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اروشاع ناثراو 

باتک تاصخشم 

.1378  - 1330 یلع ، يرئاح ، یئافص  هسانشرس : 
( . داص نیع - ) يرئاحیئافص یلع  اروشاع / ناثراو  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 ردقلاهلیل ، مق : رشن :  تاصخشم 
288ص. يرهاظ :  تاصخشم 

10 تیالو ؛ تماما و  ثحابم  يرس  تسورف ... : 
( مود پاچ  ) لایر 12000 4-0-93098-964-978 ؛  لایر : 12000 کباش : 

(. مجنپ پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
(. اپیف )1386 لوا : پاچ  تشاددای : 

(. اپیف )1381 : : مود پاچ  تشاددای : 
. مجنپ پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
هفسلف اروشاع -- عوضوم : 

لطاب قح و  عوضوم : 
( مالسا  ) ییارگلقع عوضوم : 

تماما عوضوم : 
ص7و2  / BP41/751390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 
م5146-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هعیلط

هب هک  تسا  مرحم  يههد  دنچ  رد  ییافص  یلع  داتـسا  قایتشا  زوس و  زا  زیربل  ياه  ینارنخـس  زا  يا  هصالخ  دیراد  ور  شیپ  هک  يا  هتـشون 
نیا رد  . تسا راشرـس  زغمرپ و  زاـجیا  نیع  رد  دراد و  دوخ  اـب  ار  ناـشیا  رثن  ییاـبیز  تهج  نیمه  هب  هدـش و  مهارف  وا  دوخ  ملق  اـب  تمه و 

يهنهک ون و  تاهبـش  تالـضعم و  زا  یهاگآ  اب  وس  کـی  زا  . درک هدـهاشم  ار  داتـسا  یتیـصخش  يرکف و  ياـه  یگژیو  ناوت  یم  ثحاـبم 
ياه هنیمز  زا  هداد و  ناشن  ار  فارحنا  هابتـشا و  ياه  هشیر  دزادرپ و  یم  ههبـش » قح و   » و تجح » هب  رارـضا   » نیداینب ثحاـبم  هب  یمـالک ،

مکح و هب  ندیشخب  تایح  يارب  عماج  یحرط  هئارا  موزل  هب  تیانع  اب  وس  رگید  زا  دنک و  یم  وگتفگ  حالف  زوف و  زا  صیحمت و  زا  شیور 
رد داتـسا  . دـنک یم  نییبـت  ار  دوصقم  نیا  هب  لوصو  يهناـگ  جـنپ  لـحارم  لـماوع و  هتخادرپ و  رما » ءاـیحا   » عیدـب ثحب  هب  نید  تموـکح 

نیا رد  دیسر و  مالسلا » هیلع  هللادبعابا  باحصا   » تالاح زا  قیمع  یکرد  هب  ناوت  یم  هنوگچ  هک  دزومآ  یم  ام  هب  اروشاع ، خیرات  یـسررب 
هیلع نیـسح  ي  اروشاع » ناثراو   » میهاوخ یم  رگا  هک  دزومآ  یم  زین  تفرگرب و  هشوت  دوخ  زورما  يارب  دنامن و  خیرات  نادنز  رد  یـسررب 

ثحابم زا  ثحب  راهچ  يهدنریگ  رب  رد  رـضاح  باتک  هحفص 6 ] میوش [ . هارمه  حالص  تیدوبع و  یهاگآ و  ملع و  اب  دیاب  میشاب  مالـسلا 
یباتک تروص  هب  مرحم  ثحابم  زا  رگید  ثحب  ود  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  . دـشاب یم  داتـسا  ي  اروشاـع » ناـثراو   » يهتـشون هارمه  هب  مرحم 
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تموکح تالکـشم   » و ینید » یتموکح  فادـها   » ياهثحب دیـسر و  پاچ  هب  ینید » تموکح  اـت  ینید  تفرعم  زا   » ناونع تحت  لقتـسم 
نآ يهعاشا  دشر و  یمالسا و  فراعم  رد  شهوژپ  فده  اب  هک  ردقلا  ۀلیل  یتاقیقحت  یگنهرف  هسـسؤم  . دنـشاب یم  پاچ  تسد  رد  ینید »
نیا زا  ات  دـهد  رارق  مومع  سرتسد  رد  هدرک و  پاچ  يهدامآ  ار  دـیقف  داتـسا  راـثآ  هیلک  اـت  هک  تسا  نآ  رب  هدرک ، زاـغآ  ار  دوخ  تیلاـعف 

تیانع تسد  هکنآ  دیما  . دناسر ماجنا  هب  ار  شیوخ  تلاسر  زا  یـشخب  هتـشادرب و  ینید  فراعم  يهتـسیاب  نییبت  تهج  رد  یماگ  رذـگهر 
هحفص 15 ] مرحم 1372 [  راهبردقلا 1380 ۀلیلیتاقیقحت  یگنهرف  هسسؤم  . درادب مادتسم  ریسم  نیا  رب  ار  ام  دنک و  نامیرای  قح 

تجح هب  رارطضا 

یهارمه يهنیمز  صالخا 

هراشا

یماقم یف  ینلعجا  مهللا  کلحرب  تخانا  کئانفب و  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبلوا  بش 
ینلعجا مهللا  . دمحم لآ  دمحم و  یتامم  دمحم و  لآ  دمحم و  ایحم  يایحم  لعجا  مهللا  . ةرفغم ۀـمحر و  تاولـص و  کنم  هلانت  نمم  اذـه 

هک مرادن  شالت  شـشوک و  ردق  نآ  ۀجحیذ  ای  ناضمر و  لاله  تیؤ  رادید و  يارب  نم  . ةرخالا ایندـلا و  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاب  اهیجو 
ماما هک ، هتـسشن  نم  لد  رد  رود  ياهزور  یکدوک و  نامز  زا  هک  دشاب  هتـشاد  ییاه  هدینـش  رد  هشیر  قایتشا  نیا  دـیاش  . مرحم لاله  يارب 

ثعـش و  » تلاح نیا  دندش  یم  رت  کیدزن  اروشاع  زور  هب  هچ  ره  دندش و  یم  هتفرگ  نیگمغ و  مرحم  لاله  رادید  اب  مