینقلل  موی  اروج و 

هبوقع  هبوثم و  مانالا  عسی 
اهیضمب اهل  یضمت  امهاتلک 

شا ) هدیصق  تیب  رخآ 42  ات  )
خاضا ... له  هدرک : لقن  ار  نآ  میماهللا "  همئالا  یف  میظنلا  ردلا  بحاص "  هک  تسا  يا  هدیصق  ار  وا 

: دیوگ هکنیا  ات  تسا . نارتش  يارب  یهاگحارتسا  هاگلزنمبوخ و  هچ  میتسناد ، یم  ام  هک  تسا  یخاضا  هوک  نامه  خاضا "  هوک "  ایآ  " 
تشاذگن . یقاب  میارب  یخامص  هدرپ  و  درب ، ار  مشوگ  البرک  رد  ع )  ) نیسح زور  دای 

تسا . دنلب  اهنآ  زا  نویش  يادص  یپ  رد  یپ  و  دوش ، یم  هدینش  ناشکوس  هیرگ و  يادص  هتسویپ  مرح  نانز 
دندرک . فراعت  مه  هب  تسدب ، تسدار  کنخ  لالز و  بآ  نآ  دوخ  دنتشادزاب و  تارف  بآ  زا  ار  وا 

داب . رک  ناشدناعم  شوگ  و  داب ، ربمایپ  ترتع  يادف  مردام  ردپ و 
يارب و  دنتفرگار ، تزع  راختفا و  هاگیاج  ردص  دوخ  نامز  رد  دنیادخ . قلخ  نیرتهب  ناشناریپ ، نادنملاس و  ناناوج ، ناکدوک ، هک  یناسک 

دننالدکاپ . همه  نانیا  تسین ، ینیمات  نارگید  یلدکاپ  زا  هک  یعضو  رد  دنا . بل  زغم و  دننام  ناهج ، رگید  مدرم 
دنا . هتفرگوخ  یگنسرگ  هب  دنا ، هدرک  تداع  هتخپ  ونایرب  ياهاذغ  هب  نانآ  مهس  زا  مدرم  هک  یتقونامه  رد  نانیا 

. تسین تواخس  هب  رهاظتم  دننام  دنمتواخس ، هاگ  چیه  و  تواخس . هب  رهاظتم  هن  دنا  هدش  هدیرفآ  تواخس  اب  نانیا 

هحفص 247 ] ] 

دنا . هدرک  خسندوخب  ار  تلیضف  مسا  هک  تسا  يا  هجرد  رد  ناشناوج  ریپ و  رد  تلیضف  دنا و  تلیضف  لها  نانیا 
ددرگ . لئان  دنلب  ماقم  هب  نانآ  یگرزب  هب  دشخرد و  یم  نانآ  قشع  هب  دبای  یگرزب  دشخردب و  هعماج  رد  سک  ره 

!! يراد دوخ  ياین  اب  یلماک  تیخنس  هچ  و  یتسه ، ربمغیپ  زا  یتیافک  اب  دنزرف  هچ  ربمایپ  تخد  دنزرف  يا 
دوب . اج  رب  اپ  تارطخ ، اب  هلباقم  رد  ورارک  دربن ، ياهیتخس  رد  هک  یسک  دنزرف 

دوب . هدننک  دروخ - گنج ، رد  شتالمح  و  دیشک ، یم  باکر  دربن  هماگنه  رد  تخس  وا 
دنیالایب . دننک و  يزیمآ  گنر  اردوخ  رایسب  اه ، نآ  رطع  هب  شنارادتسود  هک  تسا  یئاهنوخ  ار  وا 

. تخاس دراو  دندش ) مورحم  امش  ضیف  تمعن  زا  هک   ) مدرم رب  لب  تخاسن  دراو  امش  رب  راگزور  ار  تبیصم  نیا  راب  ینیگنس 

هحفص 248 ] ] 
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میسانشب ار  رعاش 

يربونص . هب  روهشم  یبلحلا ، یبضلا  یقرلا  يزوجلا  رارم  نب  نسحلا  نب  دمحم  نب  دمحا  لضفلا  وبا  رکبوبا و  مساقلا ، وبا 
، بولـسا نسح  تناتم و  رظن  زا  هدرک و  عمج  مه  اب  هنارعاش  عبط  توق  اب  ار ، يرعاش  تقر  تفاطلشرعـش و  هک  يراوگرزب  یعیـش  رعاـش 

تسا . هدیسر  لامک  هجرد  هب  تفارظ ، یگدنزارب و  رد  هدروآ و  تسدب  یفاک  هرهب 
هظحالم هب  ار  وا  و  تسا . هدـش  دای  تسا  یبوخ  هجرد  یلعا  رد  شرعـش  هکنیا  ینادراک و  و  یکین ، هب  وا  مان  ناسیون ، هرکذـت  ياهباتک  رد 
ناتـسوب غاب و  هب  طوبرم  راعـشا  و  مجاـشک ، تافیـصوت  و  زتعمنبا ، تاـهیبشت  دـیوگ : یبلاـعث  دـندیمان . یم  رغـصا  بیبح  شرعـش ، یبوخ 

یم او  باـجعا  هب  اـهیئوکین ، همه  نیا  لـباقم  رد  ار  هدنونـش  ددرگ و  هتـسویپمهب  يروهظ  ون  تفارظ و  دوش ، عمج  مه  اـب  نوچ  يربونص ،
دراد .

نبا تسا و  هلوقم  نیا  زا  ابلاغ  شراعـشا  هک  تسا  هدروآ  رکاسع  نبا  تسا . يراکـشآ  قوفت  اهلگ ، اه و  غاب  فیـصوت  رد  يربونـص  يارب 
دیوگ : شتسرهف  رد  میدن 
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ناوید میروآ  باسح  رد  تیب ، تسیبار  نآ  گرب  ره  رگا  میدن  نبا  لقن  ربانب  دروآ . درگ  گرب ، تسیود  رد  ار ، يربونـص  راعـشا  یلوص ،
زا دلجم  کی  یناسغ  دـمحم  نب  نسح  و  دـیآ .) باسح  هب  هحفـص  رد  یگرب  ره  بناج  ودهک   ) تسا هدوب  تیب  رازه  تشه  رب  لمتـشم  وا 

تسا . هدینش  ار  شراعشا 
317:3 يومح 321 - نادلبلا  مجعم  رد  هک  دراد  تیب  راهچ  دـصکیرد و  يا  هدیـصق  نآ  ياههاگحیرفت  بلح و  رهـشفصو  رد  يربونص 

: تسا نیا  شعلطم  تسا  بلح  رهش  زا  فیصوت  نیرتهب  هدیصق  نیا  دیوگ : فراعملا 138:7  هرئاد  رد  یناتسب  دوش . یم  تفای 

اهاسبحا  سیعلا  اسبحا 
اهالس رادلا  الس  و 

هب ار  امـش  دج  تبـسانم  هچ  هب  يربونـص  زا  مدیـسرپ  تفگ : وا  هک  هدرکلقن  يرفـص  یبلح  هللا  دبع  زا  رکاسع  نبا  ربونـص ، هب  شتبـسن  اما 
نوماملباقم رد  يزور  هدوب  نومام  ياه  همکحلا  تیب  زا  یکی  بحاص  مدج  تفگ : ارم  وا  دیدرگ ، فورعم  نادب  ات  دنداد ، تبـسن  ربونص 

يرایشه و شدوصقم  یلکش و  يربونـص  وت  تفگ : وا  و  دیدنـسپ ، نومام  ار  شنحل  تیعطاق  نتفگنخـس و  زرط  و  تفرگ ، رد  يا  هرظانم 
: هدروآ ار  ریز  تایبا  وا  تبسن  رد  ، 98:11 بدالا هیاهن  رد  يریون  و  دوب ... وا  یجازم  دنت  تیعطاق و 

هـشیر زا  دنمورب  يراسخاشهب  تبـسن  لب  تسا  نینچ  هن  تسین . مانمگ  گشخ و  بوچ  هب  تبـسن  دنهد ، یم  ربونـص  هب  تبـسن  ار  ام  یتقو 
دشاب . هتشادرب  رد  ار  نآ  یئالط  ياه  هناوتسا  مشیربا ، زا  یئاه  همیخ  نوچمه  هک  تسا ، دشاب ، هتفرگ  الاب  هکبسانتم  یتخرد 

تسا . نآ  ياهخاش  هدنکارپ و  یناگدنرپ  هدش ، هدنکارپ  تخرد  نآ  تارمث  زا  هچنآ  ایوگ 

دنوشن . هدرمژپ  اهنآ  دوش ، هدرمژپ  ناهایگ ، هک  يزورو  دننام  رادیاپ  ناتسبات  راهب و  رد  هک 
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دننامب . ناما  رد  كاله  رطخ  زا  اهنآ ، ششوپ  اب  ات  دنا  هدرک  ظفح  یئاه  هرز  رد  اردوخ  ياه  هناد 
تسا . هدیشک  نوریب  رس  اهفالغ  زا  هدش و  يرادهگن  فدص  زا  یئاهفالغ  رد  دنک ، یتسود  زا  تیاکح  هک  یئاه  هناد 

هزات . يامرخ  وروگنا  ياراوگ  شوارت  دننام  تسا  جراخ  هب  یناشوارت  ار  اهفالغ  نیا 
دنک . یم  يراکادف  هب  راداو  مردام ، ردپ و  قشع  هب  ارم  هک  تخرد  نیا  تسا ، یتخرد  بوخ  هچ 

تسا . بسن  زا  رترب  شنسح ، بقل  نیا  زا  ار  يادخساپس  سپ 
فقاو ریز  رد  نآ  رگید  تمـسق  ربو  میدـش  فقاو  اهنآ  زا  یتمـسق  رب  هکناـنچتسا  رپ  نآ  زا  شزغن  راعـشا  هک  تسا  يزیچ  وا ، عیـشت  اـما 

دش . میهاوخ 
مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  نایارس  هحیدم  زا  ار  وا  بوشآ  رهشنبا  و  هدرک ، شعیشت  هب  حیرصت  رحسلا "  همـسن  رد "  ینامی  نیا  زا  هتـشذگ 

، هدرک راهظتسا  شرعش  زا  ار  نآو  هدوب  يدیز  هعیش  وا  هک  رحسلا "  همـسن   " بحاص ياعدا  اما  تسا . هدرمـش  تسوا ، عیـشت  هب  رعـشم  هک 
هنوگ چـیه  دـنا  هدرک  رکذ  نارگید  وا و  هک  يرعـش  هدرواین و  نآ ، دـییات  رب  یلیلد  اریز  دـشاب ، لیلد  زا  یلاخ  يرظن  راهظا  منکیم  نامگ 

درادن . وا  ياعدا  رب  يروهظ 
، مالـسلا هیلع  نینموملا  ریما  یلع  حدم  رد  يا  هدیـصق  رد  میروآ . یم  دهد ، یم  ناشن  ار  شبهذـم  هک  ار ، وا  راعـشا  زا  يا  هراپ  ریز ، رد  ام 

دیوگ :

بذک  هللا ال  بیبح  یبیبح  یخا  و 
نانبا صلختسملا  یفطصملل  هانبا  و 

دنا . هدوب  نادنزرف  صالخا  اب  درم  نآ  یفطصم  يارب  شدنزرف ، ود  و  دوب ، ادخ  بیبح  نم ، بوبحم  صخش  غورد ، یب  وا ،  "و 
درک . ادتقا  هلبق ، ود  ره  هب  وا  دندوب  روک  رک و  همه ، مدرم  هک  يزور  و  دراذگ ، زامن  هلبق  ود  ره  هب  وا  " 

هحفص 251 ] ] 

درک . سایق  ناوت  یم  وا  طبس  ود  اب  ار  یطبس  ود  مادک  و  تسوارسمه ، اب  هسیاقم  لباق  نز ، مادک 
تسوا .) فلاخم  رد   ) شتآ هژیو  ینمشد  حور  و  تسوا ، هژیو  يرون  رد  یتسود ، حور 

دیآ . شتاقالم  هب  ناوضر  هک  تشهب ، ناوضر  تسوا  درک و  دهاوخ  نآ  رد  هناکلام  فرصت  ادرف  هک  شتآ ، کلام  تسا ، نیا 
دراذگب . ینارگن  بیع و  نودب  ار  شزامن  ات  تشگزاب  شکالفا  زا  وا  رطاخ  هب  دیشروخ 

دوب ؟ وا  زا  ریغ  یسک  نارمع ، نب  یسوم  ياج  رد  نوراه  نتسشن  دننام  تسشن  يردارب  ماقم  رد  ص )  ) ربمغیپ ياج  رد  هکنآ  ایآ 
دوبن ؟ دمآ ، وا  دزن  اهدژا  لکش  هب  شتعافش  دیما  هب  هک  يا  هتشرف  عفاش  وا  ایآ 

دنا : سک  ود  دوش ، هدرب  تواقش  مان  یتقو  مدرم ، نیرتیقش  یلع  ای  تفگ ، ار  وا  ص )  ) ربمایپ
دشاب . هدرک  نایصع  ار  وت  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ارم  هکنآ  رگید  و  تساخرب ، حلاص  نایصع  هبهک  حلاص  هقان  رقاع  یکی 

دش . دهاوخ  يزیمآ  گنر  دیدش ، يزمرق  گنر  هب  هدش  باضخ  نآ ) زا  نیا   ) ناترس نوخ  زا  نسحلا  ابا  ای  امش  شیر 
: دیوگ دیهش  طبس  شدنزرف  نینموملا و  ریماياثر  رد  و 
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یل  دهشی  شرعلا  بر  نادیهشلا  معن 
نادیهشلا معن  امهنا  قلخلا  و 

امهب  یفطصملا  یبنلايزعی  اذ  نم 
ناد نم  صاق و  نم  هیزعی  اذ  نم 

اهئبنی  ءافهللا  همطافل  اذ  نم 
نافهل ءابنا  اهنبا  اهلعب و  نع 

ابصتنم  بارحملا  یف  سفنلا  ضباق  نم 
ناشطع ءاجیهلا  یف  سفنلا  ضباق  و 

الفا  دق  ناردب  لب  ضرالا  یف  نامجن 
ناسمش تلق  اما  ناسمش  معن و 

ازرب نا  برحلا  فیس  دمغی  نافیس 
نافیس برحلل  امهنیمی  یف  و 

. " دندیهش ود  نآ  یبوخ  رب  نم  هاوگ  يوس ، ام  قلخ  شرع و  يادخ  دنتسه ، يدیهش  ود  بوخ  هچ  " 
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. ددرگ شرطاخ  یلست  هیام  کیدزن  رود و  زا  تسیک  دیوگ ، تیلست  اهنآ  دروم  رد  ار  یفطصم  ربمایپ  تسیک 
دناوخرب . شیارب  ار  ود  نآ  ياه  تبیصم  دهد و  ربخ  شدنزرف  رهوش و  زا  ار  هدید  تبیصم  همطاف  تسیک 
دندرک .؟ دیهش  هنشتبل  دربن  نادیم  رد  ار  سک  هچ  و  دنتشکتدابع ، بارحم  رد  ار  سک  هچ  دنتسناد  ایآ 

دندرک . بورغ  دیشروخ  ود  میوگب  رگا  دیشروخ ، ود  یلب  هام ، ود  هکلب  نیمز  رد  هراتس  ود 
دناریشمش . ود  زین  دوخ  دنوش ، رهاظ  هدش  فالغ  ریشمش  اب  گنج ، يارب  رگا  هک  راوگرزبود 

: دیوگ دیهش  ماما  ياثر  رد   "و 

هوبنلا  سبل  نم  ریخ  ای 
ایبنالا عیمج  نم 

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


دج  کیطبس و  یلع  يدج  و 
ءاضقناب نذوی  سیل 

ءایفشالا  لیتق  اذه 
ءایعدالا لتق  اذ  و 

عمد  توق  ره  نیسحلا  موی 
ءامسلا عمد  لب  ضرالا 

باب  تکرت  نیسحلا  موی 
ءانفلا روجهم  زعلا 

نم  تقلخ  البرت  ای 
ءالب نم  یلع و  برک 

برشت  هجو  نم  کیف  مک 
ءاهبلا ءام  هوام 

ران  یلطصملا  ءادف  یسفن 
ءالطصا يا  یغولا 

نشاوجلا  یف  هنس  الا  ثیح 
ءامسلا یف  بکاوکلک 

ثیح  ربصلا  عرد  راتخاف 
ءانسلا سبل  نم  ربصلا 

نادسالا  ءابآ  یبا  و 
ءابالا هقداص  دسالا 

یضق  ذا  امیرک  یضق  و 
ءامظ رفن  یف  نامظ 
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ءاملا ال  معط  هوعنم 
ءام معط  ءامل  اودجو 

داوجلا  روفعمل  اذ  نم 
ءابخلا داوغا  لامم 

رعولشلا  حیرطلل  نم 
ءارعلاب یلخم  انای 

بارتلاب  طنحملل  نم 
ءامدلاب لسغملل  و 

بیغملا  همطاف  نبال  نم 
ءایلوالا نویع  نع 

نایاپ يزادگ  هودـنا و  وت ، طبـس  ود  رب  نم  زادـگ  هودـنا و  يا  هدرک  تماقب  توبن  تعلخ  همه  زا  رتهب  ناربمایپ ، همه  نایم  رد  هکنآ  يا  " 
. تسا ریذپان 
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تسا . ناگدازانز  هتشکرگید  نآ  و  ءایقشا ، تسد  هتشک  یکی  نیا 
دیراب . ورف  نامسآ  لها  لب  نیمز  مدرم  گشرس  نیسح  زور 

تسب . ام  يورب  ار  تزع  ياهرد  نیسح  زور 
! يا هدش  هتشرس  نم  يارب  الب  هودنا و  زا  وت  البرک ، يا 

تسا . هدیچرب  وربآ ، ار  شبآ  هک  ار  وت  ياه  هرهچ  رایسب  هچ 
یسدقم . زورفا  شتآ  هچ  گنج ، زورفآ  شتآ  نابرق  مناج 

هتفر . ورف  نامسآ  رد  نارتخا  نوچمه  اه  هرز  رد  اه  هزین  هک  اجنآ 
دیزگرب . تسا ، یگرزب  سابل  هک  ار  ربص  هرز  وا ،

درب . راکب  تسا ، قداص  یتعانم  ار  ناریش  هک  ناریش ، سفن  تعانم  و 
درک . عادو  ار  یگدنز  هنشت  بل  يدرمناوج و  اب  بل  هنشت  یهورگ  اب  و 

دنشچن . ار  بآ  هزم  تسا  دیما  دندرک  عنم  بآ ، ندیشچ  زا  هک  ار  وا 
دنک . يرای  شا ، هدش  نوگنرس  ياه  همیخ  اب  ار  كاخ  رد  هداتفا  هنشت ، بل  تسیک 

درادرب . نابایب  رد  ار  سک  یب  نایرع و  هداتفا  هک  تسیک 
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دنک . يرای  تسنوخ ، زا  شلسغ  كاخ و  زاشطونح  هک  ار  نآ  تسیک 
دهد . يرای  هدنام ، ناهنپ  شنارادتسود  دید  زا  هک  همطاف  دنزرف  يرای  هب  تسیک 

دشاب . یم  هتشاد ، عیشت  بهذم  انیقی  هک  مجاشک  وا و  نیب  دیدش  طابترا  میتفگ ، يربونص  بهذم  هرابرد  هچنآ  دیوم  و 
دهدیم . ناشن  درک ، نایب  میهاوخ  مجاشک  لاح  حرش  رد  هکنانچ  ار  ود  نآ  يردارب  و 

. تسا هدرک  راهظا  هتفگ ، يربونص  حدم  رد  هک  يراعشا  ردوا  هب  تبسن  ار  دوخ  یتسود  مجاشک 

هقث  یخا  رکبیبا  نم  یل 
طق هئاخاب  برتسا  مل 

: هتشون وا  هب  هک  يرگید  هدیصق  و 

هحفص 254 ] ] 

رکبابا  غلبا  الا 
رب خا  نم  الاقم 

رب یناسغ  عیمج  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  درک و  داشنا  اجنآرد  ار  شرعـش  و  دوب ، نکاس  قشمد  بلح  رد  يربونـص  هدیـصق  رخآ  ات 
، نارگید بهذلا " و  تارذش  بحاص "  خـیرات  قبط  رد  لاس 334 ه  رد  و  هدرک ، تیاور  ار  شرعش  تسا  یناعمـس  باسنا  رد  هچنآ  قبط 

تفای . تافو 
تخس هجو ، دنچ  هب  رما  نیا  تسا و  هدرمـشرب  هدرک ، تافو  لاس 300 ه  دودـح  رد  هک  یناسک  زا  ار  يو  شخیرات 119:11  رد  ریثک  نبا 
دلوتم هفوک  رد  لاس 303 ه  هب  بیطلا  وبا  هدرک و  تاقالم  شراعـشا  مظن  زادعب  یبنتم  بیطلا  یبا  اب  وا  هکنیا  یکی  تسا . رودب  تحـص  زا 

تسا . هدش 
تسا . هدش  دلوتم  لاس 303 ه  هب  وا  تسا و  هتفگ  حدم  ار  هلودلا  فیس  ام ، رعاش  هکنآ  رگید 

تیاور وا  يربونص و  دمحا  نب  نیـسحلایلع  وبا  ارم  درک  تیاکح  دیوگ ، ینج  نبا  هدنام  نیـسحلا  یلع  ابا  مان  هب  دنزرف  کی  يربونـص  زا 
نم دزن  يدنلب  هزین  اب  يرادباقن  راوس  هاگان  مدش  جراخ  روص  زا  یتقو  مدـمآ ، نوریب  هلودلافیـس  رادـید  دـصق  هب  بلح  زا  دـیوگ : هدرک 
هزین رگید  راب  دش  رتکیدزن  نم  هب  نوچ  مزادنا . ریز  هب  بسا  زا  ار  دوخ  سرت ، زا  دوب  هدنامن  يزیچ  درک ، راوتـسا  ما  هنیـس  هب  ار  هزین  دـمآ ،

درک . داشنا  نم  يارب  دوب و  فورعمرعاش  یبنتم  وا  مدرک ، هدهاشم  هاگان  تشادرب ، هرهچ  زا  باقن  دز و 

مهنم  بدیحالاب  اسووران  رثن 
مهاردلا سورعلا  قوف  ترثن  امک 

ردار ناتـساد  نیا  دـیوگ : ینج  نبا  یتـشک ؟ ارم  وت  درم ، يا  وت ، رب  ياو  متفگ : تسبوخ ؟ اـیآ  يدـید  هنوگچ  ار  نخـس  نیا  تفگ : سپس 
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. دیدنخ نآ  رب  تخانش و  ار  نآ  يو  مدرک ، لقن  بیطلایبا  يارب  دادغب )  ) مالسالا هنیدم 

هحفص 255 ] ] 

: داد تیلست  ار  يربونص  تفگ و  اثر  ریز  راعشا  اب  ار  وا  مجاشک )  ) شقیفر تشذگرد ، شتایح  نامز  رد  رتخد  کی  يربونص ، زا 

رکبابا  ای  یساتا 
رکبلا هرحلا  تومل 

رخآ . ات 

تیاکح

: دیوگ هدرک  تیاور  ام ، رعاش  يربونصلا  دمحمنب  دمحا  رکبوبا 
. دوب هحیرق  شوخ  بیدا و  يدرم  دوخ  وا  داد ، یم  لیکـشت  ارابدا  لفحم  شا  هزاغم  رد  هک  دوب  دعـس  مان  هب  يا  یـشورفباتک  ءاهر "  رد " 

هزاغم میدوبن  رضاح  رـصم ، راید  ماش و  يارعـش  رگید  رعاش و  یماش  جوعم  رکبوبا  مناتـسد ، نم و  هاگ  چیه  دورـس و  یم  فیطل  يراعـشا 
شوخ مدرم و  نیرت  يورابیز  زا  تشاد ، یـسیع  ماـن  هب  يدـنزرف  ءاـهر  ناـناگرزاب  نیرتگرزبزا  یحیـسم  یناـگرزاب  میئوگ . كرت  ار  شا 

یم تسود  ار  وا  همه  ام  درک و  یم  طبض  ار  ام  راعـشا  تسـشن و  یم  ام  اب  زین  وا  دوب  اهنآ  نیرت  نیریـش  نیرت و  عبطلا  فیرظ  نیرت ، تماق 
قـشع هب  قارو  دعـس  دوبن . شیب  یکدوک  زونه  یگدنـسیون  راـک  رد  وا  میدرک ، یم  ساـسحا  یلیاـمت  وا  هب  تبـسن  دوخ  لد  ردو  میتـشاد 

: تسنیا دوب  هتسشن  شیولهپ  هزاغم  رد  یتقو  اهنآ  زا  یکی  دورسوا  هرابرد  يراعشا  دش ، التبم  وا  دیدش 

یمد  دادملا  هاوديداوف و  لعجا 
ملقلا عضوم  یماظع  رباف  كاه  و 

نک كاپ  تتسد  ار  نآ  نک و  هدافتسا  ما  هرهچ  زا  حول  ياج  هب  شارتهب ، ملق  ياجب  ار  مناوختسا  ریگب و  بکرمار  منوخ  تاود ، ار  مبلق  " 
دبای . جالع  میرامیب  ات 

رد شراک  دـش و  رتگرزب  يردـق  كرـسپ  نوچ  دـیدرگ . عیاش  رهـش ، ياج  همه  رداـسرت  كرـسپ  قشع  هب  قارو  دعـس  رطاـخ  قلعت  ربخ  "
تفگ و نخس  دوخ  ردام  ردپ و  اب  هراب  نیا  رد  درک ، ادیپ  تینابهر  و  اوزنا ، هب  لیامت  تفرگ  الاب  یتبحص  مه  ویتسود 

هحفص 256 ] ] 

هب رگید  وا  دـندروآ . هقر "  فارطا "  رد  یکزرید "  هب " ار  وا  دـش و  نورقم  تباجا  هب  ات  درکینیـشنرید  ياضاقت  ساـمتلا و  رارـصا و  اـب 
دیزگ و تماقا  اجنآ  سپ  دنداد . تسرپرـس  هب  لام  يریداقم  لباقم  ردو  هدرک  يرادـیرخ  وا  يارب  ار  یبهار  ریددوب  هدیـسر  یئابیز  تیاهن 
. دیدرگ رید  مزالم  رسپ  اب  تفگ و  كرت  ار  ناتسود  درک ، لیطعت  تسب و  ار  شا  هزاغم  دش  گنت  قارو  دعس  رب  خارف  يایند  هک  دوب  هاگنآ 
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ینعی  ) دینارذگیم یسامش  لغشب  رید  رد  رسپ  هکیلاح  رد  هتخاس  وا  يارب  هک  يراعشا  زا  یکی  دورـس  یم  وا  هرابرد  يراعـشا  لالخ  نیا  رد 
تسا : نیا  اسیلک ،) مداخ 

نابلا  نم  اضغ  تلع  دق  همح  ای 
ناحیر فارطااهفارطا  ناک 

هدیصق  رخآ  ات 
ار دعس  وا  دنتشاذگن  رگید  دندرک و  عنم  دعس  اب  طابترا  زاار  وا  دنتسیرگ و  راکنا  هدید  هدب  كرـسپ  اب  ار  دعـس  دایز  سامت  نابهار  هاگنآ 
وا دید  دعس  یتقو  دنار . دوخ  زا  ار  دعس  وداد  تبثم  خساپ  اهنآ ، هتساوخ  هب  كرسپ  دندرک . دیدهت  رید  زا  جارخا  هب  ار  وا  دهد و  هار  دوخب 

دنتفگ هدادـن و  وا  هب  قفاوم  خـساپ  یلو  تفگ ، تخـس  نانآ  اب  ینابرهم  اب  تفر و  نابهار  دزن  دـمآ ، نارگ  وا  رب  دـنهد  یمن  هار  دوخ  هب  ار 
و دنتـسب ، یم  ام  يور  هب  ار  رید  رد  دمآ  یم  رید  يوس  وا  تقو  ره  سپـس  و  میکانمیب . ناطلـس  زا  دـیآ و  راع  گنن و  ام  رب  وا ، اب  وت  هطبار 

هدیـشک نونج  هب  شراک  ات  تفای ، ینوزف  شقـشع  شتآ  تفرگ و  الابشهودنا  ور  نیا  زا  دـیوگب . وا  اب  ینخـسدنداد  یمن  هزاجا  ار  رـسپ 
یلاح اب  دـیدرگ و  مزالم  ار  رید  نابایب  دز و  شتآ  تشاد  هناخ  رد  هچ  ره  تشگزاـب و  شا  هناـخ  هب  درک و  هراـپ  هراـپ  ارشیاهـسابل  دـش ،

درک . یم  هیرگ  تخاسیم و  رعش  نادرگرس  نایرع و 
ار بش  هک  یناتسوب  زا  جوعملا ، و  نیمز ، يور  هاگنآ  دیوگ : يربونص  رکبوبا 

هحفص 257 ] ] 

هدیدرگنوگرگد شتقلخ  هدـش ، دـنلب  شیاهوم  هتـسشن  هنهرب  رید ، راوید  هیاس  رد  میدـید  ار  وا  میتشذـگ ، یم  میدوب  هدـنارذگ  اجنآ  رد 
دوخ لاـحب  ساوـسو  نیا  زا  ارم  تفگ : میدرک . خـیبوت  تمـالم و  دوـب  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  هب  تبـسن  ار  وا  میدرک و  شمالـس  دوـب ،

، یلب میتفگ : درک ، دوب  اجنآ  هک  يا  هدـنرپ  هبهراشا  شتـسد  اب  و  دـینیب ؟ یم  رید  دـنلب  نامتخاس  زارف  رب  ار  هدـنرپ  نیا  امـش  اـیآ  دـیراذگب ،
هب یسیع  يارب  ار  يا  همان  نم  ات  دیآ  نیئاپ  مهد  یم  دنگوس  ار  هدنرپ  نیا  لاحب  ات  حبص  لوا  زا  نم  مناردارب  يا  دنگوس  امـش  ناجب  تفگ 

سیونب : تفگ : یلب ، متفگ : يا  هدروآ  تدوخ  اب  ذغاک  يربونص  يا  تفگ : درک و  نم  هب  يور  سپس  متسرفبوا ، هلیسو 

یکز  رید  همامح  ای  کنیدب 
بیلصلا كدنع و  لیجنالاب  و 

تسا . مرتحم  وت  دزن  هک  بیلص  لیجنا و  هب  دنگوس  یکزرید و  رتوبک  يا  تنید  هب  دنگوس  " 
ناسرب . تسا  مرخ  راسخاش  رب  هک  یهام  هب  رادرب و  ارم  مالس  تسیاب و  " 
درادن . رارق  وا  قشع  زا  نم  لد  دنتشاد و  رود  نم  زا  ار  وا  نابهار ، هورگ 

تسا . ناهنپ  اهربا  تشپ  رد  یهام  نوچ  و  دشخرد ، یم  اهنآ  نایم  رب ، رد  هنمیشپ  ور 
متسین . كوکشم  نم  ادخ ، هب  دنگوس  هن  تخادنا ، دیدرت  هب  ار  ام  دعس  دمآ  تفر و  دنتفگ  اهنآ 

دزوس . یم  شتآ  ياه  هرارش  زا  شیبوت  قشع  شتآ  زا  تیاونیب  دعس  دیئوگب  ار  وا 
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يوش . یم  وا  عنام  کیدزن  زا  رگا  نک  هلص  رود  زا  یهاگن  اب  ار  وا 
درم . تسود  رجه  زا  هک  تسا  یسک  ربق  اجنیا  دیسیونب : مربق  فارطا  متفر  ایند  نیا  زا  نم  رگا  و 

دشاب  بیقر  اهرازه  هک  دسر  هچ  ات  دنک  دکارار  یگدنز  بیقر ، کی  قشع  راک  رد 
دوب ، هتسب  شیورب  رد  دش . ناور  رید  يوس  تفگكرت و  ار  ام  دعس  هاگنآ  " 

هحفص 258 ] ] 

 " رهـش مکاح  تقو  نآ  رد  دـنتفای . ار  وا  هدرمرید  رانک  رد  يزور  ات  درک  یم  رارکت  ار  دوخ  راـک  یتدـم  اـت  وا  یلو  میتشگزاـب ، وا  دزن  زا 
: تفگ مکاح  دنتـشکن  ار  وا  نابهار  زج  یـسک  دـنتفگ : مدرم  دـندش ، فقاو  رما  نایرج  هب  اهر "  مدرم "  مکاح و  دوب  غلغیک "  نب  ساـبع 
. دـش يراـشفاپ  رما  نیا  رد  میهد و  هجنکـش  هناـیزات  اـب  ار  نانیـشن  رید  همه  مینازوسب و  شتآ  هب  ار  وا  مینزب و  ار  رـسپ  ندرگ  دـیاب  راـچانب 

. دندرک دازآ  تمارغ ، مهرد  رازه  دص  تخادرپ  اب  ار  ناشرید  دوخ و  نایحیسم 

هحفص 259 ] ] 

یخونت یضاق 

هراشا

یفوتم 342 ه دلوتم 278 ه 

هیصو  نبا  هللا و  لوسر  نبا  نم 
بصان نیدلا  هبقع  یف  لغدم  یلا 

رهزم  قز  روبنط و  نیباشن 
براض ردص  یلع  اداش و  رجح  یف  و 

هنیق  نطب  یلا  نارکس  رهظ  نم  و 
بئاوس اهکلم و  یف  هبش  یلع 

یصحلا  اطو  نم  ریخ  ایلع  بیعی 
براس مانالا و  یفراس  مرکا  و 
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دمحم  یطبس  نیطبسلا  یلع  يرزی  و 
بکاوکلا لین  مار  ضیضح  یف  لقف 

ابذاک  طیمارقلا  لاعفا  بسنی  و 
بئاطالا مارکلا  يداهلا  هرتع  یلا 

مهنیب  مذلا  حربی  رشعم ال  یلا 
بئاعملاب مهضارعا  يردزت  و ال 

مهتویب  سومش  اوناک  اودتنا  ام  اذا 
بکاوملا سومش  اوناک  اوبکر  نا  و 

يدرلا  کحض  یغولا  موی  اوسبع  نا  و 
بداونلا نویع  اوکبا  اوکحض  نا  و 

دمحم  نیب  لیربج و  نیب  اوشن 
بکار شام و  ریخ  یلع  نیبو 

هحفص 260 ] ] 

هیصو  یفطصملا و  یبنلا  ریزو 
بئارض هیمش و  یفههبشم  و 

دمحم  ریدغلا "  موی "  یف  لاق  نم  و 
بصاونلا هادعلا  ردغ  نم  فاخ  دق  و 

مکسوفننم  مکب  یلوا  یننا  اما 
براوملا بیرملا  لوق  یلب  اولاقف :

مکنم  هالوم  تنک  نم  مهل : لاقف 
یبحاص يدعب و  هالوم  یخا  اذهف 
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لزنمب  ینم  وهف  ارط  هوعیطا 
بطاخملا میلکلا  یسوم  نم  نوراهک 

راعشا نوماریپ 

ءوس هناشن  هک  ناـنآ  یئوگدـب  یئوجبیع و  رد  دوب و  بلاـط  وبا  لآ  تخـسرس  نانمـشد  زا  لاس 296 ه  هب  یفوتمیـسابع  زتعم  نب  هلا  دـبع 
رد تخیر و  یم  يرعش  ياه  بلاق  رد  ار  دوخ  ياه  هنیک  ناشفا  شتآ  تاقوا  زا  يرایسب  و  درک . یم  ششوک  دوب  وا  تنیط  ثبخ  و  نطاب ،

: هلمج زا  دنا ، هدورس  يراعشا  وا  یهاو  لئالد  لاطبا  رب  ارعش  زا  يرایـسب  درک . هنادواج  ار  وا  گننو  یتشز  هک  تخاس  يدئاصق  نآ ، هجیتن 
، يرعش رحب  رد  هک  هتسناد  نآ  زا  رترب  ار  دوخ  تیصخش  وا  تسه  هک  يزیچ  دش . میهاوخ  شلاح  حرش  رکذتم  يدوز  هب  هکسارف  وبا  ریما 

هلمح نایولع و  يرایب  هک  شا  هیمیم  هدیصق  بلاق  رد  ار  دوخ  نادیواج  یئالط و  راعـشا  اذل  دنک ، تقفاوم  دیلپ  درم  نیا  اب  نزو ، هیفاق و  و 
تسا . هدرک  هراشا  ناشباسح  یب  لیطابا  اهیئاوسر و  هب  نآ  رد  تسا و  هتخیر  هتساخرب ، نایسابع ، زا  ناشنانمشد  هب 

تسنیا : شعلطم  هک  زتعم  نبا  هیئارهدیصق  در  رب  یفوتم 373 ه  دلوتم 237 ه  یمطاف  دعم  نب  میمت  يرگید 
و شا ، یصو  و  یفطـصم ، ربمایپ  ریزو  هک  یلع  - 1 دوش : یم  زاغآ  رعـش  نیا  اب  دعم  نبا  هیدر  هدیـصق  تسا . هتفگ  رادودنه ... لال  عبر  يا 

دیـسرت یم  شا  یبصان  نانمـشد  تنایخ  زا  هک  یلاح  رد  ص )  ) دـمحم مخ )  ) ریدـغ زور  هک  یـسک  و  تسا . مراکم  قـالخا و  رد  وا  هیبش 
يالوم نم  هک  امـش  زا  سکنآ  ره  دومرف : اهنآ  هب  یلب . دنتفگ : گنرین ، دیدرت و  لاح  اب  متـسینرترب ؟ امـش  هب  امـش  ناج  زا  نم  ایآ  تفگ :

فرطمیلک یـسوم  هب  نوراه  تبـسن  دـننام  هب  وا  تبـسن  دـننک ، تعاطا  همه  وا  زا  تسوا . يالوم  نم ، زا  دـعب  متـسود  مردارب و  نیا  میوا ،
تسادخ . باطخ 

هحفص 261 ] ] 

ءاوس  انسل  مشاه و  ینب  ای 
رابکو یلعلا  نم  راغص  یف 

دمآ . دهاوخ  متفه  نرق  يارعش  رد  شمان  یفوتم 614 ه  هللااب  روصنملا  دمحم  وبا  مجنملا و  نبا  يرگید :
يارعشرد ار  شلاح  حرش  تسا . هدش  دای  شناوید  رد  هک  دوخ  روآ  نزح  هیئاب  راعشااب  هک  تسا  یفوتم 752 ه  یلح  نیدلا  یفص  يرگید 

دراد . يا  هیدر  زتعم  نبا  رب  زین  وا  هک  دناوخ  میهاوخ  متشه  نرق 
نبا در  رد  میدرک ، دای  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  شا  هدیصق  نیا  وا  مینک . یم  یسررب  نونکا  ار  شلاح  حرش  هک  تسا  یخونت  یـضاق  رگید : و 
یم هدید  یطخ  ياه  هعومجم  زا  يرایـسب  رد  هکنانچ  دسر  یم  رظن  هب  هدـمآ و  نآ  تیب  هیدرولا " 83  قئادح  باتک "  رد  هدورـس و  زتعم 

ءاـبدالا مجعم  رد  يومح  و  هدروآ . تیب  رحسلا " 48  همـسن  رد "  ینامی  هدمآ و  تیب  رودبلا " 74  علطم  رد "  دشاب و  هدیـصق  همه  دوش 
حرـش علطم  نیا  اب  بلاط  یبا  ینب  رب  ارسابع  ینب  راختفا  شا  هدیـصق  رد  زتعم  نب  هلا  دـبع  دـیوگ : هدرک  لقن  ار  نآ  تیب  اهنت 14   181:14

: دهد یم 
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مکل  امف  نورت  ام  الا  هللا  یبا 
بلاط لآ  ای  رادقالا  یلع  اباضغ 

هک تسا  هتفگ  خـساپ  ار  وا  تسا ، دوجوم  شناوید  رد  هتخاس و  نایولع  زا  یخرب  ناـبز  زا  هک  شاهدیـصق  نیا  اـب  ار  وا  یخونت  مساـقلا  وبا 
تسا : نیا  شلوا 

هیصو ... نبا  هللا و  لوسر  نبا  نم 
دیوگ : هک  اجنآ  ات 

رکذتمار نینح  زور  راختفا  هنافساتم  دنداتعم  نتخاون  هب  هاپـس ، اب  ههجاوم  ياجب  هک  اه  نآ  گنج  نادیم  اب  ار  ناگدنناوخ  تسا  تبـسن  هچ 
وگب دیگنج . یم  یصو  دز و  یم  دایرف  بلطملا  دبع  نبسابع  شردپ  درمش  یم  تاراختفا  هن  بیاعموزج  ار  نآ  تسناد  یم  رگا  وا  يدش 

نز . ریشمش  ای  نزدایرف  تسیک  نآ  زا  راختفا 
دـشاب هدـش  عونمم  بجاح ، بجاحهلیـسو  هب  هک  یـسک  تسا  رود  هچ  دـیهاوخ و  یم  ار  ص )  ) ربمایپ ثرا  دـیا  هدـمآ  سابع  دالوا  اـمش ،

ماگنه تریس  کین  درم  نآ  نیسحلا ،) نب  یلع  نب   ) دیز یهاوخنوخ  راعش ، دیا و  هدرک  مایق  یهاوخنوخب  دیتفگ :

هحفص 262 ] ] 

دیدرگ . دیمااندوخ  يوعد  زا  و  دورگن ، امش  هب  یسک  ات  دیهد  یمن  راعش  میهاربا  هب  ارچ  تسا . گنج 
مـساقلا یبا  نب  نیـسح  دیوگ : هدرکلقن و  یـضترملا "  هعیـشل  یفطـصملا  هراشب  شباتک " مهد  دلج  رد  يربط  نیدلا  دامع  ار  راعـشا  نیا 

رد یخونتلا  یلع  نب  نسحم  نب  یلع  مساقلا  وبا  یـضاقنب  یـضاق  تفگ : هداد  ربخ  ار  یناتـسجس ، دیعـس  وبا  دـیوگ : هدرک  تیاور  یمیمت 
، یخونتلا مهفلا  یبا  نبا  نب  دمحم  نب  یلع  مساقلا  وبا  مردـپ  تفگ : هدرک  داشنا  نم  يارب  نسحم ، یلع  وبا  مردـپ ، تفگ : داد  ربخ  دادـغب 

: هدرک داشنا  نم  يارب  ار  دوخ  هدیصق  نیا 

دمحم  ریدغلا "  موی "  یف  لاق  نم  و 
بصاونلا هادعلا  ردغ  نم  فاخ  دقو 

مکسوفنب مکنم  یلوا  انا  اما 
براوملا بیرملا  لوق  یلب  اولاقف 

مکنم  هالوم  تنک  نم  مهل  لاقف 
یبحاص مکیف و  هالوم  یخا  اذهف 

لزنمک  ینم  وهف  ارط  هوعیطا 
بطاخملا میلکلا  یسوم  نم  نوراهل 
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مشاه  لآ  نم  تنک  نا  هلالوقف :
بقاثب ءامسلا  یف  مجن  لک  امف 

زتعملا نب  هلا  دبع  در  رد  هدیـصق  نیا  هک  تسا  هدش  رکذتم  هدرک و  لقن  ار  هدیـصق  نسح ، نب  دمحم  نیدلا  ءاهب  ناتـسربط  خیرات  بحاص 
هلمج : زا  درک ، رکذار  نآ  تیب  هدزناپ  هدش و  هدورس 

مکفویس  تدابا  دق  دیز  لثم  مکف 
بذاوکلا نونظلا  ریغ  ببس  الب 

 " دیتشک دوخ ، غورد  ياهنامگ  زج  یلیلد  یب  ناتریشمش  مد  زا  امش  ار  دیز  دننام  یناسک  رایسب  هچ  " 

هحفص 263 ] ] 

" ؟ درکن دیعبت  هنیدم  زا  دنا ، تلاهج  ياهیکیرات  شخب  ینشور  هک  ار  تیاده  ياههام  امش ) یقیناود   ) روصنم ایآ  " 
دنتفرگهدیدن "  ار  وا  ياه  یگتسبمه  اهیتسود و  و  دیدرک ، محر  عطق  دمحم  اب  هنارگمتس  هک  دیدوبن  امش  نیا   "و 

دیدرک "  دولآ  نوخ  ار  ناشناوسیگ  هتسکش و  ار  اهنآ  قرف  دیتخادنا و  كاخ  هب  ار  یئاهلعشم  ارمخ  اب  نیمزرس  رد   "و 
دننک "  هجوت  اهنآ  رب  ( يرتسکاخ  ) عقبا ياه  غالک  نابایب  رداهنت  هک  درک  افج  یفئاوط  اب  خف  هک  دوب  امش  یسابع )  ) يداه نیا  " 

دیناسر "  تکاله  هب  دندوب  هدنشخرد  ناگراتس  دننام  هک  ار  تلیضف  نامسآ  نارتخا  هانگ ، یب  امش  نوراه   "و 
درک "  مومسم  دوب ، مکحم  ياههوک  زارف  زا  رت  مکحم  هک  یتعیب  زا  دعب  ار  اضر  امش ، نومام  و 

 " دینیگمشخ تاردقم  رب  ارچ  دیوگ : یم  هک  یسک  خساپ  تسنیا ، " 

هحفص 264 ] ] 

میسانشب ار  رعاش 

هب طیرم  نب  کلام  نب  دـیبع  نب  دـیزی  نب  یناـه  نب  رباـج  نب  میمت  نب  میهاربا  نب  دواد  مهفلا  یبا  نب  دـمحم  نب  یلع  یخونت ، مساـقلا  وبا 
خونت نامه  هک   ) هللا میت  نب  مهف  نب  خونت ) هاشداپ   ) ورمع نب  ثراحلا  نب  ثرحلا  نب  ورمعنب  حبص  نبا  ثرحلا  نب  ورمع  نب  رازن  نبحرس 

نب ناطحق  نب  برعی  نب  تحـس  نب  ابـس  نب  ریمح  نب  کلم  هعاضق  نب  فاحلا  نب  نارمع  نب  ناولح  نب  بلغت  نب  هربو  نب  دسا  نبا  تسا )
تسا . ع )  ) ربمایپ حون  نب  ماس  نب  دحشلا  حلاش  نب  نباغ 

، مدقم همه  رب  مالک  ملع  رد  رایسب ، یمولع  رد  کیرش  عونتم ، ياهرنهعماج  لئاضف و  عمجم  ملع ، ياه  هناوتسا  نیرتراد  هشیر  زا  یکی  وا 
طورـش هب  انـشآ  هاـگآ ، تئیه  موجن و  ملع  رد  بدا ، رعـش و  ياوشیپ  ثیداـحا ، ظـفاح  عیـسو ، یتاـعالطا  ياراد  ضیارف  هقف و  ملع  رد  و 

قوف يدرم  دار  و  هیفاقملعم ، تغل ، ملع  رب  هاگآ  وحن ، ملع  رد  رحبتم  قطنم ، ملع  رد  داتـسا  تالجـس ، تبث  یـسیون و  رـضحم  تـالماعم و 
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رد زاـتمم  و  قـالخا ، نسح  يدرمناوج و  رد  يا  هناـگی  تسا ، ملع  ماـقم  زراـب  ياـه  تیـصخش  زا  یکی  هکناـنچ  و  ضورعنف ، رد  هداـعلا 
تسا . عضاوتم  مرن و  یعبط  مارآ ، یئوخ  تایهاکف ، عبط و  تفارظ 

تیبرت دلوت و 

لاس هب  یناوج  رد  ات  دـش  گرزب  رهـش  نامه  رد  داهن و  ياپ  ناـهج  نیا  هبه  لاس 278  هجحیذ ، مشـش  تسیب و  هبنـشکی  زور  هیکاطنا ، رد 
اجنآ رد  دمآ ، دادغب  هب  شش  دصیس و 

هحفص 265 ] ] 

بحاص یبلحلا ، لیلخ  نبا  دـمحا  ددـسم " و  بحاص "  ینامرک ، بیبح  نب  دـمحا  نب  نسح  زا  تفرگ و  ارف  هیفنح  وبا  بهذـم  هب  ار  هقف 
و لیف ، نب  میهاربا  نب  دـمحا  نب  نسح  ینالوخ و  ملاس  نب  سنا  و  یکاطنالا ، یـسوم  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  و  یـصمح ، نامیلا  یبا 

نیـسح نب  دمحم  و  یلبج . دایز  نب  هللا  دبع  نب  دمحا  و  یقر ، ناطق  هللا  دبع  نب  نیـسح  زا  و  دنا ، یکاطنا  همه  هک  راطعلا  دـمحم  نب  لضف 
دماح و  يدنغابلا . دمحم  نب  دمحم  نب  رکب  یبا  یفقث و  نالیع  یبا  نب  رمعو  یعاجـشلا . بیطلا  نب  نسح  و  یـسوطرطیسولآ . دـلاخ  نب 

ار موجن  ملع  دندش و  وا  ثیدح  خـیاشم  تفرگ و  ارف  ثیدـح  دواد ، یبا  نب  رکب  یبا  و  يوغب . مساقلا  یبا  یخلب و  بیعـص  نب  دـمحم  نب 
دناوخ . جیز  بحاص  مجنم  یئانبلا  دزن 

زا یخونت  نسحم  یلع  وبا  وا  دنزرف  يرقملا و  دمحم  نب  دـمحا  نب  رمع  يدادـغب و  جالث  نب  مساقلا  وبا  و  يدادـغب ، يرجآ  نب  صفح  وبا 
دنا . هدرک  تیاور  ثیدح  وا 

رفعج یبا  یضاق  لبق  زا  دیشک  لوط  دش 320 ه  هتشک  هک  یلاس  ات  لاس 295 ه  زا  شتفالخ  هک  هللااب  ردتقم  مایا  رد  هک  تسا  یسک  لوا  وا 
هلقمنبا یلع  وبا  ار  ماقم  نیا  تشاد ، روپاش  يدنج  و  رتشوش ، مرکم و  رد  ار  رکسع  یـضاق  تمـس  هب  یخونت  لولهب  نب  قاحـسا  نب  دمحا 

هفوک نآ و  هموح  وطساو  یحاون  زاوها و  تواضق  ماقم  هاگنآ  دوب  شرمع  لاس  نیمود  یس و  رد  لاس 310 ه  رد  رما  نیا  تشون و  وا  يارب 
صمح دنج  جذیا و  تواضق  ماقم  هدنکارپ  عمتجم و  روطب  روپاش  ياهنیمزرـس  ناجرا و  ماش و  دودح  زا  هیحان  دنچ  تارف و  دور  ریـسم  و 
طیلخت رثا  رب  دوب  يدصتم  وا  هک  ار  هاضقلا  یضاق  تمس  عیطملا هللا  درک و  لاغشا  دیسر  تفالخ  هب  لاس 334 ه  رد  هک  عیطملا هللا  لبق  زا  ار 

وا زا  دعب  و  تشاذگاو ، وا  هب  ار  زاوها  یهاوخداد )  ) ملاظم ماقم  هلقم  نبا  هدرک و  راذگاو  بئاسلا  یبا  هب  هتفرگ و  وا  زا  نانمـشد  زا  یخرب 
. دیدرگ مالکو  رظن  روما  زا  يا  هراپ  يدصتم  يدیرب ، هللا  دبع  وبا  طساو  رد 

دمآ شندید  هب  هلودلا  فیـس  تشادب ، تسد  نآ  زا  هک  یماگنه  و  دوبيدصتم ، ار  زاوها  هرـصب و  تواضق  لاس  دنچ  ات  وا  دـیوگ : یبلاعث 
لیلجت شماقم  زا  و  تفگ ، شحدم 

هحفص 266 ] ] 

نوزفشماقم يررقم و  تشگزاب و  شراکب  هرابود  ات  تشون  هفیلخ  رابرد  هب  دادغب  هب  ار  نآ  شرازگ  دومن و  وا  زا  یمرگ  یئاریذپ  درک و 
نافیرظ راگدای  نامیدندبس و  رس  لگ  ار  وا  هدرک  يرادبناج  وا  زاو  دندوب  لیامتم  تخس  وا  هب  قارع  ياسور  رگید  و  ریزو ، یبلهم  و  دش .

دنتشاد . تسا ، هتسجرب  یلامعا  میرک و  یقالخا  ياراد  راتفرشوخ و  هک  یسک  ترشاعم  عون  وا  اب  دندرمش و  یم 

وا شوه  هظفاح و  هیضق 
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وا شوه  هظفاح و  هیضق 

ارم مردپ  مدینـش  دیوگ : هحفـص 176  هرـضاحملا "  راوشن  رد " نسحملا  یلع  وبا  یـضاق  شدـنزرف  دوب . یتیآ  شوه  هظفاـح و  رد  یخونت 
یم راختفا  اه  ینمی  هب  هک  اجنآ  ار  لبعد  ینالوط  هدیـصق  زا  یتمـسق  مدوب  هلاس  هدزناپ  نم  هک  يزور  مردـپ  مدینـش  تفگ : هدرک  ثیدـح 

تسا : تیب  نیا  هدیصق  لوا  دناوخ  یم  هدروآ ، ار  رازن  بقانم  هک  تیمک  در  رد  ار  اهنآ  بقانم  دنک و 

انیعظ  ای  کئالم  نم  یقیفا 
انیعبرالا رم  موللا  ینافک 

هب ردپ  متفگ  منک . رب  زا  متشاد  تسود  دوب  نم  هداوناخ  نمی و  رخافم  يوتحم  هکنیا  يارب  ار  اهنآ  تسا . تیب  دصشش  دودح  هدیـصق ، نیا 
هاجنپ هتفرگ  ار  هدیصق  یهاوخ  یم  مناد  یم  نم  تفگ : مدیزرو . رارـصا  نم  درک و  در  ارم  وا  منک  ظفح  زین  نم  اراهنآ  ات  هد  ناشن  مه  نم 
مردپ دیهد . نم  هب  ار  نآ  متفگ  ینک  دساف  نوگرگد و  ار  نآ  نم  يارب  هدرک و  ترپ  وسکیهب  ار  هتـشون  هاگنآ  ینک  رب  زا  ار  شتیبدـص  ای 

بش و نآ  رد  يراک  هب  مدرک و  تولخ  اجنآ  رد  هدش و  مدوخ  صوصخم  قاطا  دراو  تشاذگ  رثا  نم  رد  شنخـس  داد و  نم  هب  ار  هتـشون 
دزن هاگحبص  مناوخب . متسناوت  یم  یبوخب  مدوب و  هدرک  ظفح  ار  همه  رگید  نم  دش  رحـس  ماگنه  یتقو  متخادرپن . هدیـصق  ظفح  زج  زور ،
هتفگ شغورد  هکنیا  زا  ار ، شا  همه  متفگ ، يا ؟ هدرک  ظفح  ار  هدیـصق  رادـقم  هچ  لاح  تفگ : متـسشن ، شلباـقم  لومعم  قبط  هتفر  ردـپ 
مدرک عورـش  نم  و  تسیرگن ، نآ  رد  دوـشگ و  هـتفرگ ، ار  نآ  وا  مدروآ ، نوریب  نیتـسآ  زا  ار  رتـفد  ناوـخب  تـفگ : دـمآ و  مـشخب  مشاـب 

دنچ مدناوخ  هک  ار  نآ  تیب  دص  زا  شیب  ات  ندناوخ 

هحفص 267 ] ] 

هسوب دینابسچ و  دوخب  ارم  شدمآ ، تفگـش  ارم  ظفاح  نسح  مدناوخ . رخآ  هک  اجنآ  زا  تیب  دص  رادقم  ناوخباجنیا  زا  تفگ : دز و  قرو 
ار هصق  نیا  ریثـک  نبا  مساره . یم  وت  رب  مدرم  یمـشچ  دـب  زا  نم  هک  وگم ، ار  نیا  یـسکب  مزیزع  تفگ : درک و  اـثن  ما  هدـیدو  مرـس  رب  يا 

تسا . هدروآ  شخیرات 227:11 ، رد  هصالخ  روطب 
هک يراعـشا  زا  ریغ  یئاهنت  هب  يرتخب  مامت و  یبا  راعـشا  زا  وا  زا  دعب  دوخ  نم  تشاداو و  ندرک  ظفح  هب  ارم  مردـپ  دـیوگ : یلع  وبا  زین  و 
هک یـسک  دنیوگ ، ماش  رد  ام  موق  ناگرزب  مردپ و  دیوگ  مدرک . ظفح  هدیـصق  تسیود  مدوب ، هدرک  ظفح  میدق  دیدج و  نارعاش  رگیدزا 
زا رتمک  نس  رد  نم  ورنیا  زا  تسا . ناسنا  تسوپ  رد  یغالا  وا  دیارـسن  رعـش  دوخ  دـنک و  ظفح  نییئاط )  ) یط ینب  هلیبق  زا  هدیـصق  لـهچ 

: شلوا هک  ار  دوخ  هروصقم  راعشا  و  متخادرپ ، ندورس  رعش  هب  تسیب ،

یهنلا  یهن  عطا  مل  یهانتلا  ول ال 
يدملا زاح  نم  بلطی  يدم  يا 

متفگ . ار  تسا ،
تیلهاج و هرود  رد  هک  اهنآ   ) نیمرضخمو دیدج ، نارعاش  راعشا  زا  ریغ  نییئاط  راعشا  زا  هعطق ، هدیـصق و  دصتفه  مردپ  دیوگ : یلع  وبا  و 

يدئاصق سور  هک  مراد  تسد  رد  شطخ  هب  وا  زايرتفد  دوخ  نم  تشاد . ظفح  رد  تیلهاجيارعـش ، و  دـندرک ،) كرد  ار  ود  ره  مالـسا 
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وحن و زا  يداـیز  رادـقم  وا  تسا . يروصنم  فیطل  اـهبنارگ و  ذـغاک  زا  گرب  ياراد 230  هدوـمن و  تبث  نآ  رد  دوـب ، ظوـفحم  وا  هک  ار 
نیا همه  رد  شا  هظفاـح  هاـگ  ره  و  ما . هدـیدن  دـشاب ، رترب  شا  هظفاـح  وا  زا  هک  ار  یـسک  نم  دـیوگ : هک  اـجنآ  اـت  دوبهدرک  ظـفح  تغل ،

دیسر . یم  رظنب  يا  هبوجعا  دوب  هدشن  هدنکارپمولع 

شتافیلات

تسایس هب  نادلب  وراطقا  رد  و  هتفای ، ازسب  یترهش  یضایر  یلقن و  یلقع ، ياهرنه  زا  يرایسب  رد  هدوب ، دراو  يرایسب  مولع  ردیخونت  هکنیا 
، رگید مولع  هقف و  ضورع و  ملع  ردوا  دیوگ : یلع  وبا  شدـنزرف  هکنانچ  تسا  اهبنارگ  یتافیلات  نتـشاد  مزلتـسم  روما  نیا  تسا ، هتخادرپ 

تسا . یتافینصت  ياراد 

هحفص 268 ] ] 

فیلات نآ  زا  رتهب  یباتک  ضورع ، ملع  رد  دـیوگ : علاخلا  ضورعلا ، یف  باـتک  تسا : رارق  نیا  زا  تاـیبدا  رد  شتافینـصت  دـیوگ : يومح 
ار يراعـشا  یبلاعث  و  دناهدرک ، رکذ  وا  يارب  يرعـش  ناوید  تارذش ، بحاص  رجح و  نبا  یعفای ، یناعمـس  و  یفاوقلا . ملع  باتک  هدـشن و 

دیدینش . ریدغ ، هرابرد  ار  شراعشا  تسا و  هتفرگ  ناوید  نآ  زاهدش  دای  هک 
 " دـیرد نبا  هلباـقم "  هب  نآ  رد  هک  يا  هروـصقم  هدیـصق  يدوعـسم  هدرک . لـقن  شناوـید  زا  ار  شا  هیئاـب  راعـشا  نارگید ، دـننام  يوـمح 

: تسنیا شلوا  هک  تسا  هدرب  مان  دنک ، یم  حدم  ار  هعاضق  زا  شموق  خونت و  نآ  رد  هتخادرپ و 

یهنلا  یهن  عطا  مل  یئاهتنا  ول ال 
يدملا زاح  نم  بلطن  ابصلا  يدم 

تایبا . رخآ  ات 
اهباتک نیا  تسا . هدیدرگ  ظفح  هک  تسا  يرادقم  زا  رتشیب  هدش  دیدپان  هچنآ  یخونت  راعـشا  زا  دـیوگ : هرـضاحملا "  راوشن  رد " یلع  وبا 

یم زاـب  ناوارف  تاـفیلات  زا  ار  وا  تشاد ، هک  یناوارف  ملع  دوجو  اـب  تواـضق  بصنم  يدـصت  هکنانچهدـیدرگ  ثداوح  داـب  دربتـسد  دروم 
تشاد .

وا بهذم 

هتسد نرق  ینعی  مراهچ  نرق  دنا  هتسیز  مراهچ  موس و  نرق  رد  هک  تسا  یناسک  بهذم  هنیمز  رد  قیقحت  ثحب و  دیدش  تالکشم  زا  یکی 
و یبلق ، هدـیقع  فلاخم  تهج  رد  راهظا  رب  ناوارف ، ياه  هزیگنا  توافتم و  ياه  هقرف  رـصع  فلتخم ، دـیاقع  ءارآ و  راکفا و  و  اـه ، يدـنب 

شوختـسد ناشراکفا  جئاتن  هدـش و  يرپس  نانآ ، راثآ  زايراگزور  نونکا  هژیوب  درادـهگن ، ظوفحم  ار  ینطاب  روما  هک  یئاهزیچ  هب  رهاظت 
اه یناهن  یکاح  هک  ناشتانایبهتخیرگ  هتـسج  تایوتحم  زا  میبایرد و  ار  ناشدـئاقع  میتسناوت  یم  هنرگو  هدـیدرگاه  لاس  اهزور و  شدرگ 

میبایرد . ناشبهذم  تقیقح  تخومآ ، یمامب  ناگتشذگ  بهذم  زا  ار  یقیاقح  دوب و  ناشریمض 
زور زا  یلع  وبا  شدنزرف  یخونت و  بهذم  دروم  رد  ناسیون  هرکذت  نانخس 
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بهذـم هب  رهاظت  دـندمآ ، یم  دورف  يرانک  هشوگ و  ره  ردو  دنتـشاد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  بهذـم  نانیا  هک  تسنآ  هناشن  زورما ، اـت  تسخن 
 " بهذلا تارذش  بحاص "  و  شخیرات ، رد  ریثک  نبا  شباسنا و  رد  یناعمـس  شخیرات و  رد  يدادغب  بیطخ  دندرک . یم  لحم  نآ  لها 
هب ار  هقف  یخونت  یـضاق  دـنا : هتفگ  نیملاعلا "  ءایـض  رد "  فیرـشلا  نسحلا  وبا  انخیـش  " و  دـهاعم ، رد "  یـسابع  دیـس  باـتک و  نآ  رد 

تخومآ . هیفنح  وبا  بهذم 
حیرـصت  " هیهبلا دـئاوفلا  رد "  تانـسحلا  وبا  هیغبلا " و  رد "  یطویـس  " و  لادـتعالا ، نازیم  رد "  یبهذ  نانجلا " و  تآرم  رد "  یعفاـی  و 

بهذم لوصا  هب  ار  مالک  ملع  وا  دنا : هتفگ  شباسنا  رد  یناعمس  شخیرات و  رد  يدادغب  بیطخ  تسا . هدوب  بهذملا  یفنح  هک  دنا  هدرک 
وا تسا : هدمآ  نازیملا "  ناسل  رد "  و  دوب ، ملاع  هلزتعم  بهذم  لوصا  هب  وا ، هک  تسا  هدمآ  ریثا  نبا  لماک "  رد "  و  تسناد . یم  هلزتعم 

بلطم نیمه  هب  هدناوخ و  هعیـش  هاضق  زا  ار  وا  نینموملا "  سلاجم  رد "  يرتشوش ) هلا  رون   ) یـضاق دیـس ، ودـنا  هداد  تبـسن  لازتعا  هب  ار 
هب شتاراهظا  رد  و  یلزتعم ، لوصا  رد  وا  هک  هدرک  لقن  ینمی  يروسم  زا  رحسلا "  همسن  بحاص "  هدومن و  حیرصت  رودبلاعلطم ، بحاص 

دوب . بهذملا  یفنح  یلو  یعیش ، تدش 
هدوب يدـیزبهذم  رد  و  یفنح ، عورف  رد  و  یلزتـعم ، لوـصا  رد  وا ، هکنیا  دـنک  عـمج  مهب  ار  هدـنکارپ  بلاـطم  نیا  دـناوت  یم  هک  يزیچ 

دصیس و لاس  هک  عقومنیا  رد  نونکا  هدروآ : ار  نخس  نیا  بهذلا " 519:2  جورم  رد "  يدوعسم  شرصاعم  شبهذم ، دیکات  رد  و  تسا .
تسا . هرصب  نابهذم  يدیز  هلمج  زا  وا  دشاب  یم  ود  یس و 

هک یئایاضق  زايرایسب  هکنانچ  دهد . یم  حیجرت  قیقحت ، نازیم  رد  ار ، وا  عیـشت  بناج  میدرکدای  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  شا  هیئاب  هدیـصقو 
تسوا . عیشت  هناشن  هدرک ، لقن  دوخ ، ردپ  زا  شا  هدشلا "  دعب  جرفلا  باتک "  رد  یلع  وبا  شدنزرف 

وا تافو 

دبرم نابایخ  رد  وا  يارب  هک  ینیمز  رددعب  زور  داتفا و  قافتا  هرصب  رد  342 ه  لاس لوالا  عیبر  هام  متفه  هبنش  هس  زور  رصع  یخونت ، تافو 
دوب هدش  يرادیرخ 

هحفص 270 ] ] 

دش . هدرپس  كاخ  هب 
، مردپ نیا  تسا ، تیافک  میا ، هدرک  هدهاشم  دوخ  ار  موجن  ماکحا  تحـص  زا  هچنآ ، دیوگ : هرـضاحملا "  راوشن  رد "  یلع  وبا  شدـنزرف 

نم یموجن  باسح  هب  ینعی   ) دنا هدیرب  نم  يارب  نامجنم  هک  تسا  یلاس  نیا  تفگ : ام  هبو  داد  ماجنا  ار  شتدالو  لیوحت  شتافولاس ، رد 
مریم ) یم  لاس  نیا  رد 

تیـصو داد و  ربخ  دوخ  تاـفو  رد  ار  وا  تشون و  دوب ، دادـغب  رد  شکیدزن  ناگتـسب  زا  هک  یـضاق  لولهب  نسحلا  یبا  يارب  ار  بلطم  نیا 
نم تسیرگن ، رایـسب  نآ  رد  هدروآ  نوریب  ار  لیوحت "  دوش "  تخـس  شیرامیب  هکنآ  زا  لبق  درک  ادـیپ  يرـصتخم  يراـمیب  نوچ  درک و 

تـشاذگ ياجب  دوخ  زا  سپ  هکار  دوخ  تیـصو  درک ، ادص  ار  شا  هدنـسیون  تشاذـگ . مهب  ار  نآ  درک و  هیرگ  تخـس  وا  هک  مدوب  اجنآ 
هبـساحم رد  داد و  يرادـلد  ار  وا  دـمآ و  مجنم   " لـحز مـالغ "  مساـقلا  وبا  هاـگنآ  تفرگ . هاوگ  نآ  رب  زور  ناـمه  درک و  ءـالما  وا  يارب 

، متفا هابتشا  هب  دنام و  هدیـشوپ  باسح  نم  رب  هک  متـسین  یناسکزا  نم  مساقلا  وبا  يا  تفگ : ار  وا  مردپ  تفرگ . ههبـش  داریا و  شا  یموجن 

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


داد . تبسن  تلفغ  هب  دیابن  ارم  تسین و  اور  تاهابتشا  نیا  نم  رب  رگید 
هب نم  تفگ : وا  هک  مدوب  رضاح  اصخش  نایرج  نیا  رد  نم  درک و  تقفاوم  دوب ، هدیسرت  دوخ  گرم  زا  هک  یلحم  رد  مردپ  اب  تسشن و  وا 
وبا رگید  دناهدناوخ و  عطق  تعاس  ار  نآ  نامجنم  دـشاب ، هام  متفه  رـصع  هبنـش  هس  زور  رگا  هک  مدرک  دـیدرت  مرادـن و  راک  عوضوم ، نیا 

، نک رـضاح  بآ  تشط  مالغ  يا  تفگ : مردپ  و  تسیرگ . تخـس  درکن و  بیقعت  ار  بلطم  دوب ، مردـپ  مدختـسم  هک  لحز  مالغ  مساقلا 
يزور نامه  رـصع  دومن و  ار  دوخ  عادو  نیرخآ  مساقلا  وبا  اب  درک و  عطق  ار  نآ  تسـش و  نآ  رد  ار  لـیوحت "  دشرـضاح "  تشط  یتقو 

تفر . ایند  زا  دوبهتفگ ، هک 
ناکلخ 288:1، نبا  خـیرات  يدادغب 77:12 ، بیطخ  خـیرات  هرـضاحملا ، راوشن  رهدـلا 309:2 ، همیتـی  ياـهباتک : زا  ار  یخونت  لاـح  حرش 

ریثکنبا خیرات  ریثا 168:8 ، نبا  لماک  تایفولا 68:2 ، تاوف  یناعمس ، باسنا  ءابدالا 162:14 ، مجعم 

هحفص 271 ] ] 

دئاوفلا ، 255: نینموملا سلاجم  ، 342:2 بهذلا تارذش  صیصنتلا 136:1 ، دهاعم  نازیملا 256:4 ، ناسل  ، 334:2 نانجلا تآرم  ، 227:11
هتفرگ لاقملا 302:2 ، حیقنت   447 تانجلا 448 - تاضور  ، 2: رحسلا همسن  هیدرولا ، قئاقحلا  رودبلا ، علطم  هیفنحلا 137 ، مجارت  یف  هیهبلا 

میا .
اب اه ، یخونت  لاح  حرـش  رد  یهابتـشا  لاقملا  حیقنت  رحـسلا ، همـسن  نینموملا ، سلاجم  دننام  اه ، هرکذـت  نیا  زا  يرایـسب  رد  تسا  نکمم 

و دـشاب ، هداد  خر  یخوـنت ، هـب  ود  نآ  ترهـش  هـینک و  مـسا و  رد  تهابــش  دوـجو  تبــسانم  نـب  نـسحلا  نـب  یلع  مساـقلا  وـبا  وا  هداوـن 
ددرگ . هاگآ  نآ  رب  دناوت  یم  میدرک  هک  یئامنهارققحم 

لماکهام هب  تبـسن  وا  دـیوگ : یبلاعث  هکناـنچو  تفرگ  یلع  نب  نسحملا  یلع  وبا  شدـنزرف  ار  یخونت  رایـسب  لـئاضف  ناوارف و  ملع  ياـج 
ار دوخ  لصا  هک  دوب  یعرفو  دوب ، شتلیـضف  ردپ و  تمظع  رب  تسار ، یهاوگ  تخرد و  نامه  خاش  و  دوب ، لاله )  ) هبـشکی هام  وا ، ردب ) )

یم شلاح  حرـش  هک   ) جاجح نب  هلا  دـبع  وبا  و  تفرگ . ار  وا  ياج  گرم ، زا  سپ  ودرک  یم  تباین  وا  زا  دوب  هدـنز  اـت  تشاد  یم  راوتـسا 
تسا . هدرکفارتعا  ار  نیا  دوخ ، رعش  رد  دیآ )

یم تسا ، رتگرزب  شردپ  رعش  ناوید  زا  هک  شرعـش  ناوید  داوجالا  تالعف  نم  راجتـسملا  هرـضاحملا ، راوشن  هدشلا ، دعب  جرف  وا . راثآ  زا 
و دوب . لاس 333ه  هب  دینش  ثیدح  هک  راب  نیلوا  درک ، لقن  ثیدح  دش ، دراو  هک  دادغب  ردو  دینـش ، ثیدح  نآ  خیاشم  زا  هرـصب  رد  دشاب .
، مرکم رگـشل  هدنامرف  ار  وا  عیطملا هللا  هاگنآ  دوب . لاس 349 ه  هب  یحاون  نآ  لباب و  و  رـصق ، رد  تسـشن  تواضق  یـسرک  هب  هک  راب  نیلوا 
لاس 327 ه لوالا  عیبر  هام  مراهچ  هبنـشکی  بش  تفرگهدـهع . هب  فلتخم  تاهج  رد  ار  رگید  لامعا  زا  يرایـسب  درک و  زمرهمار  جذـیا و 

عیـشت دهاوش  یلو  تسا ، ردپدننام  شبهذم  تفگ . یگدنز  دوردب  دادغب  رد  لاس 384 ه  مرحم  مجنپ  هبنشود  بش  دش و  دلوتم  هرـصب  رد 
تسا . رتراکشآ  شردپ  عیشت  زا  وو  رتشیب  وا 

ثراو هک  دراذگ  ياجب  دوخ  زا  یلع ، مساقلایبا  مان  هب  يدنزرف  نسحملا  یلع  وبا 
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اب دوب و  وا  صاوخ  زا  درب و  یم  رسب  وا  تمزالم  يدهلا و  ملع  یضترم  فیرـش  تبحاصم  رد  و  دوب . شدج  ردپ و  ناوارف  تالامک  ملع و 
نیادـم و رد  دوب  یتسود  دـنویپ  يزیربت  يزار  ياـیرکز  یبا  بیطخ  وا و  ناـیم  و  درک . ذـملت  وا  دزن  تشاد و  تبحاـصم  يرعم  ءـالعلا  وبا 
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هدرک و تیاور  وا  زا  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  تخادرپ . تواضق  هب  رگید  ياهاج  نیسیمرق و  نادرب ، " و  ناجنز ، رد "  و  نآ ، یحاون 
و تسا . هدرکتیاور  وا  زا  یبا  هب  فورعم  یسرب  نومیم  نب  یلع  نب  دمحم  منانغلا  وبا  زین  و  تسا . هتخادرپ  وا  خیاشم  رکذ  لاح و  حرش  هب 

یفوتم ینابزرم  هللا  دـبع  یبا  زا  و  رهز ، ینب  يارب  یلح  همـالع  گرزب  هزاـجا  لـقن  رب  اـنب  یناـمرلا ، یـسیع  نب  یلع  نسحلا  یبا  زا  دوخ  وا 
تسا . هدرک  لقن  تیاور  384ه 

هب هرصب  رد  لاس 370 ه  نابعـش  همین  رد  وا  تسا . قافتا  دروم  مجارت ، بابرا  دزن  شعیـشت  تسا و  رت  نشور  شدج  ردـپ و  زا  وا  بهذـم 
دش . نوفدم  لتلا  برد  رد  شا  هناخ  رد  تشذگرد و  لاس 447 ه  مرحم  مود  هبنشود  بش  دمآ و  ایند 

شگرم زا  لبق  یمک  کچوک ،)  ) یخونت مساقلا  یبا  یضاق  رب  دیوگ : هدرک  لقن  یناغماد  هلا  دبع  یبا  یضاق  زا  ءابدالا  مجعم  رد  يومح ،
: متفگ درک  هیرگ  دید  ار  وا  يو  نوچ  دش و  دراو  نم  رب  دوب  هدیناسرمهب  شزینک  زا  هک  وا  دنزرف  دوب ، هتفر  الاب  شرمع  نینـس  مدش ، دراو 

تیبرت یمیتی  لاحب  وا  ادخب  دنگوس  تاهیه ، تفگ  دنک ، یم  نشور  وا  هب  ادخ  ار  تمـشچ  وینک  تیبرت  ار  وا  ینام و  یم  هدـنز  هللا  ءاشنا 
ینک تساوخرد  دوخ  يارب  رانیدهد  هیرهم  اب  نم ، زا  ار  شردام  جاودزا  مهاوخ  یم  تفگ : سپس  دناوخ و  يرعش  هراب  نیا  رد  دوش و  یم 

گرزب یمیتـی  هب  نسحملا  یلع  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  شدـنزرف ، دوب  هتفگ  هک  روـط  ناـمه  مداد و  ماـجنا  نم  ما ، هدرک  دازآ  اروا  نم  هک 
نادلبلا مجعم  رد  يومح  دیدرگ ، ضرقنم  وا  نامدود  تفر و  ایند  زاه  یلع 494  هب  سپس  تفریذپ و  ار  شیهاوگ  هللا  دبع  وبا  یضاق  دش .

دینک 110:14-124. هعجارم  هتفگ  نخس  هدرتسگ  شلاوحا  حرش  رد 
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یهازلا مساقلاوبا 

هراشا

یفوتم 352 ه  دلوتم 318 ه 

صحف  نم  داشرلا  یلا  يدتهی  ال 
صلخ ایلع و  یلاو  اذا  الا 

هضوح  نم  هبرش  قوذی  و ال 
صمغ وهیلع  الولا  سمغ  نم 

هنانج  نم  حورلا  مشی  و ال 
صقتنا هادع و  نم  هیف  لاق  نم 

لاوونصلا  یفطصملا و  یبنلا  سفن 

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


صنب ملعلل  ثراولا  هفیلخ 

هتوعد  اقباس  باجا  دق  نم 
صخش هللا  یلاو  مالغ  وه  و 

يزعلا و ال  تاللا و ال  فرع  ام 
صن بح و  امهیلا و ال  ینثنا 

ادعاص  یبنلا  نتم  یقترا  نم 
صرفلا یلوا  یف  ناثوالا  رسک  و 

اهب  سجر  نم  هبعکلا  رهط  و 
صمق واهنع  ضرالل  يوه  مث 

ادمحم  هسفنب  ادف  دق  نم 
صرح هنع  هسفنب  نکی  مل  و 

س
هحفص 274 ] ] 

هنود  شارفلا  قوف  نم  تاب  و 
صخر ام  الغ و  دقامیف  داج  و 

دحاموی  ردب و  یف  ناک  نم 
صق ءاش و  ام  قانعالا  نم  طق 

یتف  يدان ال  لیربج و  لاقف 
صخ لوقلا و  یف  مع  یلع  الا 

هفیس  يرماعلا  ورمع  دق  نم 
صحق ام  يوه و  لیفلاک  رخف 
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زرابم  الا  حاص  ام  ءآر  و 
صقو نم  وکشت  قانعالا  توتلاف 

ربیخ  موی  هیارلا  یطعا  نم 
صکن يوعدلا  وخا  اهب  ام  دعب  نم 

ارصبتسم  ارصبم  اهیف  حار  و 
صمرلا هینیعب  ادمرا  ناک  و 

هحتف  لان  بابلا و  علتقاف 
صعق امل  بحرم  دوط  كد  و 

اهثکان  نم  هرصبلا  حست  نم 
صقر امب  رکسع  لجر  صق  و 

هسمخ  لاق  لاملا و  قرف  و 
صصحلا دنجلا  تواسف  دحاول 

ددم  یتایمویلا  يذ  یف  لاق  و 
صقن ام  دزی و  ملف  هدعو 

هماسح  اضن  نیفصبنم  و 
صصقلا قرف  ماهلا و  قلفف 

امرکرسب  ورمع و  نع  دص  و 
صخش نم  نیتاوسلاب  ایقل  ذا 

امدلاب  ناورهنلا  لاسا  نم  و 
صهر اهب  يذلا  قرعلا  عطق  و 
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اوربع  دق  نا  لئاقلا  بذک  و 
صحی ومهنم  دصحی  نم  دعو 

یف  نآرقلا  عمج  دق  يذلا  كاذ 
صخرلا تابجاولل و  هماکحا 

هماعط  یف  رثآ  يذلا  كاذ 
صرقلاب داج  همایص و  یلع 

یتا  له  یلاعت  هللا  لزناف 
صق كاذ و  یف  ءازجلا  رکذ  و 

سنا  هنم  شحوتسا  يذلا  كاذ 
صربلا دهاشف  قحلا  دهشی  نا 

یل  ریدغلاب  دهشی  نم  لاقذا 
صکن دق  وه  وعماسلا  ردابف 

بذاک  لاقف : تیسنا  لاقف :
صمقلا هیراوت  ام ال  يرت  فوس 

نم  وه  نم  ای  بلاط  یبا  نبای 
صف همکحلا  یف  ءایبنالا  متاخ 

الولا  نکل  رکنی  کلضف ال 
صغ هیف  ضعب  ضعب و  هغاس  دق 

افش  کیلاوم  دنع  هرکذف 
صصغ کیداعم  دنع  هرکذ  و 

ترهزا  ضایر  یف  ضعب  ریطلاک 
سفق یف  ضعب  درولا و  مستبا  و 

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


عانتما سنا  و  ندینـشب ، تردابم  هدنونـش  دوش ، یم  هاوگ  نم  يارب  ریدغ  رما  رد  یـسک  هچ  دومرف  ع ))  ) نینموملا ریما   ) وا هک  یتقو  ناه  " 
درک .

دنکن . شناهنپ  نهاریپ  هک  دش  یهاوخ  التبم  يزیچ  هب  يدوزب  تسا ، غورد  تفگ : يدرک ، شومارف  ایآ  دومرف : ار  وا  سپ 
ینیگن . هلزنم  هب  تمکح ، رظن  زا  ار  ناربمایپ  يرتشگنا  هک  یسک  يا  بلاطوبا ، رسپيا 

. تسا ریگولگ  ار  یهورگ  اراوگ و  ار  یخرب  وت  تیالو  یلو  تسین ، راکنا  لباق  وت  تلیضف 

هحفص 276 ] ] 

تسا . رابهودنا  تنانمشد  دزن  شخبافش و  تناتسود  دزن  وت  يالو  دای 
دنرب " . یم  رسب  اه  سفق  رد  یخرب  دننز و  یم  دنخبل  اهلگ  هب  هفوکش  رپياهناتسوب  رد  یخرب  هک  یناگدنرپ  دننام 

: دراد نومضم  نیدب  يرعش  تسا ، ریدغ  ثیدح  صن  هب  هکنآ  و  (ع ) نینموملا ریما  تفالخ  هرابرد  وا 

ریماتبیل  ردیح  تمدق 
يریقنت یبیقنتب و  تملع  امل 

متشاد . مدقم  نارگد  رب  مدروآ ، تسدب  قمعت  قیقحت و  زا  هچنآ  ربانب  تراما ، يارب  ار  ردیح  یلوم  " 
تسا . هدش  ردقم  وا  يارب  نامحر ، يادخ  رما  هب  ربمایپ ، زا  دعب  تفالخ  انامه 

تفگ : وا  هرابرد  تسا  هدش  دراو  هک  يربخ  لقن  هب  انب  ریدغ ، زور  دمحا  هک  یسک 
يدرگ . زاب  نم  هب  ترسم  اب  رشح  زور  هک  شاب  يرورس  نانآ  يارب  نم ، زا  سپ  زیخرب و  یلع  ای 

، شرع يادـخ  هک  يور  نآ  زا  دنیـشن  اهلد  هب  دـیاب  یحو  قیرطزا  حیرـصت  نیا  ینک و  يرادافو  نانآ  رماهب  هک  یئوت  نانآ و  يـالوم  یئوت 
شاب . نم  رما  عیطم  نک و  غالبا  ار  تتلاسر  تفگ ، ار  دمحا 

يا . هدادن  الص  ارم  نامرف  يا و  هدناسرن  ارم  رما  ینکن ، تتیرومام  ماجنا  يزرو و  نایصع  رگا  و 
دنک : یم  بجاو  ریدغ  ثیدح  هب  ار  شیالو  یتسود و  هتفگ ، حدم  ار  ع)  ) نینموملا ریما  نآ  رد  هک  تسوا  زانخس  نیا  و 

هعدخلا  اهیاتاعانشلا  عد 
هعبتم دغا  قحلا و  یلا  نکرا  و 

یگناگی هب  ار  ادخ  زاغآرد  هک  یـسک  وریپ  ینعی  دـیدرگ "  شناوریپ  زا  و  دـینک ، هیکت  قح  هب  دـیرادب ، اهیتشز  زا  تسد  نارگ  هلیح  يا  " 
ناسک يوریپزا  و  دیتسرپ ،
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تسا . یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  تسا : هتفگ  شا  هرابرد  ربمایپ  اققحم  هک  یسک  يوریپ  درک . يراددوخ  یما  ربمایپ  زج  رگید 
ار رفک  هاپس  ناشربیخ  زور  یسک  يوریپ  نادرمدار . هویش  هب  رون و  زا  يریـشمش  دیـشکرب ، اهنآ  نایم  رد  ار  ادخ  ریـشمش  هک  یـسک  يوریپ 
وا هک  یماگنه  ریدغ  زور  ار  وا  يالو  یفطصم  ربمایپ  هک  یـسک  يوریپ  دنک . رب  هشیر  زا  داد و  ناکت  ار  ربیخ  ناجیه  رپ  رد  درک و  بولغم 

درک . بجاو  قلخ  رب  تشادرب ، تسد  رس  ار 
دنک . فارتعا  ار  شنالطب  دونشب  سک  ره  یئوگ  یم  وت  هچنآ  هک  مهد  یمیهاوگ  نم 

دیوگهیلع : هللا  تاولص  ترضح  نآ  حدم  رد  و 

ردیح  هفالخلل  مخب  میقا 
رکنی سیل  ام  رهطلا  لاق  لبق  نم  و 

دومرف . راکنا  لباق  ریغ  نخس  ربمایپ  شیپ ، زا  دش و  هتشاد  اپرب  مخ  لحم  رد  ردیح ، تفالخ  يارب  " 
رد نم  ياجب  تفگ : ار  وا  تشاد ، تکرح  دصق  دوب و  ناجیه  رد  كوبت  گنج  يارب  هکیلاح  رد  دناوخ و  ار  وا  یفطصم  ربمایپ  هک  يزور 

رهاظت وا  هیلع  ناشراتفگ  هب  یمدرم  تفرب ، رهاط ، ربماـیپ  نوچ  دـش و  یهاوخ  هریچ  ار  ناراـک  هبت  وت  هک  نادـب  ار  نیا  ناـهو  ناـمب  هنیدـم 
ربمایپ بیقعت  هب  یلع  ور  نیازا  دوب  ازسان  تمهت و  نانمشد ، زا  رما  نیا  تسا و  هتفرگ  نمـشد  ربمایپ  ار  یلعدنتفگ  دنلب ، ینانخـس  اب  هدرک ،
وگزاب شا  هدنیوگ  زا  ار ، موق  نخـس  یلع  نوچ  و  دـینامب . دـمآ  یلع  دـنتفگ  دـنادرگ ، زاب  يور  هدیـسرن ، هاگرگـشل  هب  زونه  و  تخادرپ ،

ردق یسوم و  هب  تبسن  نوراه  دننام  یشاب  نم  نیـشناج  یتسین  یـضارایآ  تفگ : ار  وا  ربمایپ  تخاس . الم  رب  ار  اهنآ  نطاب  رهاظ و  و  درک ،
نیا تفگ : ادـخ  لوسر  دیـشخب و  يرترب  اناوت  گرزب و  يادـخ  رما  هب  هدرب و  الاب  ورین ، هبترم و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  ارو  و  دـشاب . رترب  وت 

. تسا هدرک  شرافس  نم  هب  وا  هرابرد  ادخ  هک  ناهارمگ  يا  امش  ماما  تسا 
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میسانشب ار  رعاش 

. دوب هتفای  ترهـش  یهاز  هب  تشاد و  تنوکـس  عیبر  نیمز  هعطق  رد  خرکهلحم  رد  هک  يدادغب  ناطق  فلخ  نب  قاحـسا  نب  یلع  مساقلا  وبا 
ار تلاسر  شاداپ  ناـشرهم ، اـب  هدـشنیدتم و  ناشبهذـم ، هب  هتفرگ  ار  یحو  تیبلـها  بناـج  شراعـشا  رد  هک  دوب  يا  هداـعلا  قوف  رعاـش 

ملاعم  " رد هک  یئاج  ات  دوب  ناـنآ  ياـثر  حدـم و  هراـبرد  تفرگ ، یم  لکـش  شخب  راـهچ  رد  هک  شراعـشا  رتشیب  ور  نیا  زا  تخادرپیم .
مرن هجنپ  تسد و  ناشنانمشد  اب  تخادرپ و  یم  هزرابم  هب  نانآ  هار  رد  هتسویپ  هدرک و  فیـصوت  دهاجم ، يارعـش  دادع  رد  ار  وا  ءاملعلا " 

شزیمآ و دنتـشادن  ناشتیالو  هب  هدـیقع  هک  اهنآ  تیب و  لها  ناهاوخدـب  اب  ور  نیا  زا  دـیبلط . یم  دربن  مه  نانآ  اب  دربن  نادـیم  رد  درک  یم 
رعش و یناور  یلو  دنرادنپ ، رعش  مک  ار  وا  دنا ، هدروآ  نارگید  " و  دادغب خیرات  هچنآ "  قبط  رب  دش  ثعابرما  نیمه  و  درک ، یمن  فالتخا 

. تسا هدرک  شدیجمت  فیرعت و  هب  روبجم  ار  ناسیون  هرکذت  شتاروصت ، یئابیز  و  هیبشت ، نسح 
گنهرف و هب  شا  هطاحاو  دراد  نخـس  تاکن  زا  هک  یعالطا  همه  اب  تسا  هدـیمهف  ار  تماـما  تفـالخ و  یلوم ، ظـفل  زا  یهاز  هکنیا  رد  و 

لالدتسا رد  هعیش  درومب  اجب و  نخس  رب  دنمورین  یلیلد  هدیدرگ ، شخپ  اج  همهشراعشا  و  تسا ، ناگدنـسیون  قافتا  دروم  برع ، تایبدا 
تسا . ع )  ) نینموملا ریما  تماما  رما  رب  ریدغ  ثیدح  هب 
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لقن هب  ناکلخ  نبا  حیرصت  هب  انب  لاس 318 ه  رفص  هام  متسیب  هبنشود  زور  یهاز 

هحفص 279 ] ] 

( هلودلا دـیمع  لقن  هب   ) لاس 352 ه يوالا  يدامج  متـسیب  هبنـشراهچ  زور  دادغب  رد  دـش و  دـلوتم  هلودـلا ، دـیمع  ءارعـشلا "  تاقبط  زا " 
تفگ و یگدـنز  دوردـب  لاـس 360 ه  زا  دـعب  هدرک  لـقن  یخونت  زا  بیطخ  هچنآ  رب  اـنب  اـی  دـش . نفد  شیرق  رباـقم  رد  دـیدرگ و  یفوـتم 

تساهدرک . لقن  وا  يارب  ار  خیرات  نیمه  بیطخ  زا  یناعمس 
ریما یلوم  حدم  رد  هلمج  زا  میوش ، یم  رکذتم  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  هدشن ، وا  یقرتم  یبهذم و  رعـش  هب  یهجوت  اه  هرکذـت  رد  هک  اجنآ  زا  و 

: دیوگ ع )  ) نینموملا

طقف  نیسای  لآ  ای  یتاداس  ای 
طبه هللا  نم  یحولا  مکیلع 

ضرفلا و ال  لبقی  مل  مکال  ول 
طش مرکا  نم  وفعلا  رحبلانحر 

نم  رذلا و  یف  دهعلا  هالو  متنا 
طرش دقانیلع  هللا  مهاوه 

مکریغب  مکسیاق  دحا  ام 
طمللا برشلاب  لسلسلاجز  ام  و 

اصحلاب  لابجلا  یهاض  نمک  الا 
طقنلاب الهج  رحب  الا  سیاق  وا 

فشاکلاو  یفطصملا  یبنلا  ونص 
طرتخملا ماسحلا  هنع و  ءامغلا 

اقباس  یلص  ماص و  نم  لوا 
طبغ قبسلا  یلع  یلاعملا و  یلا 

قالخا مراکم  رد  هک  درازگ ، زامن  وتفرگ  هزور  هک  یـسک  لوا  وا ... هدیـشک  ریـشمش  شیاههودنا و  هدـنیادز  یفطـصم و  ربمایپ  داماد  " 
. هدش عقاو  گشر  دروم  تفرگ و  یشیپ  همهرب 
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هل  تدر  نم  سمشلا و  ملکم 
طبق دق  اهنم  برغلا  لبابب و 

يارب هک  یسک  نیمز و  عیرس  يامیپ  هار  تشگزاب  شراونا  ندروآ  درگ  بورغ ، زا  سپ  وا  يارب  تفگ و  نخـس  دیـشروخ  اب  هک  یـسک  " 
دروآرب . نیمز  زا  همشچ  بآ  طحق ، يداو  رد  هاپس  وا 

لامک اب  نآ  نایرج  زا  دنتسین و  شیب  یئوج  شربارب ، رد  اهایرد  هک  یئایرد 

هحفص 280 ] ] 

دیآ . کچوک  لقع  هب  وا  دزن  يریش  ره  هک  تسا  هشیب  ریش  وا  دنرب . یم  هرهب  تراقح 
دهد . يزور  تعسو  نامحر  يادخ  شا ، یتسود  رثا  رب  هک  تسا  یسک  نیمز و  رد  ادخ  ملع  هدنهدشرتسگ  تسوا 

دزاس . قرفتم  ار  همه  گنج  زور  دریگ ، تسدب  ار  شریشمش  كدوک  هاگ  ره  هک  يریشمش 
زا یتیاور  هب  هراشا  سمشلا ، ملکم  ریبعت  درک . عطق  ودیرب  ار  اهیدیلپ  رایسب  هچ  دراد  یم  رب  ماگ  هدیـشوپ  هرز  ریـشمش ، نآ  اب  دربن  يوس  هب 

: دومرف ع )  ) یلع هب  هک  تسا  ص )  ) ادخ لوسر 
ریما ایکیلع  مالـسلا  سمـشلا  تلاقف  هلوسر  هللاعیطملا و  دـبعلا  اهیا  کیلع  مالـسلا  (ع ) یلع لاق  کملکت  اهناف  سمـشلا  ملک  نسحلا  ابا  ای 
لوا تنا و  مث  دمحم  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لوا  یلع  ای  هنجلا  یف  کتعیـش  تنا و  یلع  ای  نیلجحملا . رغلا  دئاقو  نیقتملا ، ماما  و  نینموملا ،

تنا . مث  دمحم  یسکی  نم  لوا  تنا و  مث  دمحمییحی  نم 
یسک لوا  دوب و  یهاوخ  وت  سپس  دمحم و  دفاکش  یم  شرطاخ  هب  نیمز  هک  یسک  لوا  دوب و  دیهاوختشهب  رد  تنایعیش  وت و  یلع  ای  " 

دوب "  یهاوخ  وت  هاگنآ  دمحم و  دنک  ادیپ  ششوپ  هک  یسک  لوا  دوب و  یهاوخ  وت  سپسو  دمحم  دوش  یم  هدنز  هک 
کیدزن وا  هب  ار  دوخ  ربمایپ  دیراب ، یم  گشرـس  شنامـشچزا  داتفا و  هدجـس  هب  گرزب  يادـخ  هاگـشیپ  هب  رکـش  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 

درک . تاهابم  هناگتفه ، ياهنامسآ  لها  رب  وت  هب  ادخ  هک  رادرب  رس  متسود  مردارب ، تفگ : هتخاس ،
لقن هحفص 140  عیبانی  رد  يزودنق  هحفص 68 و  بقانم  رد  یمزراوخ  باب 38 و  نیطبسلا  دئارف  رد  یئومح  مالسالا  خیـش  ار  تیاور  نیا 

دنا . هدرک 
تسا "  لباب  ردنینموملا  ریما  یلع  يارب  دیشروخ  تشگزاب  هب  هراشا  لبابب " ... هل  تدر  نمو  ریبعت : و 

لقن ریخ  دبع  زا  دوخ  دانسا  هب  رصم ، پاچ  هحفص 152  نیفص  باتک  رد  محازم  نب  رصن  ار  لباب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  سمشلا  راد  ثیدح 
ع)  ) یلع اب  نم  دیوگ  هدرک ،

هحفص 281 ] ] 

هک یئاج  ات  میتفای  یمرتعیسو  رگید  ياهاج  زا  ار  اجنآ  میدیـسر  یم  اج  ره  هب  ام  دیـسر . ارف  رـصع  زامن  تقو  میتشذگ . یم  لباب  نیمز  رد 
اعدا وا  هاگنآ  دیوگ : مدمآ  دورف  وا  اب  نم  دـمآ و  دورف  یلع  دـیوگ : دـنک  بورغ  ات  تفریم  دیـشروخ  میدیـسر . میدوب  هدـیدن  نآ  زا  رتهب 

هدرک . بورغ  دیشروخ  سپس  میدناوخ و  ار  رصع  زامن  ام  تشگزاب ، رصع ، زامنيرازگرب  هزادنا  هب  دیشروخ  درک و 
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نیعلا "  ءامرکسعلل  عبنا  نم  ریبعت : نیا  و 
یمیت دیعس  یبا  زا  شدانـسا  هب  هک  تسا  نیفص 162  باتک  رد  محازم  نب  رصن  تیاور  هب  هراشا  دروآربهمشچ "  بآ  هاپـس  يارب  هکیـسک 
تشپ هب  اهناتـسلخن  نیا  زا  یتقو  ات  میدوب  تکرح  رد  ماش  يوس  هب  شهار  رد  یلع  اب  ام  تفگ : هک  هدرک  تیاور  صیقع  هبفورعم  یعبات 
راظتنا هب  يزب  ایوگ  میدیسر  دوب  هدز  هنادند  نیمز  زا  هک  یگنـسب  ات  دروآ  ار  ام  ع )  ) یلع دندش  بآجاتحم  هنـشت و  مدرم  میدیـسر ، هفوک 

هاگنآ دـیوگ : دـندش  باریـس  هدیـشون ، نآ  زا  همههک  دز  نوریب  نآ  زا  یبآ  هاگنآ  میدـنک ، نب  زا  ار  نآ  داد  روتـسد  وا  هب  وا  دوب ، هتـسشن 
امش نیب  ایآ  تفگ : ع )  ) یلع میدش : رود  هک  یمک  رادقم  ات  دنداد  همادا  دوخ  ریس  هب  مدرم  و  دیوگ : میدادماجنا  ام  دومرف و  امب  يروتسد 

هراوس ام  زا  یهورگ  هاگنآ  دیوگ : اجنآ . میورب  دومرف : نینموملا  ریما  ای  یلب  دنتفگ  دنادب  دندیشون  نآ  زا  هک  یبآ  نیا  ياج  تسه  یـسک 
میدیسر . دوب  اجنآ  بآ  میدرک  یم  رکف  هک  یئاجب  ات  هدومیپار  هار  میتفر . اجنادب  هدایپ  یخرب  و 

هتفر دوب  ام  یکیدزن  رد  هک  يرید  هب  میدش  ناوتان  نتفای  زا  نوچ  میتفاین و  يزیچ  میدرک  شواک  هچ  ره  گنـس  نآ  يوجتـسج  رد  دیوگ :
میا . هدیشون  نآ  زا  ام  تسه  میتفگ : درادن . دوجو  یبآ  یکیدزن ، رد  دنتفگ : تسا ؟ اجک  تسا  امش  یکیدزن  رد  هک  یبآ  ایآ  میدیسرپ ،

دیا ؟ هدیشون  نآ  زا  امش  تفگ :

هحفص 282 ] ] 

یلب  میتفگ -
ار تیاور  نیا  دنک . یمن  جارختسا  ار  نآ  ربمایپ  یصو  ایربمایپ  زج  یسک  و  بآ ، نآ  رطاخ  هب  رگم  هدشن  هتخاس  رید  نیا  تفگ : نیـشنرید 

هدروآ . شخیرات 305:12  رد  بیطخ 
: یهاز هیئاط  هدیصق  زا  یشخب  مهنیا  و 

رخآ  ءایصوالا  لکل  وه  و 
طبضناقلخلا یف  دیحوتلا  هطبضب 

اهیکین تیزکرم  رد  وا  تسوا . ندرک  ظفح  زا  هدش  ظفح  مدرمرد  هک  يدیحوت  تسا و  اهنآ  متاخ  رگید ، ناربمایپ  يایصوا  هب  تبسن  وا  " 
تسا . بیغ  ملع  نطاب  رهاظ و  نآ ، تراشا  فشک  و 

تیادـه ملع  هیاـپ  هب  سکچیه  هک  يرواد  تما و  زومآ  ملع  دـیدرگ  دوباـن  ناـبلط  لاـجنج  ياهتعدـب  دـش و  اـیحا  نید  شریـشمش  غیت  هب 
هطح بابو  ددنویپ ، ادخ  هب  هک  ینامسیر  نارگياه ، هکلهم  غارچ  قلخ و  شیامزآ  هلیسو  قح ، تجح  میظع  ءابن  تسوا  تسا . هدیـسرنوا 

، وا دنزیم و  هنایزات  دشاب ، هدیدن  هبرض  دنلب ، ياهماگ  هب  هک  ار  نانآ  لد  هک  يراتسار  ماگ  دوش و  هدوشگهتسب  ياههار  شداشرا  هب  هک  يا 
هتفگ هک  یتسرداـن  تشز و  نخـس  ره  زا  هک  اونـش  شوـگ  دـنک و  هریخ  ار  درخ  شروـن  هـک  يا  هدـید  هللا و  بـنج  تـسا و  تولاـط  دور 

تسا . اونشاندوش 
میدش  یم  هارمگ  ام  دوبن ، شفاطلا  رگا  هک  یسک  وکین و  شرعلا  يذيادخ  دزن  شتشگزاب  هک  وا 

ردمیعن وبا  ظفاح  هک  تسا  یثیدح  هب  هراشا  اونش .) شوگ  هیعاو =(  نذا  ریبعت 

هحفص 283 ] ] 
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گرزب يادـخ  یعتل : کلمعا  کیندا و  نا  ینرما  لج  زع و  هللا  نا  یلع  ای  دومرف : هک  درک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسرزا  ءایلوالا 62:1  هلیلح 
نم ملع  ياونـش  شوگ  وت  سپ  هیعاو  نذا  اـهیعت  و  دـمآ : دورف  هیآ  نیا  و  يونـشب . اـت  تمزوماـیب  منک و  کـیدزن  دوخب  ارت  اـت  هدومرف  ارم 

يادخ لوق  رد  ار  نیرـسفم  رتشیب  دیوگ  فقاوم 276:3  رد  یجیادضع  یـضاق  دـنا و  هدرک  تیاور  ارنآ  ظافحزا  رگید  یهورگ  و  یتسه .
تسا . ع )  ) یلع نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  هدیقع  هیعاو ، نذا  اهیعت  و  یلاعت ،

تسا : ع )  ) نینموملا ریما  انالوم  حدم  رد  ار  یهازا  و 

هسابقم  ءیضتساو  ایلع  لاو 
هساک یقستل  انانج و  لخدت 

یشونب . شرغاس  زا  يدرگ و  تشهب  دراو  ات  ریگ  رون  شوترپ ، زا  راد و  تسود  ار  یلع  " 
تسا . هتسناد  ار  شداینب  هن  هتخانشار و  نید  هن  شنمشد ، دبای و  تاجن  دریذپ  ار  شتیالو  هک  یسک 

تسواداهنن . رس  ناتب  ناتسآ  رب  زور  کی  یتح  و  تخانش ، یگناگی  هب  ار  ادخ  هک  یسک  لوا 
دندرک . گنت  وا  رب  ار  هصرع  نانمشد  هک  يزور  دش ، یئادف  ار  یفطصم  ربمایپ  دوخ  ناج  اب  وا 
دندز . یم  رود  ار  وا  نمشد ، نانابهگن  هنابش  هکنآ  لاح  دیبسخ و  ربمایپ  رتسبرد  شمارآ  اب  وا 

دندروآ . موجه  دوب ، هدرک  دوخ  لیامح  ارشریشمش  هک  رادیب  يدرم  رب  موق  یتقو  ات 
دش . نانآ  عنام  شا  یسامح  تردق  و  دیرد ، مه  زا  نانآ  فصو  هدنادرگرب  يور  نانآ  دیروش و  نانآ  رب 

هحفص 284 ] ] 

تشادرب . هدرپ  تیاده  هرهچ  زا  هک  تسوا  ادخ ، هناخ  رد  اه  تب  هدننکش  تسوا 
دوب . هتسب  شدوجوب  نید  عیرس  تفرشیپ  هک  وا  تفر ، الاب  قلخ  نیرتهب  تشپ  هب  وا 

دریگب . ار  شدوخ  نابیرگشا  یتخب  نوگن  دوش و  هراپ  هراپ  ات  درک  اهر  ار  لبه  ار و  تال  تخادنا  ورف 
درک . كاپ  ار  نآ  شیاهیدیلپنتخاس ، رود  اب  تساخرب و  ادخ  هناخ  زارف  رب  نم  يالوم 

دوب . تشهد  بارطضا و  زا  یکاح  رد ، يادص  هک  يروطب  دنک  رب  اسآ  هزجعم  روطب  نب  زا  ار  ربیخ )  ) رد
تسا . هدمآ  نوریب  شرون  وترپ  زا  هک  تسا  يا  هتخورفا  شتآ  بیهل  ایوگ  هک 

تخادنانیمز . هب  هدرک  مین  ود  دروآرد ، عزج  هب  دوخ  روبع  اب  ار  قدنخ  یتقو  ار  دودبع  نب  ورمع  یسک  هچ 
درک . بلط  ار  نآ  تدش  هب  وا  و  دوب ، هتسب  بآ  هار  هکیلاح  رد  دیسرتن  تکالهزا  دش و  دراو  هاچ  هب  یسک  هچ 

دینازوس . شیاه  سم  زا  هتخادگ  بیهل  اب  شباهش  ریت  اب  ار  نج  یسک  هچ 
دنام . ظوفحم  ادخ  هانپ  رد  اهنآ  رش  زا  و  دنتشگزاب . هنارقم  شرما  هب  ات 

هدرک لقن  ع )  ) یلع زا  بقانم  رد  دـمحا  ماما  هک  هدرک  یتیاور  هب  هراشا  دـش "  دراو  هاچ  هب  یـسک  هچ  بجلا "  طبه  نم  ریبعت ، اب  ناـیب : " 
ع)  ) یلع دندز  زابرـس  لمع  نیا  زا  مدرم  دروآ ، دهاوخ  بآ  ام  يارب  یـسک  هچ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دش  ردب ، بش  نوچ  دیامرف : هک 

لیئربج هب  گرزبيادخ  دیدرگ ، ریزارـس  نآ  رد  دش و  دراو  کیرات  قیمع و  رایـسب  یهاچ  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  بآ  گشم  تساخرب 
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داتسرف ، یحو  لیفارسا  لیئاکیم و  و 

هحفص 285 ] ] 

ات لوا  زا  همه  دندیسر  هاچ  هب  نوچ  ودندمآ  ورف  روآ ، شدنچ  یئادص  اب  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  دیوش ، شبزح  دمحم و  يرای  يارب  هدامآ 
(. 450:1 دیدحلا یبا  نبا  حرش   ) دندرک مالس  وا  رب  امارتحا  رخآ 

: دیوگ نینموملا  ریما  حدم  رد  و 

هبتع  دیلولا و  يدرا  يذلا  اذه 
ابحرم رامحلا و  اذ  يرماعلا و  و 

تخادنا . تکاله  هب  ار  بحرم  و  هتسب ) يور  رس و   ) رامحلذ و  يرماع ، و  هبتع ، دیلو و  هک  یسک  تسنیا  " 
درک . هراپ  تسدب  ار  یناریلد  كاب ، میب و  یب  رهق  اب  هک  تسا  یسک  نیا 

: دیوگ ترضح  نآ  هرابرد  زین  و  هدرک " . زارد  شراکش  يوس  لاگنچ  هک  تسا  يریش  شنت ، يوم  ره  نب  رد  ایوگ 

اذالم  یل  کتلعج  نسح  ابا 
امامزلا ینلمشی  هب و  ذولا 

دریگب . ارم  تتبحم  هتشر  مروآ و  هانپ  نادب  ات  ما  هداد  رارق  دوخ  يارب  یهاگهانپ  ار  وتنم  نسحلا  ابا  يا 
هدب . میاج  تسدق  هناخ  رد  شاب و  معیفش  رشح  زور  رد 

مرادن . تسود  ار  رمع ) وخدنت =(  درم  نآ  و  رکبوبا )  ) قیتع متسین و  ینامثع ) یلثعن =(  نم  اریز 
: دیوگ تیب  لها  حدم  رد  و 

ربتعت  تناله  الولا  یف  یمئال  ای 
رذی وا  هللا  لوسر  یلاوی  نمب 

فلاخم .؟ ای  یقفاوم  ربمایپ  یتسود  اب  ایآ  تیب  لها  يالو  رد  نم  رگ  تمالم  يا  " 
ددرگ . ملق  ایند  ياهتخردو  دننک  هدافتسا  اهایرد  زا  نتشون  يارب  اه  ملق  اب  هاگ  ره  هک  یموق 

دشاب . ذغاک  هحفص  ماشو  حبص  تیفرظ  دشاب و  ناشلئاضف  هدنسیون  نج  سنا و  و 
تسا . زیچان  اهنآ ، لضف  ربارب  رد  ناششوک  دهج و  لب  دجنگ  یمن  ار  ناشلئاضف  مهد  کی  هزادنا  هب 
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ددرگ . یم  ناشرما  هب  راگزور  هک  ناهج ، رادم  زکرم و  و  نانیرفآ ، راختفا 
هرهچ . دیپس  يولع  ناناوج  ناشخرد ، تاداسگرزب  دمحا ، نامدود 

دنزان . نانآ  یگرزب  هب  رضن "  نامدود "  هک  یناگرزب  تلیضف ، اب  نادرمناوجو  مشاه . ینب  نادیپس 
دنا . هتفرگ  فکب  ار  یهلا  ریدقت  هک  یموق  دسر ، نانآ  ردق  هب  رگید  یسک  ایآ  شیدنیب ، تلقع  اب 
تسا . هدش  هداد  ردک ، یب  یفاص ، بآ  بوچ  توبن ، هدش و  اطع  افص  ناشتقلخ ، زا  لبق  نانیا ، هب 

تسا  هدیدرگ  اطع  یبیقر  یب  تیصخش  يراوگرزب و  دننامیب و  یتفارش  جات  ار  نانآ  و 
دیتسرف . اهنآ  رب  دورد  دنوش  دای  هاگ  ره  هک  نانیا  تسا ، هدنسب  یهلاحضاو  ياهتجح  هنوگ  نیا  ارم 

دننآ . هویم  وا  هیرذو ي  یفطصم  تخرد ، نیا  هشیر  نآ ، ياهگرب  ناشنایعیش  دنا و  تمظع  تخرد  نانیا 
: دیوگ هک  تسار  وا  تیب  لها  ياثررد  و 

مکمرج  ناک  اذام  دمحا  لآ  ای 
عزتنت فیسلاب  مکحاورا  لکف 

دوش . ادج  ناتندب  زا  ریشمش  اب  امش  حاورا  دیاب  هک  تسا  هدوب  هچ  امش  هانگ  دمحا ، نامدود  يا  " 
دنشاب . هتسویپ  مهب  مدرم  عامتجا  هکیلاح  رد  دنا ، هتخادنا  یئادج  هب  مدرم  نایم  هقرفت  گنس  اب  ار  امش  عامتجا 

تسا . هتفرگ  رارق  اه  هزین  راسخاش  رس  رب  اهرس  هداتفا و  ریزب  ناتاهندب  زا  امش  هرهچ  ياههام 
دیتسکشن ؟ ار  تعدب  یهارمگ و  شور  امش  ایآ  دیدوبن ؟ تیاده  ربهر  نیرتهب  امش  ایآ 

يادتقم و  راد ، مچرپ  هک  امش  یئامنهار  هب  رترب ، زاین و  یب  هناگیيادخ ، ایآ 
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دش ؟ هدیتسرپ  یگناگی  هب  دیتیاده 
درادیمن ؟ تسد  امش ، زا  اهتبیصم  ارچ  درذگ و  یمن  امش ، رگمتس  نانمشد  رب  ثداوح  ارچ  سپ 

تسا . هزین  زارف  شا  هدیرب  رس  يا  هراپ  دیا و  هدش  هتشک  هنشت ، بل  اب  هداتفاكاخ و  يور  امش  زا  یضعب 
تسا . هتسب  هرز  دوخ  رب  نوگ ، هلال  ياهنوخ  اب  هتخیرگ و  برغم  هطقن  نیرترود  تبرغ ، دالب  رد  یخرب 

دنا . هتشاذگن  ياجب  شدهشم  ناگدننک  هبوت  يارب  یهاگمارآ  يربق و  هک  هتفر  داب  رب  شرتسکاخ  هدنازوس و  ار  امش  زا  هک  یناسک 
درک . شومارف  مناوت  دنتخات  وا  رب  هزین  ریشمش و  ندیبوک  اب  كرش  هاپس  هک  ار  نیسح  هنوگچ  منک ، شومارف  ار  همه  رگا 

تسا . هتفرگ  ياج  اه  هزین  زارف  رب  شرس  هداتفا و  كاخيور  هایس ، نابسا  نتخات  يارب  شرکیپ 
دیوگ : مهیلع  هللا  مالس  تیب  لها  هیثرم  رد  زین  و 

منک ؟ تحارتسابش  هتفر  مارآ  باوخ  هب  نم  دننک و  هلمح  امش  رب  ریشمش  اب  یفطصم  نادنزرف  يا 
ادا ار  امـش  قح  دـنک و  عوضخ  امـش  رب  سک  هچ  افج  روج و  همه  نیا  ربارب  رد  و  ددرگ ، میـسقت  ناـتلاوما  دنـشکب و  دـننک ، متـس  ار  اـمش 

دیامن ؟
دشاب  نآ  رد  يا  هداتفا  كاخب  ای  امش  زا  يا  هتشک  هکنیا  رگم  دشابن  برغ  قرش و  رد  ینیمزرس  چیه 
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: دیوگ دیهش  طبس  ماما  ياثر  رد  و 

ترصقا  اذا  ینیع  بتاعا 
ترج ام  اذا  یعومد  ینفا  و 

مگشرس نوچ  منک و  شخیبوت  دنک ، یهاتوک  منامشچ  هیرگ  زا  هاگ  ره  " 

هحفص 288 ] ] 

. میرگب نایاپ  ات  دوش  يراج 
تسا . هدیشک  مقر  هرهچ  رب  مگشرس  یفطصم  نادنزرف  يا  امش  دای  هب  " 

تسا . هدنام  رایشه  دیباوخن و  هدز  زابرس  ندمآ  مهب  زا  میاهکلپ  امش  رب  امش و  يارب 
مراد . یهیبشت  هدرک ، شدروخ  هدش  رگراک  اهنآ  رب  اه  هزین  قارع  رد  هک  امش  ياهرکیپيارب  نم 

ما ؟ هدرکدننام  دنک  فوسک  هک  يا  هدنشخرد  ياههام  هب  البرک ، هصرع  رد  ار  امش  و 
دنیادزب . ار  شطوطخ  هک  يا  هحول  دننام  دش  یلاخ  امش  عمج  زا  هنیدم  نیمزرس  رگید 

دزیر . ورف  هک  یناگراتس  هدنشخرد  دننام  درک ، یلمع  امش  اب  البرک  نیمز  و 
تسا . ناشیرپ  یناوسیگ  اب  نیسح  درگ  منیب  یم  ار  بنیز  ایوگ 

دهد . یم  نوریب  شدنمدرد  لد  زا  هلان  هآ و  هدرب و  ورف  شندرگ  هدیرب  ياهگر  هب  تروص 
درگن یم  شبنیز  يولهپ  هب  هنایزات  یتقو  تسا  ناریح  ار  همطاف  منیب  یم  و 

تسا . هداتف  هدیرب  رس  ینابرق  دننام  اهکاخ  يور  شرکیپ  هک  ار  ربمایپ  طبس  و 
تسا . راد  هویم  ياهراسخاش  ناسمه  اه  هزین  زارف  رب  نانآ  هدیرب  ياهرسو 

دشخرد . یم  حبص  يدیپس  دننام  اهرس  ریاس  شیپاشیپ  رد  نیسحرس  و 
دیوگ : هیلع  هللا  تاولص  ترضح  نآ  ياثر  رد  و 

دریذپ . رثا  اه  نآ  زا  اه  هنوگ  ات  ادخ  ربمایپ  لآ  رب  دیراب  ورف  گشرس  دیراب  ورف  گشرس  اه  هدید  يا 
تسین . ینایاپ  ار  نانآ  هودنا  هک  دیوش  الاب  ریز و  هودنا  شتآ  رد  اهلد  يا  و 
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تسا . هدش  ریبعت  هتسب ، مهب  شیاه  هفوکش  هک  بیکرت  شوخ  دنلب  ياه  لخن  هب  اجنآ  زا 
تسا . هدش  ریبعت  هیاریگ ، هب  تیاده  غورف  ینشور  يارب  و  رون ، نوتیز  هب  یهلا  باتک  رد  نانآ  زا 

ددرگ . نورقم  تدش  هب  ادخ  یماسا  هب  دوش  ادخ  دای  نوچ  نانآ  یماسا 
دنا . هداتفا  عزن  هب  هتخادنا و  كاخ  هب  ناراوگرزب  نآ  زا  کی  ره  راگزور  ثداوح 

تسا . اهنت  هنشت و  نانمشد  نیب  هک  یلاح  منک  یمن  شومارف  البرک  رد  ار  نیسح  نم 
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دنا . هدیشک  وا  رب  رادبآ  ریشمش  دزادرپ و  دوجس  عوکر و  هب  و  هداهن ، كاخ  رب  تروص  دوجس  لاح  رد  و 
تسا . رود  بآ  زا  یلو  دنیب ، یم  ارنآ  دیوج و  یم  بآ  تارف ، بآ  یکیدزن  اب 

تساهدش . هصالخ  شدوجو  رد  یتسه  هک  دیا  هتشک  ار  یسک  دنگوس  مناجب  دیتشک ؟ ار  یسک  هچ  دیناد  یم  نارگمتس  يا 
دیوگ : مالسلا  مهیلعتیبلا  لها  حدم  رد   "و 

تسنانآ . ياهایرد  نانمشد  ياهولگ  نوخ  و  نانمشد ، ناشنیمز  و  ریشمش ، ناشنامسآ  هک  میوگ  نخس  یموق  زا  نم  " 
ناشنانمشد . هورگ  رب  گرم  ناراب  دنبلط ، یم  ناراب  ربا  ناونع  هب  دربن  نادیم  رابغ  درگ و  زا  " 

دهد . لیکشت  ناشراکفا  وءارا  ارنآ  هام  دیشروخ و  دیازف ، یگریت  هنتف ، ياهیکیرات  نوچ  و 
. تسا اهنآ  نآ  زا  ناشروصق  مایخ و  همه و  نآ  ياهغاب  دیرخ و  ار  تشهب  ناوت  یمنانیا  لضف  هب 
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دبای . نارفغ  ناوت  یم  راکهنگ  نانآ  رهم  هب  دش  مکارتم  ناهانگ  یتقو 
دوش . یم  لیمکت  شیاههام  نانآ  دادعت  هب  لاس  کلف و  ياهجرب  رد  ناشخر  نارتخا  دننانیا 

نبا ملاعم  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  یناعمس ، باسنا  رهالا 198:1 ، همیتی  دادغب 350:11 ، خیرات  میتفرگ : ذخام  نیا  زا  ار ، یهاز  لاح  حرش 
باـقلالا 257:2، ینکلا و  راونالا 255:10  راـحب  نینموملا 459 ، سلاـجم  ناـنجلا 349:2 ، هارم  ناـکلخ 390:1 ، نباخـیرات  بوشآ ، رهش 

یلک 659:2. رز  مالعالا  یناتسب 161:9  فراعملا  هرئاد 
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ینادمحلا سارف  وبا  ریما 

هراشا

یفوتم 357 ه  ای 321 ه  دلوتم 320 

مرتخم  نیدلا  مضتهم و  قحلا 
مستقم هللا  لوسر  لآ  ءیف  و 

مهظفحیف  سان  كدنع ال  سانلا  و 
معن ءاش و ال  هاعرلا و ال  موس 

ینقرا  مونلا  لیلق  تیبا  ینا 
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ممهلا مهلا و  هیف  عراصت  بلق 

اهبحاص  لیللا  مانی  همزع ال  و 
مرک هیطیف  رفظ  یلع  الا 

هب  حوبا  رمال ال  يرهم  ناصی 
مدخلا هماصمصلا  حمرلا و  عردلاو و 

اهحرسم  نیعبضلا  هرئاملک  و 
منعلا فارذخلا و  هریزجلا و  ثمر 

اوبکر  اذا  بلق  مهبلق  هیتف  و 
اومزع اذا  ایار  مهیار  سیل  و 

هحفص 292 ] ] 

رصتنم  اما هللا  لاجرلل  ای 
متقنم اما هللا  هاغطلا ؟ نم 

مهراید  یف  ایاعر  یلعونب 
مدخلا ناوسنلا و  هکلمت  رمالا  و 

لش  مهبرش و  یفصاف  نوئلحم 
ممل مهد  یفوا و  دورولا و  دنع 

هعس  اهکالم  یلع  الا  ضرالاف 
مید هبابرا  یلع  الا  لاملا  و 

اوملظ  يذلا  الا  اهب  دیعسلا  امف 
اوملظ يذلا  الا  اهب  یقشلا  ام  و 
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اهبقاوع  ایندلا  نم  نیقتملل 
مثالا ملاظلا  اهنم  لجعت  نا  و 

مکل  ابا  مهیلع ال  نوزحفتا 
مکدج هللا  لوسر  ناک  یتح 

فرش  مکنیی  امیف  نزاوت  و ال 
مدق نطوم  یف  مکل  تواست  و ال 

لصتم  دجملا  یف  مهلثم  مکل  و ال 
مهدج راشعم  مکدجل  و ال 

هبش  مهقرع  نم  مکقرعل  و ال 
مما مهما  نم  مکتلیثن  و ال 

مهل  ریدغلا "  موی  اهب "  یبنلا  ماق 
ممالا كالمالا و  دهشی و  هللا  و 

اهبحاص  ریغ  یف  تحبصااذا  یتح 
مخرلا نابوذلا و  اهعزانت  تتاب 
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مهناک  يروش  مهرما  اوریص  و 
مهیا قحلا  هالو  نوفرعی  ال 

اهعضوم  ماوقالا  لهج  ام  ات هللا 
اوملعيذلا دجو  اورتس  مهنکل 

مهکلم  سابعلا  ونب  اهاعدا  مث 
مدق اهیف و ال  مدق  مهل  و ال 
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اورکذ  رشعم  ام  اذا  نورکذی  ال 
مکح مهل  رما  یف  مکحی  و ال 

هبحاص  رکبوبا و  مهآر  و ال 
اومعز ام  اهنم و  اوبلط  امل  الها 

هبجاو  ریغ  اهوعدم  مه  لهف 
اوملظ اهذخا  یف  مهتمئا  لها  ما 

مکتبارق  نم  ینداف  یلع  اما 
معنلا رفکت  مل  نا  هیالولا  دنع 

هتمعن  هللا  دبع  ربحلا  رکنیا 
مثق ؟ ما  هللا  دیبع  ما  مکوبا 

نسح  ینب  یف  متیزح  ءازجلا  سئب 
مهما يداهلاملعلا و  مهابا 

مهئامد  نع  مکتعدر  هعیب  ال 
ممذ یبرق و ال  نیمی و ال  و ال 

ببس  الب  يرسالا  نع  مهتحفص  اله 
مکریسا نع  ردبب  نیحفاصلل 

مکطوس  جابیدلا "  نع "  متففک  اله 
مکمتش هللالوسر  تانب  نع  و 
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هتجهم  هللا  لوسرل  تهزن  ام 
مرحلاهزن الهف  طایسلا  نع 
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تمظع  نا  برح و  ونب  مهنم  لان  ام 
مکلین نود  الا  رئارجلا  کلت 

هحضاو  نیدلا  یف  مکل  هردغ  مک 
مکدنع هللا  لوسرل  مد  مک  و 

یف  نورت و  ایف  هعیش  هل  متنا 
مد نیرهاطلا  هینب  نم  مکرافظا 

محر  یبرق و ال  تبرق  تاهیه ال 
میشلا قالخالا و  تصقا  اذا  اموی 

امحر  هل  ناملس  هدوم  تناک 
محر هنبا  حون و  نیب  نکی  مل  و 

اهمتکی  مهیواسم  یف  ادهاج  ای 
متکنی فیک  ییحیب  دیشرلا  ردغ 

سایقلا و ال  یف  یسومک  دیشرلا  سیل 
مکحلا فصنا  ول  اضرلاکمکنومام 

تفشکنا  ثنحلابغ و  يریبزلا  قاذ 
مهتلا ولاوقالا  همطاف  نبا  نع 

هتعیب  دعب  نم  اضرلا  لتقب  اوءاب 
اومع مهدشر و  موی  ضعب  اورصبا  و 

تدعس  ام  دعب  نم  تیقش  هتصع  ای 
اوملس ام  دعب  نم  اوکله  ارشعم  و 
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تیلب  نا  مهنم و  تیقل  امسئبل 
ممرلا مظعالا  کلت  فطلا  بناجب 

اوحفص  هحصن  یف  ملسم  یبا  نع  ال 
مسقلا فلحلا و  اجنيریبهلا  و ال 

اودمتعا  لصوملا  لهال  نامالا  و ال 
اوملح مهیغ  نع  ءافولا و ال  هیف 

هکلام  سابعلا  ینب  کیذل  غلبا 
مجعلا اهکالم  اهکلم  اوعدی  ال 

مکلزانم  یف  تسما  رخافملا  يا 
مکتحم اهیف و  رمآ  مکریغ  و 

ملعرخفم ؟ یف  مکدیزی  ینا 
ملعلا قفخی  مکیلع  فالخلا  یف  و 

مکرخافم  نع  اوفک  رمخلا  هعاب  ای 
مد جایهلا  موی  مهعیبرشعمل 

اولئس  نا  نیمالعل  راخفلا  اولخ 
اولمع نا  نیلامع  لاوسلا و  موی 

اوبضغ  ناهللا  ریغل  نوبضغی  ال 
اومکح نا  هللا  مکح  نوعیضی  و ال 
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ارحس  مهتایبا  یف  هوالتلا  یشنت 
مغنلا راتوالا و  مکتویب  یف  و 

مکل  ناک  و  مهنم ؟ ما  هیلع  مکنم 
مهل ما  میهاربا  نینغملا  خیش 

مکماما  ینغ  هروس  اولت  اذا 
مدقلا اهفعی  مل  یتلا  لولطلاب  فق 

رصتعم  رمخلل  مهتویب  یف  ام 
مصتعم ءوسلل  مکتویب  و ال 

مهمدانت  یثنخ  مهل  تیبت  و ال 
مشح درق و ال  مهل  يری  و ال 

مهلزنم  راتسالا  تیبلا و  نکرلا و 
مرحلا رجحلا و  یفصلا و  مزمز و  و 

هفرعترکذلا  یف  مسق  نم  سیل  و 
مسقلا کلذ  کش  ریغ  مه  الا و 

وا راعشا  نوماریپ  یثحب 

رد هیولاـخ  نبا  دـیبای ، یم  وا  رـصاعميوحن  هیولاـخ  نبا  حرـش  اـب  هارمه  شا  یطخ  ناوید  رد  تیب  میدرک 58  دای  هکناـنچ  ار  هدیـصق  نیا 
ار نآ  تیب  یلماعلا 54  ییحی  میهاربا  خیش  همالع  تسا و  هتفگ  یگدنز  دوردب  لاس 370 ه  هب  تسیز و  یم  بلح  رد  نادمح  ینب  تمدخ 

: تسنیا شعلطم  و  تسا ، هدمآ  نامحرلا " 143:1  ننم  رد "  شیاهسمخم  هدرک  سیمخت 
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مئتلی  سیل  حرجل  لاجرلل  ای 
مسحنی سیل  ءادو  نامزلا  رمع 
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ممالا  ماوقالا و  اهیا  یتم  یتح 
مضتهم ...:. قحلا 

مهظفحا  نا  یتح  سانلا  يده  يدوا 
مهظفلا ءوسلا  لوقب  راص  ریخلل 

مهظقوم  تنک  نا  مهظقرت  فیکف 
كدنع .... سانلا  و 

ریما دنزرف  تسا و  هدرک  حرش  یفوتم 565 ه  یبلح  هدارج  یبا  نب  هللا  هبه  نب  دمحا  نب  کلملا  دبع  نب  دمحم  مراکملا  وبا  ار ، هدیصق  نیا 
، هدرک حرـش  زین  ار  نآ  تسا  هدیدرگ  جرد  شا  همه  یطخ ، هیدرولا "  قئادـح  رد "  هدـش و  پاچهناگادـج  هک  شفورعم  حرـش  اب  جاحلا 
، مجنپ هضور  رد  هنجلاضایر "  رد "  يزونز  نسح  ازریم  دیس  تسا و  هدرک  رکذ  ار  نآ  هحفص 411  نینموملا  سلاجم  رد  یضاق  هکنانچ 

: دوش یم  دای  انیع  یفاضا  تیب  ود  تسا و  هدمآ  تیب  یلماع 60  نیمالا  نسحم  دیس  يرازگ  هرامش  رد  هدرک و  لقنار  نآ  تیب   60

هریاس  ناحلالا  هل  داشت  نما 
مکیلع ما  یلاعملا  وذ  مهیلع 

تعجس  املک  مهیلع  هلالا  یلص 
مصتعم فهک و  يرولل  مهف  قرو 

یشوخ لد  شدافم  زا  هک  ار  یتایبا  رشان  دسر  یم  رظن  هب  تسا  هدرک  دای  ار  نآ  تیب  اهنت 53  هدرک و  فذح  ار  نآتیب  دنچ  ناوید ، رشان 
: دوش یم  هراشا  الیذ  هک  هدرک  ادج  اهنآ  زا  هتشادن 

اهحرسم نیعبضلا  هرئام  لک  و  - 1
اوبکر  اذابلق  مهبلق  هیتف  و  - 2

اوملظ  يذلا  الا  اهب  دیعسلا  امف  - 3
اهبقاوع ایندلا  نم  نیقتملل  - 4
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سایقلا و ال  یف  یسومک  دیشرلا  سیل  - 5
مکرخافم نع  اوفک  رمخلا  هعاب  ای  - 6

یشخب ای  نآهمه ، ذخام  هیلک  هک  تسا  ینادیواج  دئاصق  زا   " هیفاش . هب "  تسا  فورعم  هدیصق  نیا  تعجـس  املک  مهیلع  هلالا  یلـص  - 7
نامز زا  رگید ، قرف  مه  و  هعیـش ، مه  هک  لوادـتم  روهـشم و  ابدا  نیب  تسا  يا  هدیـصق  دـنا ، هدرک  نادـب  يا  هراشاای  هدرک ، لـقن  ار  نآ  زا 
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يافص ینادنخس ، فطل  نآ  رد  اریز  دنام ، دهاوخ  دیواج  راگزور ، اب  هدنام و  ظوفحم  زورما  ات  ملق ، ریـشمش و  ریما  شا  هدنیارـس  ندورس 
داشنا ار  نآ  ریما )  ) شا هدنیارـس  هک  يزور  تسا . هتـسویپ  مهب  ظاـفلا  یناور  ینعم و  يدـنلب  لالدتـسا ، يورین  ماجـسنا ، نسح  تحاـصف ،

لوا هدش و  هدورس  یسابعلا  هرکس  نبا  هدیصق  لباقمرد  هدیصق  نیا  دنشکب  نوریب  فالغ  زا  نآزا  رتشیب  ای  ریشمش  دصناپ  داد  روتسد  درک ،
: تسنیا هدیصق  نآ 

مکتلاقم  اوعد  یلع  ینب 
هعضو نم  عضو  ردلا  صقنی  ال 

تسنیا : هدیصق  نآ  تسا و  هدرک  دای  ریدغ  زا  هدرک و  حدم  نآرد  ار  تیب  لها  هک  تسا  يا  هیئاه  هدیصق  ار  سارف  وبا  ریما 

هاسنا  رادلا ال  حفسب  موی 
هالوا يذلا  يرهد  هل  یعدا 

هیتفب  هیف  رمعلا  ترمع  موی 
هاهب نامزلا  ذخا  مهرون  نم 

هراهن  ءایض  مههجوا  ناکف 
هاجد موجن  مههجوا  ناک  و 

مرب . یمن  دای  زا  مرمع ، همه  رد  ار  متشاد  يا  هبذج  هناخ  هنهپ  رد  هک  يزور  هرطاخ  نم  " 
تفرگ . یم  نانآ  غورف  زا  ار  دوخ  هولج  هنامز  هک  مدنارذگ  یم  یناوج  اب  ار  رمع  نارود  هک  دوب  يراگزور 

دوب . بش  ياهیکیرات  هراتس  ناشاه  هرهچ  ایوگ  وداد  یم  لیکشت  ار  زور  وترپ  ناشاه  هرهچ  ایوگ 
و تخرد ، خاش  نوچ  يراوتسا  نسح  رد  هک  یبیکرت  شوخ  مادنا و  کیراب 

هحفص 299 ] ] 

وهآ . نوچ  ینکفا  رظن  رد  شنامشچ 
دیشخرد . یم  افص  زا  غارچ ، نوچ  اه ، یکیرات  رد  هک  میدرک  یم  فراعت  ار  يرغاس  وا  اب 

تشاد . بوبحم  يا  هرهچ  یئابیز ، رد  بش  ایوگ  دوب  هتفرگ  یئابیز  شلاصو  زا  هک  یبش  رد 
دهد . یم  ناشن  ار  بوبحم  هک  تسا  یتسد  فک  ایرث  هراتس  بش  نآ  رد  ایوگ  و 

دناوخ . یم  ارف  الاب  هب  تسد  اب  ار  وا  نانک  مسبت  شنشور ، همین  هرهچ  اب  ای  و 
دتفا . یم  نوخب  مشچ ، هشوگ  زا  یهاگن  اب  درذگب  شا  هنوگ  رب  يدیراورم  رگا  هک  یئ  هرهچ  وهآ 

دنوش . كالهنایناهج  زا  شنارادتسود  همه  هک  مهاوخن  ای  مشاب ، هتشادن  ار  وا  قشع  نم  رگا 
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دنام . مورحم  دید ، یم  ار  نآ  هکنیا  اب  بآ ، زا  ع )  ) نیسح هک  منام . یم  مورحم  نانچ  وا  لاصو  برق  زا  سپ 
دندرک . شباریس  ریشمش ، هزین و  مد  زا  ار  وا  اراوگ ، بآ  شون  ياجب  دیهد و  مبآ  تفگ  هک  یماگنه 

دندیرب . دوب ، هدرک  کیدزن  شنمادب  ار  نآ  ربمایپ  ياه  تسد  زاب ، رید  زا  هکنیا  اب  ار ، وا  رس  و 
دهد . یم  تلهم  يرگمتس  يارب  ار  نارگمتس  ادخ  و  دوب ، ادخ  تیامح  رد  وا  هک  يزور 

دش . یمن  هتخانش  ربمغیپ  اب  ینمشد  درک ، یم  كاله  ار  شربمایپ  نانمشد  ناهجيادخ  رگا  زین  و 
تسیرگ . نوخشنامسآ  دوب  هدید  هچنآ  زا  دش و  نوگرگد  نیسح  يارب  ناشخرد  دیشروخ  هک  يزور 
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تسا . هدنامن  يرذع  درابن ، شگشرس  هک  يا  هدننک  هیرگ  يارب  و  دوشن ، هدنک  ياجزا  هک  یبلق  يارب 
دوش . ناشیرگنابیرگ  ادرف  شءوس  بقاوع  هک  دندرک  يراک  هدرک ، يوریپ  دوخ ، سفنياوه  زا  هک  یموق  داب  هدرم 

اذهف هالوم  تنک  نم  تفگ " : انلع  مخ  ریدغ  زور  هک  یماگنه  دـندوب ؟ هدینـشن  وا ، ردـپ  تایـصوصخهرابرد  ار  ربمایپ  راتفگ  يرادـنپ  ایآ 
میوا . يالوم  نم  هک  تسا  یسک  يالوم  نیا  هالوم " 

دیناوخب و دش  لزان  وا  تلیضف  رد  هک  ار  نآرق  تسا  هدرکن  تیصو  ربمایپ  یئوگ  هک  یسک  يا  وا ، تفالخ  رما  رد  ربمایپ  تیصو  تسا  نیا 
دیمهفب . ار  نآ  نومضم  هدرک  لمات  نآ  رد 

درک . یم  تیافک  ار  وا  دوب ، هدشن  لزان  يرگید  هیآ  چیه  یتا  له  هروس  زج  وا  هرابرد  رگا 
تسا ؟ هدرک  توالت  ارنآ  هتشاد و  تفایرد  وا  ظفل  و  ربمایپ ، نایب  زا  ار  نآرق  راب  نیلوا  يارب  یسک  هچ 

تخادنا ؟ رود  هدرک و  باترپ  دوخ  تسد  اب  ار  ربیخ  رد  و  دوب . ربیخ  حتف  بحاص  یسک  هچ 
دش ؟ ردارب  وا  اب  یسک  هچ  تساخرب و  کمک  هب  ودرک  يراکمه  ار  راتخم  ربمایپ  مدرم  همه  نایم  رد  یسک  هچ 

دندوب . هدروآ  رب  رس  شرتسب  رب  نانمشد  یتقو  دینارذگ  ار  بش  شرتسب  رد  سانشان  روط  هب  یسک  هچ 
تسوا ؟ زج  یسک  هچ  نوتناقلا ، نوقداصلا و  راتفگ : زا  يادخ ، دوصقم 

تشاد . یمارگ  دورد  تیحت  هب  گرزب ، دنوادخ  فرط  زا  لیئربج  ار  یسک  هچ 
دشاب ؟ وا  مچرپ  ریز  رد  تمایق  زور  و  دیشکب ، ار  شنادنزرف  دیدرک  نامگ  ایآ 
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دیداد ؟ بآ  شنوخ  هب  ار  نیسح  هکنآ  لاح  دیشونب و  بآ  رثوک  ضوح  زا  وا  تسد  زا  ای 
دیامن . شباریس  هک  دشاب  هدرک  يراک  یگدنز  رد  و  دنک ، تاقالم  ار  وا  شا ، یگنشت  زور  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

دنشاب . شنانمشد  رشحم  يادرف  شناعیفش  هک  یسک  هب  ياو  دوب : هتفگ  يا  هدنیوگ  رعش  رد  نم  زا  شیپ 
تسا ؟ ءاسک  باحصا  زا  یکی  وا  دیتسنادن  دیدرک و  شومارف  ار  ءاسک  هعقاو  زور  ایآ 

مورن . نارگید  هار  هب  تیاده  زور  ما و  هتفای  هار  نانآ ، تیاده  هب  نم  راگدرورپ  راب 
مناد . یم  دب  دنرمش ، دبنانآ  ار  هک  ره  دنرادتسود و  ار  وا  شلآ  ربمایپ و  هک  متسه  یسک  رادتسود  هشیمه  نم 

دنک . تیاور  ای  دیوگب  دیاب  ار  نآ  تسا  یسک  تریصب  ناشن  هکمیوگ  ینخس  و 
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دنبای . تیاده  نآ  زا  هتسویپ  راگزور ، لوط  رد  ناگدنونش  هک  تسا  يرعش  نم ، نخس 
دهد . هولج  بلاج  ار  نآ  ینعم  شتیاور ، نسح  و  دنک ، بیغرت  شظفح  هب  ار  نایوار  نخس ، نیا 
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میسانشب ار  رعاش 

نب فیطع  نب  ثراح  نب  عفار  نب  ینثم  نب  دـشار  نب  نامقل  نب  ثراح  نب  نودـمح  نب  نادـمح  نب  دیعـسءالعلا  یبا  نب  ثراح  سارف  وبا 
یبلغت . ینادمحلا  بلغت  نب  منغ  نب  ورمع  نب  بیبح  نب  رکب  نب  کلام  نب  هماسا  نب  يدع  نب  دیبع  نب  کلام  نب  هثراح  نب  هبرحم 

ایآ دـنک . فـیرعت  فیـصوت و  يا  هیحاـنهچ  زا  ار  وا  دـناد  یمن  هدنــسیون  اریز  ناـشیرپ ، برطــضم و  وا  لاـثما  سارف و  وباهراـبرد  نـخس 
و تسا ؟ رتریلد  یئارآ  فص  رد  ای  رت  هدنزارب  تبحاصم  ماقم  رد  وا  ایآ  دیوگ ، نخس  شیرالاسهپس  زا  ای  دنک ، وگتفگ  شا  یئارـسنخسزا 

ماقم ود  ره  رد  هدـنزارب و  ههبج  ود  ره  رد  درم  نیا  هصالخ  و  رت ؟ يوق  رگـشل  یهدـنامرف  رد  ای  رت  طابـضنا  اب  ظافلا  هیفاق  میظنت  رد  وا  ایآ 
هتـسویپ و مهب  رعـش  تفارظ  فطل  اب  یهدـنامرف  هوکـش  هدرک . عمج  مه  اب  ار  ناـبیدا  نیریـش  رـضحم  ناـهاشداپ و  تبیه  نارگید ، ورـشیپ 

تسا . هدمآرب  وا  يارب  ملق  ریشمش و 
هنو دزیتس ، وا  رب  وا  هیفاق  هن  دـساره و  ار  وا  یگنج  هن  دـهن ، ماگ  شیراوتـسااب  هک  تسا  یماـگنه  نوچ  دـیوگ  نخـس  شناـبز  هب  یتقو ، وا 

ناهدنامرف ورشیپ  هکنانچ  دوب  شرصاعم  يارعش  ورشیپ  ور  نیا  زا  دراذگ  رـس  تشپ  ار  وا  ینایب  تفاطل  هن  دزاس ، هریچ  ار  وا  سک  زا  یمیب 
شرصاعم .

هناگی وا  دیوگ :  27:1 رهدلا همیتی  رد  یبلاعث  هدش . همجرت  تسا ، یمالسا  فراعملا  هرئاد  رد  هکنانچ  یناملآ ، نابز  هب  شراعشا  زا  يا  هراپ 
دیشروخ شراگزور و 
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اب و  رادـمان ، شرعـش  دوب . تعاجـش  يریلد و  یگدـنزارب ، ینادنخـس و  تمظع ، يراوگرزب ، يدرمناوـج ، تلیـضف  بدا ، رظن  زا  شناـمز 
رد تسا . هتسویپ  ترهش  هب  هنیمز  نیا  رد  هدرک و  عمج  مه  اب  ار  همه  تناتم  ینخس و  دنلب  ینیریـش ، تحاصف ، یناور ، شتفارظ ، یئابیز و 

هدشن و عمج  سارف  وبا  زتعم و  نب  هللا  دـبع  رد  يرعاش  چـیه  ردلاصخ  نیا  هتفهن و  یهاشداپ  تزع  ماقميدـنلب و  باداش و  عبط  وا  راعـشا 
دنا . هدناوخ  زتعم  نبا  زا  رترب  ار  سارف  وبا  مالک ، نالاقن  ناسانشنخس و 

ءرما ینعی  تفریذپ "  نایاپ  رگید  یهاشداپ  هب  و  زاغآ ، یهاشداپ  زا  رعـش  کلمب "  متخ  کلمب و  رعـشلا  ءدـب  تفگ : یم  دابع  نب  بحاص 
دنک و تکرـش  وا  اب  هقباسم  رد  دوبن  لیام  درک و  یم  تیامح  وا  زا  داد و  یم  یهاوگ  وا  یگدنزارب  مدقت و  هب  یبنتم  سارف و  وبا  سیقلا و 
رد لالخا  ایتلفغ  يور  زا  هن  تسا ، هدوتـس  ار  نادمحلآ  زا  وا ، زا  رت  نیئاپ  دارفا  هتفگن و  حدم  ار  وا  هکنیا  دیارـس و  رعـش  وا  اب  هلباقم  رد 

مارتحا و اب  ار  وا  و  دمآ ، یم  ششوخ  رایـسب  سارف  یبا  تانـسحم  زا  هلودلا  فیـس  تسا . هدوب  وا  تمظع  تبیه و  يارب  هکلب  دوب ، وا  راک 
دوخ نیـشناجار  وا  شیاهراک  رد  درب و  یم  دوخ  هارمه  اهگنج  رد  هدـیزگرب ، دوخ  يارب  اروا  تخاس و  یم  صخـشم  نیریاـس ، زا  لـیلجت 

بادآ هدرک ، تیاـعر  ار  وا  یگرزب  قح  دیـشاپ و  یم  ردـق  نارگ  دـیراورم  وا  رب  تشاد  وا  اـب  هک  یتاـبتاکم  رد  سارف  وـبا  و  تخاـس . یم 
دراذگ . یم  ياجب  شتمدخ  رد  ار  ود  ره  ملق  وریشمش 
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لماک رد  ریثا  نبا  ءاملعلا  ملاعم  رد  بوشا  رهش  نبا  شخیرات 440:2 و  رد  رکاسع  نبا  ار  وا  لاح  حرش  وا ، زا  یبلاعث  ياهفیرعت  بیقعت  رد 
بهذلا 24:3، تارذش  نافلوم : نانجلا 369:2 و  هآرم  رد  یعفای  شخیرات 142 ، رد  ءادفلا  وبا  شخیرات 138:1 ، رد  ناکلخ  نبا  ، 194:8

یناتـسب فراعملا  هرئاد  هسماخلا ، هضورلا  یف  هنجلاضاـیر  لاـقملا 349 ، یهتنم  لمالا 366 ، لما  اـملعلا ، ضاـیر  نینموملاسلاجم 411 ،
بادآ خیرات  نونظلا 502:1 ، فشک  یلکرز 202:1 ، مالعالا  سوماق  تانجلا 206 ، تاضور  يدجو 150:7  دیرف  فراعملا  هرئاد  ، 300:2

هدنکارپ بلاطمو  هیمالسالا 387:1 ، فراعملا  هرئاد  تاعوبطملا ، مجعم  مالسالا 107 ، نونف  هعیشلا و  هغللا 241:2 ،
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يروآ عمج  ، 29 هحفص 289 - مهدجه  دلج  رد  هعیـشلا  نایعا  هحفـص  رد 260  نیما  نسحم  دیـس  اندیـس  لـماک  روط  هبار  وا  لاـح  حرش 
دنا . هدرک 

رد هک  دربن  دنچرد  دـیدرگ و  لقتنم  ماش  دالب  هب  هلودـلا  فیـس  نسحلا  یبا  شیومع  رـسپ  تموکح  رد  دوب و  جـبنم "  نکاس "  سارف  وبا 
تفای . ترهش  دیگنج ، مور  اب  وا  باکر 

مور و دـالب  رد  دوب  يا  هعلق  هک  هنـشرخ " زا "  ار  وا  دوب و  لاس 348 ه  هب   " لحکلا هراغم  رد "  لوا  هعفد  دـش  ریـسا  راب  ود  اهگنج  نیا  رد 
زا هتخات ، ار  نآ  دوخ  ياپ  اب  هدش و  شبـسا  راوس  دنیوگ ، هک  تسوا  تراسا  نیمه  رد  دندربن و  رتالاب  تشذگ ، یم  نآ  ریز  زا  تارف  بآ 

تسا . رتهاگآ  ادخ  و  تسا ، هدرک  ترپ  ار  دوخ  تارفلخاد  هب  هعلق  يالاب 
رثا رب  یتحارج  دـش و  ریـسا  351 ه  لاوـش رد  هک  درک  یم  يربـهر  ار  شموـق  زور  نآ  رد  و  دـش ، اـه  یمور  ریـسا  جـبنم "  رد "  مود  راـب 

ات هدمآ و  هینطنطسق  هب  اجنآ  زا  دندروآ . هنشرخ  هبار  وا  دولآ  نوخ  حورجم و  درک و  ادیپ  دوب ، هدنام  وا  ياپ  رد  شناکیپ  هک  يریتتباصا 
درک . دازآ  تراسا  زا  ار  وا  لاس 355 ه  هب  هلودلا  فیس  ماجنارس  دنتفریذپ  یمن  ءادف  وا  زا  اریز  دنام ، تراسا  لاح  هب  لاس  راهچ  تدم 

هداوناخ و هب  تبسن  قایتشا  راهظا  درک و  یم  تیاکش  هوکش و  هلودلا  فیس  يارب  دورس و  یم  يرامیب  تراسا و  رد  ار  شراعشا  سارف  وبا 
یم ار  شراعـشا  تفاـطل  تقرهک و  شیر  یبلق  گـنت و  يا  هنیـس  زا  شلاـح ، عضو و  زا  ار  دوخ  ینارگن  دومن و  یمشناتـسود  ناردارب و 

یـسک ار  اهنآ  تخیوآ و  یم  هظفاح  رب  دوخبدوخ  یناور  تدـش  زا  راعـشا  نیا  داد . یم  حرـش  تخادـنا ، یم  هیرگ  هب  ار  هدنونـش  دوزفا و 
دنناوخ . تایمور "   " ار راعشا  نیا  درک ، یمن  شومارف 

یکی دوب  هدرکنيریسا  چیه  اب  هک  درک  یمارتحا  مارکا و  ارم  مور ، هاشداپ  مدیـسر  هینطنطـسق  هب  یتقو  تفگ : سارف  وبا  دیوگ : هیولاخ  نبا 
دوش راوس  یبوکرم  هاش ، تاقالم  زا  لبق  تسا  اجنآ  رد  اهنآ  هاشداپ  هکيرهش  رد  درادن ، قح  يریـسا  چیه  هک  دوب  نیا  اه  یمور  موسر  زا 

رس اب  دنتفگ  یم  موطلم "  ار "  نآ  هک  اهنآ ، يزاب  نیمز  رد  دیاب 
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ندرگ رب  ماگ  دوب ،  " يروت شمان "  هک  یعامتجا  نایم  رد  اردوخ  ياپ  هاشداپ  دنک و  هدجس  هاش  رباربرد  رتشیب  ای  راب  هس  دورب و  هار  هنهرب 
مارتحاروتـسد درامگ و  نم  تمدخ  هب  ار  یمدختـسم  هدرب ، يا  هناخ  هب  ارم  اروف  تشاد ، فاعم  موسر  نیا  همه  زا  ارم  هاشداپ  دیاسب . ریـسا 

یتقو تخادرپ . يدازآ  هیدف  یصوصخ  روط  هب  نم  يارب  داتـسرف و  یم  نم  دزن  متـساوخ ، یم  هک  ار  یناملـسم  ریـسا  ره  درک و  رداص  ارم 
نیملـسم ریاس  رب  يدازآ  رد  ار  دوخ  زایتما  متفای ، زاب  ار  دوخ  ماـقم  تیفاـع و  مدـید و  ادـخ  فطل  هب  لـیلجت  همه  نیالومـشم  ار  دوخ  نم 
هتـشاذگن یقاب  دوخ  دزن  یمور  ریـسا  رگید  هلودلا  فیـس  ریما  مدرک و  نداد  ادف  هب  زاغآ  نارگید  يدازآ  يارب  مور  هاشداپ  اب  و  متفریذـپن ،

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب . اهنآ  تسد  رد  نایهاپس  نادرگراک و  زا  ریسا  رازه  هس  زونه  اهیمور  دزنیلو  دوب ،
نیمـضت ار  ناناملـسم  هدـع  نآ  غلبم و  نآ  مدـیرخ و  اج  کی  ار  یفاضا  هدـع  نیا  متـسب و  ادـف  داد  رارق  یمور  رانید  رازه  تسیود  اـب  نم 

شتآ ادف و  دادرارق  يریـسا  چـیه  اب  و  مدـمآ . هنـشرخ "  هب "  ناشناگدـنیامن  اب  دوخ  هتخاس  جراخ  هینطنطـسق  زا  دوخ  اب  ار  اهنآ  و  مدرک ،
: ما هدورس  يرعش  هراب  نیا  رد  و  دشن . هتسب  همصاخم  كرت  وسب 

هریغ  راسالایف و  يدنع  هللا  و 
یلبقدحا اهب  صصخی  مل  بهاوم 

تسا . هدادن  نم  زا  لبق  نارگید  هب  هک  دیشخب  بهاوم  تراسا  ریغ  وتراسا  رد  ارم  دنوادخ  " 
تسا . هدشن  لفکتم  یسک  ارم  روما  دقع  لح  هک  یلاح  رد  دندوب  زجاع  نآ  ندوشگ  زا  مدرم  هک  مدوشگ  ار  یئاه  هرگ  " 

دنا . نم  دیق  رد  هدش و  ریسا  نم  تسدب  اهنآ  ایوگ  هکیئاج  ات  دننک  یقلتگرزب  يراکش  ناونع  هب  دنرگنب  مور  مدرم  ارم  نوچ 
مشاب . هدش  لقتنم  ما  هداوناخ  هبما  هداوناخ  زا  نم  هکنیا  لثم  مدش  دازآ  هنامرتحم  هک  يزور  دوب  یخارف  راگزور  هچ 

درک . یم  ار  شرکش  دوب  نم  ياج  سک  ره  هک  مدرب  یم  رسب  یهافر  تمعن و  رد  نم  دیئوگب  مناردارب  اهومع و  رسپ  هب 
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دنسانشب . نانآ  دیا ، هتخانش  امش  هکنانچ  ارم  تلیضف  ات  هتساوخنار  میاهیئوکین  راشتنا  زج  نم  يارب  ادخ 
هنارختفم ار ، سارفیبا  رگم  میـشاب ، هدرواین  رد  ار  شـسابلهک  میدرکن  ریـسا  ار  یـسک  اـم  دـنا : هتفگ  اـهیمور  دیـسر  ربخ  وا  هب  یماـگنه  و 

تفگ :
يریگیم ؟ رارق  يوه  یهن  رما و  ریثات  تحت  ایآ  يا  هتفرگ  دوخب  ربص  يوخ  هتشادزاب و  گشرس  ندیراب  زا  تنامشچ  ار  وت  منیب  یم  " 

دوش . یمن  شاف  شرارسا  نم  نوچ  یسک  یلو  مراد ، قشع  ترارح  مقاتشم و  نم  یلب 
دزیر . ورف  تسا  نم  ربکتم  يوخ  زا  هک  یگشرس  هدش  هدوشگ  میاوه  سوه و  تسد  دنکفا  وترپ  ارم  بش  هک  یماگنه 

دیوگهراب : نیا  رد  و  دزورفارب " . ار  نآ  هشیدنا  قشع و  یتقو  هتفرگهلعش  شتآ  ملد ، فارطا  رد  ایوگ 
دوبنهبرجت . یب  شبحاص  و  اپون ، يا  هرک  مبسا  دندوب . هدشن  یهن  گنج  حالس  زا  زونهمناتسود  مدش ، ریسا  نم  یتقو  " 

تشادهگن . ار  وادناوتن  ایرد  یگشخ و  رگید  دشاب ، ردقمیئاضق  صخش  يارب  هک  یماگنه  یلو 
تسا . اهنآرت  خلت  ود ، نآ  رت  نیریش  هک  تسا  يرماود  نیا  متفگ : نم  گرم ، ای  رارف  ای  دنتفگ : نم  هب  مناتسود 

تسا . یفاک  ارت  دشاب ، تراسا  هک  شرتهب  رما  ود  نیا  زا  مهن و  یم  ماگ  دشاب ، هتشادن  بیع  نم  يارب  هک  یهار  نآ  يوس  نم ، یلو 
مدیدن . ینایز  راک  نیا  زا  دنگوس  ادخب  اهنآ : هبمتفگ  یتخورف ، گرم  هب  ار  تمالس  دنیوگ  یم  نم  هب 

یتقو ات  نیزگرب ، دنک ، یم  هبترم  دنلب  ار  تراگدای  هچ  نآ  تسا  یعطق  گرم 
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دریم . یمن  هاگچیه  تسا  هدنزشمان  ناسنا 
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تخادنا . بقع  ار  گرم  شتروع ، اب  يزور  صاع  ورمع  هکنانچ  تسین . دزادناریخات  هب  تلذ  اب  ار  گرم  زا  هک  یسک  نآ  زا  ریخ 
تسا . زمرق  ناشاهنوخ  زا  هکما  هدیشوپ  یسابل  نم  یلو  دنا ، هتشاذگ  میارب  ار  مسابل  هک  دنهن  تنم  نم  رب 

تسا . هتسکش  هنیس  اهنآ ، زا  ما  هزینتیاهن  هدش و  زیت  شکون  اهنآ  رد  مریشمش  هضبق 
دنزادرپ . هام  يوجتسج  هب  کیرات  ياه  بش  رد  هک  روطنامه  دننک ، دای  دسرن ، یئاجب  ناشاهششوک  نوچ  ارم  مموق  هک  دشاب  دوز 

کیراب . نایم  یجنران  بسا  و  دوخ ، هالک  وحالس  نامه  و  دنسانش ، هک  تسا  يا  هزین  اب  مراک  مدنام  هدنز  رگا 
دوش . هدرتسگ  شرمع  و  دشک ، ازاردب  شراگزور  دنچ  ره  تسا  یندرم  راچانب  ناسنا  مدرم ، رگا  و 

دش . یمن  ردقنارگ  الط  هزادنا  نیا  دمآ ، یم  الط  راک  سم  زا  رگا  دش و  یم  افتکا  وا  هب  درک  یم  تماقتسا  نم  هزادنا  هب  يرگید  رگا 
میوش . روگ  راپسهر  ای  میشاب ، نیشنردص  ناهج  رد  دیاب  ای  میریذپ  یمن  طسو  دح  هک  میتسه  یمدرم  ام 

تسین . نیگنس  شیارب  هیرهم  تخادرپ  تسا  ییورابیز  جاودزا  بلطواد  هک  یسک  و  تسا ، زیچان  ام  رظن  رد  زیچ  همه  سفن  تمارک  يارب 
مینک . یمن  مه  راختفا  و  میناد ، یم  نیمز  يور  مدرم  نیرتدرمناوج  نارترب و  نیرترب  ایند  مدرم  نیرتزیزع  ار  دوخ  ام 

تفگ : دش  ریسا  هکینامز  و 
مدشراتفک . راکش  دوخ  مدرک و  رود  ناشاهراکش  زا  ار  ناریش  دنرادن  یعانتما  دنکادخ  هک  یمکح  زا  ناگدنب 
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دیوگ : و 
تسا . راب  تلذ  عضو  زا  رتهب  گرم  دش و  نیریش  ام  ماک  هبگرم 

درب . یم  تسا  اههار  نیرتهب  هک  ادخ  هار  رد  و  ادخ ، يوس  هب  ار  ام  دیسر  ام  هب  هک  یتبیصم 
تفگ : دندرک  دراو  هنشرخ "  هب "  ریسا  ار  وا  یتقو 

ما . هدش  دراو  نآ  رد  هلمح  اب  هک  یتاقوا  رایسب  هچ  لباقم  رد  منیب ، یم  يریسالاح  هب  ار  هنشرخ "  رگا " 
دنروآ . ام  دزن  تسا ) یگرزب  تمالع  هک   ) هایس نابل  ونامشچ  اب  ار  یناریسا  ما  هدید  انامه 

دیابر . یم  ار  اهخاک  لزانم و  هک  ار  یئاه  شتآ  مدید  و 
دنک . یمن  زور  دشاب  ریسا  ای  ریما  هکنیا  زج  ار  بش  دشاب  نم  دننام  هک  یسک 

دوش . دراو  اهنآ  رب  ود  نآزا  یکی  روگ  ای  ینیشنردص  زا  ام  ناگرزب 
: تشون دوخ ، گرم  رب  تیلست  ناونع  هب  شردام  هب  يریسا  لاح  رد  دیدرگ ، سویام  شیگدنز  زا  و  نیگنس ، تحارج  مخز و  زا  نوچو 

دنک . یم  نوگرگد  ار  نانآ  عضو  ادخ  يدوز  هب  مناد  یم  و  تسا ، ابیز  میازع  گرزب و  متبیصم 
موش . یم  نیگهودنا  تفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  هک  یماگنه  و  تسا ، بوخ  ملاح  حبص  تقو  نیا  رد  نم 

مدنمدرد . حورجم و  هتسویپ  نم  یلو  هدرکن ، نم  اب  يریسا  دینیب ، یم  نم  رد  هک  یلاح 
تسا . ینطاب  يرهاظ و  هک  یئاهدردو  دزیرگ  یم  نآ  زا  سرت  زا  راذگ ، مهرم  هک  یتحارج 

رذگ رد  اهنیا  زج  زیچ  همه  مرگن ، یم  دنور  یم  يدنک  هب  هک  ناگراتس  کیرات  ياهبش  رد  منک و  یم  لمحت  ار  نآ  تخـس  هک  یتراسا  و 
. تسا
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دشاب . ياپ  زارد  دیآ ، دب  ارم  راگزور  رد  هچ  ره  و  دوب ، ياپرید  نم  رب  رذگدوز ، تاعاس 
تسویپ . دنهاوخ  اهنآ  هب  هتسسگ ، نم  زا  هدنیآ  يادرف  هک  یهورگ  رگم  دندرپس  یشومارف  تسد  هب  ارم  ناتسود ،

تسا . مک  ناشدادعت  عقاو  رد  دنشاب  رتشیب  اعدا  ماقم  رد  دنچ  ره  دننام ، رادیاپ  دوخ  دهع  رب  هک  یناسک 
یئاج هب  ام  راک  منیب  یمن  سک  رگید  دنریذپ ، فاطعنا  اه  تمعن  تفر  دمآ و  اب  هکیناتسود  زج  منادرگ  یم  فارطا  هب  ار  ما  هدید  هچ  ره 

میمان . نابرهم  ار  دناسرن  نایز  هک  یتسود  میرامشراکوکین و  ار  كراتم  تسود  هک  هدیشک 
دنراب . تمالم  هک  دنتسین  نم  ناتسود  اهنت  دنک و  یم  افج  نم  هب  هک  تسین  نم  راگزور  اهنت 

ما . هتشادنيراب  تلذ  تیعقوم  يریسا  ماگنه  رد  ما و  هتشاذگن  یسک  يور  یئوس  رثا  تاقالم  ردهکنیا  اب 
مدروخن . رب  دنراد  تیاکش  هنامز  زا  هک  یناسک  هب  زج  مدرکشواک  ار  نانخس  دنچ  ره  نم 

تسا ؟ لیخب  نادرمناوج  هب  تبسن  دح  نیا  ات  ینامز  ره  ایآ  و  دور ؟ یم  ردب  فاصنا  هار  زا  دح  نیا  ات  یتسود  ره  ایآ 
دنا . هداد  شخساپ  نادان ، دنمشناد و  هک  هدرک  يراکافج  هب  یتوعد  راگزور ، یلب 

تسا . هدوب  زیگنا  لالم  یتسود  و  مومذم ، راگزور  و  مدرم ، يوخ  يراکافج  زین ، نم  زا  لبق 
نینموملا ریما  لیقع ، هکنانچ  تفگكرت ، افج  هب  ار  شردارب  ریبز  نب  ورمع 
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تخاس . اهر  ار 
منک . لد  درد  یتسود  رد  زا  وا  اب  ات  تسین  میارب  قفاوم  یتسود  هک  سوسفا 

دراد . همادا  تسا ، رادیاپ  راگزور  ات  نم ، رب  وا  گشرس  هک  تسا ، يردامارم  هدرپ  تشپ  رد  و 
تساکیدزن . يزوریپ  ریخ و  روآ  مایپ  یئابیکش  هک  هدم ، تسد  زا  ار  یئابیکش  رداميا 

دش . دهاوخ  تبیصن  لیزج  رجا  لیمج ، ربص  ردق  هب  هک  زاسم  لطاب  ار  دوخ  شاداپ  ردام  يا  و 
دیارگ . یم  لاوز  هب  دیسر ، هک  دوخ  جوا  رب  یتبیصم  ره  هک  شاب  ابیکش  ردام  يا  و 

دوب . ریگرد  هکم  رد  دیدشگنج  هک  یتقو  ینکن  نیقاطنلا  تاذ  ءامسا  زا  يوریپ  ایآ 
درکن . تقفاوم  دوش  یم  هتشک  شرسپ  تسناد  یم  انیقی  هکنیا  اب  ردام  یلو  دریگب ، ناما  تساوخ  یم  شرسپ 

يا . هتشگ  اتلفغ  وت  زا  شیپ  ار  مدرم  رایسب  هک  دنک  تتیافک  ادخ  یسرت  یم  هچنآ  زا  ات  نک  يوریپ  وا  زا  وت  ردام  يا 
دشن . جالع  شدرد  يراد  هصغ  چیه  وا ، رب  هیرگ  زا  هک  شاب ، دمحا  رد  هزمح ) رهاوخ   ) هیفص دننام  ردام ، وت 
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. دینادرگن زاب  نداد ، رس  دایرف  هلان و  تقو  رد  ار  وا  هودنا  هاگ  چیه  ارنیرترب ، هزمح 
متفرگ . رارق  کیرات  بش  نوچ  نیگمهس  يرگشل  ربارب  رد  مدش و  وربور  ریشمش  اب  قفا  نارتخا  هزادنا  هب  نم 

درک . مهاوخن  ار  دوخ  میرک  سفن  یتسود  تیاعر  متفاین ، دوخ  يراکددمب  یتسود  هک  يزور 
ریشمش . يزیت  گرم و  رد  هک  تشذگ ، مهاوختسود  زا  تفر و  مهاوخ  گرم  تاقالم  هب  و 
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درک . دهاوخ  لیلذ  ار  دوخ  درامشنزیزع  ار  يادخ  هک  یسک  دوش و  هراپ  هراپ  دنکن ، يراگزیهرپ  ادخ  زا  هک  یسک 
تفای . دهاوخن  هار  وا  هب  یقولخم  چیه  دشاب ، رادهگن  شیادخ  راک  ره  رد  هک  یسک 

تشاد . دهاوخن  تشگزاب  هار  یسرت  یم  هچنآ  زا  دنکنیئامنهار . ار  وت  یهار  ره  رد  ادخ  رگا  و 
. یشاب هتشاد  يرهاظ  تزع  ناوارف و  نارای  دنچ  ره  تفای ، یهاوخن  يروای  دنکن ، يرای  ارت  وا  رگا  و 

دوب . دهاوخ  مادتسم  رادیاپ و  تا  هیاس  تسا ، یقاب  هلودلا  فیس  کلم  یتقو  ات  و 
نیمزرـس و  ینارمکح ، جـبنم  رد  ار  وا  يزور  هک  دـنک  یم  فیـصوتجبنم  رد  ار  شیاه  هناخ  راگزور و  راعـشانیا  رد  دـیوگ : هیولاـخ  نبا 

دنک : یم  ضیرعت  دندوب ، هدرک  تتامش  اه  یمور  تراسا  لاح  رد  ار  وا  هک  یموق  هب  نآ  رد  و  دوباه . هناخ  یعاطقا و 
رادرب . گناب  ار  یلصم  فارطا  تسیاب و  اعد ، تباجتسا  دوب  دای  هاگیاپ و  رد 

. تسیاب یلصم "  رهن  رد "  سپس  ءایقس " و  هاگنآ "  كرابم و  قسوج "  لحم "  رد 
لحم ار  جبنم  هتفرگ و  نطو  یناوج ، یکدوک و  نارود  رد  هک  یئاهاج  رد 
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مدوبهداد . رارق  دوخ 
دوب . زاجم  البق  هدش و  عونمم  نمرب  اهنآ  رد  فقوت  هک  یئاهاج  رد 

مدید . یم  یشخب  مارآ  هیاس  وناور  بآ  مدرک  یم  رظن  وس  ره  هک  یئاهاج 
متشاد . یم  فرشم  رت و  هدرتسگ  یلزنم  هک  عیسو ، تیاهن  یب  يداو  رد 

مدوب . گرزب  هعلق  نکاس  هدمآ . دورف  تسویپ ، یم  مهب  ار  اهغاب  هک  یلپ  يور  رب 
یم ادـج  مه  زا  ار  دور  ود  غاب  ياهلگ  نیب  بآ  دـشخب و  صاخ  هولج  یگداسهب  ار  یگدـنز  هداشگ  هرهچ  اب  سئارع "  دـنلب "  ياهتخرد 

تخاس .
دنشاب . هتخاس  ادج  یئاه  هار  نآ  رب  نادنمرنه  تسد  هک  يا  هدش  يزودلگ  هدرتسگ  طاسب  دننام 

دریمب . جنر  نایز و  تدش  زا  دیاب  ددرگ  دنسرخ  نم  ياه  تبیصم  زا  هک  یسک 
میا . هدوبن  نوریب  يدازآ  تزع و  زا  دوخ ، بئاصم  رد  نم 

ددرگ . یمن  راوخ  لیلذ و  دتفا  تراسا  هب  هک  نم ، نوچ  یسک 
دوب . زیربل  متمظع  یگرزب و  زا  و  دوب ، هتفرگ  نم  تبیه  ار  اهلد 

تسگرزب . اقآ و  دور  اج  ره  گرزب  اقآ و  دنک ، ردکم  ارم  تسناوتن  يا  هثداح  چیه 
درک . توعد  ارم  نیزم  ریشمش  هک  مدمآ  ورف  یئاج  رد  نم 

تشاد . مهاوخ  نمشد  ار  گرزب  کچوک و  نانمشد  هتسویپ  مبای ، تاجن  نم  رگا 
موش . رت  هدید  بآ  منیبب ، رتشیبار  راگزور  بئاصم  هچ  ره  هک  متسه  يریشمش  دننام  نم 

دنوش . یم  هتشک  هک  ماهدش  دیص  ناکین  گرم  دننامه  موش ، هتشک  رگا 
دوش . یناف  دریم و  یم  دوخ  هک  یناوج  رگم  دنک ، تتامش  ام  گرم  رب  دناوتن  سک  چیه 
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تسین . تماقا  لحم  ایند  هک  ددرگ  رورغم  ایند  هب  نادان  صخش 
هلودـلا فیـس  هب  هک  لیلد  نیا  هب  دوب ، هداتفا  ریخاتهب  شیریما  ياهزور  رد  سارف ، وبا  يارب  هلودـلا  فیـس  ياـه  هماـن  دـیوگ : هیولاـخ  نبا 

ای ناسارخ  هاشداپ  اب  تسا  نیگنـس  ریما  رب  ءارـسا  هیدـف  ینعی  لام  نیا  تخادرپ  رگا  دـنا : هتفگ  ناریـسا  زا  یخرب  هک  دـندوب  هداد  شرازگ 
يدازآ يارباه  یمور  اب  ناریـسا  دـندوب : هدـش  رکذـتم  و  دـشخب . تاجن  تراسا  زا  ار  ام  ات  درکمیهاوخ  هبتاکم  دروم  نیا  رد  رگید  كولم 

غلبم نیمضت  هک  دوب  وا  اریز  درک ، نخس  نیاهب  مهتم  ار  سارف  وبا  هلودلا ، فیس  ور  نیا  زا  دنا . هتسب  داد  رارق  نیملسم  لاوما  ربارب  رد  دوخ 
دورس و ار  هدیصق  نیا  دینشب  نیا  نوچ  سارف  وبا  دنـسانش ؟ ار  وا  اجک  ناسارخ  لها  تفگ : هلودلا  فیـسو  دوب . هدرک  اه  یمور  يارب  ءادف 

داتسرف . هلودلا  فیس  يارب 
هبتاکم هراب  نیا  رد  ناسارخ  لها  اب  ات  امرف  هزاجا  تسا ، نیگنس  وت  رب  نم  نداد  هیدف  رگا  تشون : هلودلا  فیس  هب  سارف  وبا  دیوگ : یبلاعث 

؟ دسانش ارت  یسک  هچ  ناسارخ  رد  داد : خساپ  هلودلافیس  دننک . تباین  وت  زا  اهنآ  ارم  راک  دنزادرپب و  ارم  هیدف  ات  مسیون  اهنآ  يارب  منک و 
: تشون شیاربار  هدیصق  نیا  سارف  وبا  و 

برعلا  عیرق  يدهلا و  فیسا 
بضغلا میف  ءافجلا و  مالا 

! ینیگمشخ دنچ  ات  يرهم و  یب  یک  ات  بارعا  هدنبوک  يا  تیاده و  ریشمش  يا  " 
هفطاع ياراد  نابرهم و  راـبدرب ، درمناوج ، وت  هکنیا  اـب  دزاـس . مهارف  ار  مینارگن  بابـسا  اـه  یتحاراـن  همه  نیا  دوجو  اـب  تیاـه  هماـن  ارچ 

یتسه .
يروآ . یم  دورف  هفرم  ياهاج  هب  ارم  هتفرگ و  تقبس  نم  رب  یکین  رد  هتسویپ  وت 

یتسه . یعفترم  هوک  بارعا  همه  هب  تبسن  لب  تموق ، هب  تبسن  لب  نم ، هب  تبسن  وت 
يزاس . یم  فرطرب  ار  اهینارگن  مناگدید  ولج  زا  هدرک و  عفر  ار  تالکشم  نم  فارطا  زا  و 

هتخاس تزع  خاک  ددرگ ، زاب  تیفاع  دریگ ، رارق  يرادرب  هرهبدروم  تا  یگرزب 
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ددرگ . تیبرت  اه  تمعن  و  دوش ،
دینادرگ ؟ كاپ  صالخ و  بانرز  دننام  ارم  یلو  تساکن ، نم  زا  يزیچ  تراسا  نیا 

ما ؟ هدیسر  هبتر  نیرتیلاع  هب  واهلیسو  هک  یئالوم  دهد ، یم  رارق  یهجوت  یب  ضرعم  رد  ارم  نم ، يالوم  ارچ  فصو  نیا  اب 
مهد . یمن  خساپ  وا  تبیهيارب  یلو  تسا ، هدمآ  نم  دزن  شسرپ  نیاخساپ 

متفگ ؟ نخس  وت  اب  نارگید  دننام  یتشردو  باتع  اب  و  هدرک ، تیاکش  نامز  زا  نمهک  يرکنم  ایآ 
تسین . يروط  یشاب  هدش  هریچ  مموق  نم و  رب  ینک و  باتع  ارم  هتشگزاب  رگا 

مریگ . یمن  هلصافوت  زا  تسا و  تباث  امش  هب  ما  یگتسب  نم  هدم ، تبسن  تدوخ ، هب  یهجوت  یب  ارم  یلو 
دیتسه . نآ  ببس  امش  مراد ، یتصقنم  ای  تلیضف  رگا  ما ، هدش  امش  زا ، رگید  نم 

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


دسانش . یم  بوخ  بلح  یلو  دسانشن ، ارم  یگرزب  ناسارخ ، رگا 
دنسانشن . ارم  ردپ  دوبمک  زا  ای  دج  دوبمک  زا  ایآ  دنسانشن ، ارم  ناگداتفا ، رود  هنوگچ  و 

تسین .؟ كرتشم  بسن  هشیر  امش  ام و  نایم  میتسین و  هداوناخ  کی  زا  امش  اب  نم  ایآ 
متسین .؟ دشاب  هدرک  گرزب  نادبارم  هک  یلحم  یتیبرت و  ياراد  و  دشاب ، اه  تیصخش  بسانم  هک  يا  هناخ  يارادایآ  و 

دینادرگ .؟ مهاوخ  وا  زا  يور  امش ، زج  دنادرگ  يور  نم  زا  سک  ره  دنک و  يزاورپ  دنلب  امش  رب  زج  هک  مرادن  يربکتم  هیحورایآ  و 
باتم . يور  تدوخ  مالغ  قح  زا  هکلب  نادرگم ، رب  يور  نم  قح  زا  نیاربانب 

تسا . امش  یباستکا  فرش  لضف و  هناشن  امش  فاصنا  هک  زروب  فاصنا  دوخ  رکاچ  اب 
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دیدوب ؟ نم  تسود  امش  ایآ  مدرک  یمادص  کیدزن ، زا  هپت  تشپ  زا  ار  امش  هکیئاهبش  رد 
متشاد ؟ یمن  تسود  هک  دش  رهاظ  یئاهزیچ  دش و  عورش  يراکافج  ارچ  مدش  رودنوچ 

دشاب . یم  امش  يور  رد  وا  هک  تسا  یسک  امش  تسود  متفگ  یم  مدوبن  انشآ  امش  لاوحا  رب  رگا 
تشون : وا  هب  زین  و 

دیا . هدشدحتم  نم  اب  تفلاخم  رد  راگزور  اب  وت  وتسا  یتشرد  مشخ و  همه  نم  هنامز 
لکشم . وت  باوج  رد  یئاهنت  هب  نم  یگدنز  یلو  تساناسآ ، وت  دزن  نایناهج  یگدنز 

تسا ) تیب   18 رب لمتشم  هدیصق  نیا  )
تفگ : اثر  ناونع  هب  دیسر  وا  هب  نادنز  رد  شردام  گرم  ربخ  یتقو 

! يداد ناشن  هک  یتاساسحا  يراد و  نم  رب  هک  اه  تنم  همه  نآ  اب  مبلط  يرایب  ار  یسک  هچ  ریسا  ردام  يا 
دزیخرب . شندادهانپ  هب  دنک و  یم  اعد  وا  هب  یسک  هچ  دنک ، ریس  ایرد  یگشخ و  رد  تدنزرف  یتقو 

منک . زاربا  يدنسرخ  رگید  رگا  موش  عقاو  تمالم  دروم  منارذگب و  ار  بش  نشور  مشچ  اب  هک  تسا  مارح 
تسا . هدوب  وت  دزن  یلیمافهن  دنزرف و  هن  هک  یتسه  يا  هدید  تبیصم  و  هدیشچ ، ار  گرم  وت  هکنیا  اب 

دندوب . رضاح  اجنآ  نامسآ  ناگتشرف  هک  هتفر  یئاج  زاتلد  تسود  و 
. دیرگب وت  رب  دیاب  يدرک  مرگ  زورمین  رد  ار  دیدش  يامرگ  لمحت  يدوب و  راد  هزور  نآ  رد  وت  هک  يزور  ره 
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دیرگب . وت  رب  دیاب  تفاکش  ار  قفا  هنیس  نشور  رجف  ات  يدرک  مایق  تدابع  هب  نآ  رد  هک  یبش  ره  و 
دیرگب . وت  رب  دیاب  دوبن  يا  هدنهد  هانپ  یتقو  يداد ، شهانپ  وت  هک  یکانسرت  ناشیرپ  ره 

دیرگب . وت  رب  دیاب  یتساخرب  شیرایب  تقمر  یب  ياهناوختسا  اب  هک  یشیورد  اونیب  ره 
تشذگ ؟ وت  رب  روای  یب  هک  یتدم  زارد  كانلوهتالاح  هچ  ردام  يا 

دنام ؟ راهظا  یب  تلد  رد  هک  یناهنپ  ياهدرد  رایسب  هچ  ردام  يا 
مزادرپ . زاین  زار و  هب  تفرگ  ملد  یتقو  یسک  هچ  اب  منک و  تیاکش  یک  هبنم 

دلج 6 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 200زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


مشخب ؟ ینشور  ار  دوخ  ینشور ، يور  مادک  اب  منک ، ظفحار  دوخ  يا  هدنناوخ  مادک  ياعد  هب  رگید 
دوشگ .؟ ناوت  یم  هنوگچ  ار  هدیچیپ  راک  و  تفرگ ، ار  شولج  ناوت  یم  هنوگچ  ار  دیما  دروم  ریدقت 

دیدرگ . لقتنم  میهاوخ  يارس  نآ  رد  وت  يوس  هب  ام  دیئاپ ، دهاوخن  يرید  هک  دشاب  نیا  وت  رطاخ  تیلست 

وا لتق  دلوت و 

هدزون نم  لاس 339 ه  رد  تساهتفگ " : هک  هدرک  لقن  سارف  وبا  زا  هیولاخ  نبا  هچنآ  دش و  دـلوتم  دنیوگو 321 ه  لاس 320  رد  سارف  وبا 
هبنش زور  شخیرات  رد  یباص  لوق  هب  رخالا و  عیبر  متشه  هبنشراهچ  زور  و  تسا . هدوب  320 ه  وا ، دلوت  خیرات  دهد  یم  ناشن  مدوب "  هلاس 

تفرگ میمـصت  سارف  وبا  تفر  ایند  زا  هلودلا  فیـس  نوچ  هک  دوب  نیا  لتق  نیا  تلع  داتفا . قافتا  وا  لتق  لاس 357 ه  یلوالا  يدامج  مود 
ینار مکح  دبای و  تسد  صمح "  رب " 

هحفص 317 ] ] 

نیب هلیسو  نیدب  دیسر و  هیوعرق  شردپ  مالغ  و  هلودلا ، فیس  رـسپ  یلاعملا  وبا  شرهاوخ  رـسپ  هب  ربخ  نیا  تشاد . تماقا  اجنآ  رد  دنک و 
، صمح يوس  هب  یکشخ  هار  زا  يا  هدکهد  ددص "  هب "  سارف  وبا  دیبلط و  ار  وایلاعملا  وبا  دمآ ، دیدپ  تشحو  یلاعملا  یبا  سراف و  یبا 

دندرک ریگتـسد  ددـص "  رد "  ار  وا  داتـسرف و  شلاـبندهب  هیوعرق  هارمه  هدروآ  درگ  ار  نارگید  بـالک و  ینب  بارعا  یلاـعملا  وـبا  تفر .
ادـج ار  شرـس  هتـشک  ار  وا  سپ  شکب  ار  وا  تفگ  ار  شمالغ  هیوعرق  دـنامب . ناما  رد  ات  دـش  طولخم  اهنآ  اب  واو  دـنداد  ناما  ار  شنارای 

تشادرب . هدرک 
دندرک . نفد  ار  نآ  بارعا  زا  يا  هراپ  یتقو  ات  دنکفا  اهر  نابایب  رد  ار  شرکیپ  و 

نامالغ وا و  نایم  هک  يا  هعقاو  رد  ار  وا  داد  یم  ناشن  مدـناوخ ، سارف  وبا  ياثر  رد  یباـص  قاحـسا  یبا  زا  هک  يا  هدیـصق  دـیوگ : یبلاـعث 
نآ رد  دوب و  نارگن  نوزحمیلیخ و  دیـسر ، لتق  هب  هک  يزور  سارف  وبا  ما  هدینـش  دـیوگ : هیولاخ  نبا  دـنا . هتـشک  داتفا ، قافتا  شنادـناخ 

. درک هیرگ  وا  لاح  رب  هودنا  تدش  زا  دش و  نوزحم  هدید ، ار  وا  تسا  رئاشعلا  یبا  لایع  هک  شرتخد  دوب . هدـش  رطاخ  هتفرگ  تخـس  بش 
تسوا : رعش  نیرخآ  نیا  تفگار و  راعشا  نیا  هاگان  دهد ، یم  ار  شدوخ  گرم  ربخ  هک  یسک  لثم  سارف  وبا 

دنرذگرد . همه  مدرم  هک  شابم  نوزحم  مک  رتخد 
تسا . مزال  لیمج  يربص  گرزب ، یتبیصم  يارب  مک  رتخد 

نز . هلان  تباجح  رتس و  تشپ  زا  نم  رب  سوسفا  اب 
: وگب يدنام ، زجاع  ندینش  خساپ  زا  ینک و  ادنارم  نوچ  و 

تفرگن . ماک  یناوج  زا  سارف ، وبا  ناناوج  تنیز 
: دنیوگ و  دروآ ، نوریب  ار  شنامـشچ  دیـسر  یلاعملا  یبا  ردام  شرهاوخ ، هب  شتافو  ربخ  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  اه  هرکذـت  زا  يرایـسب  رد 

تسناد یمن  ار  نآ  یلاعملا  وبا  هتشک و  ار  وا  هلودلا  فیس  مالغ  دنیوگ : داتفا و  نوریب  شنامشچ  دز و  تروص  هب  همطل 

هحفص 318 ] ] 

تسا : هدمآ  بهذم  رد  وا  راعشا  زا  و  دمآ . نارگ  تخس  وا  رب  درک  تفایرد  ار  نآ  ربخ  نوچ 
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املک  نم  هاجنلا  وجرا  تسل 
یلع ودمحاب  الا  هاشخا 

رهطلا  همطاف  لوسرلا  تنبب  و 
یلع مامالا  هیطبس و  و 

مرادن . یلع  دمحا و  هب  زج  مسرت ، یم  هچنآ  زا  تاجن  دیما  " 
. " یلع ماما  وا و  طبس  ودو  كاپ  همطاف  ربمایپ  تخد  هب  و 

هللا  ملع  رقاب  یقنلا  یقتلا  و 
یلع نب  دمحم  انیف 

يالوم  یسوم و  رفعج و  یبا  و 
یلع نم  هب  مرکا  یلع 

مئاقلا  يرکسعلا و  هنبا  و 
یلع دمحم و  یقح  رهظملا 

ینامالا  غولب  یجترا  مهب 
یلعلا هلالا  یلع  یضرع  موی 

: تسوا زا  دروم  نیا  رد  و 

يالوم  یبنلا و  دمحا  یعفاش 
ناطبسلا تنبلا و  یلع و 

قداصلا  ملعلا و  رقاب  یلع و  و 
نایبتلاب نیمالا  مث 

یلع  نب  دمحم  یلع و  و 
ینادلايرکسعلا یلع و  و 
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موی ال  یف  يدهملا  مامالا  و 
نارفغلا يذ  نارفغ  الا  عفنی 

: تسوا زیمآ  تمکح  راعشا  زا  و 

لقعی  نمل  سفنلا  ینغ 
لاملا ینغ  نم  ریخ 

سفنالا  یف  سانلا  لضف  و 
لاحلا یف  لضفلا  سیل 

: دیوگ و 

یضقنت  بئاصم ال  بصن  ءرملا 
هسمر یف  همسج  يراوی  یتح 

هلها  یف  يدرلا  یفلی  لجومف 
هسفن یف  يدرلا  یقلی  لجعم  و 

هحفص 319 ] ] 

: تسوا زا  و 

هناف  لیمجلا  ربصلا  نم  قفنا 
هربص نم  قفنم  ارقف  شخی  مل 

هضرا  یف  غلابب  سیل  ءرملا  و 
هرکو یف  دئاصب  سیل  رقصلاک 

بابلالا یلوال  هربع  مهصصقیف  ناک  دقل 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
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)
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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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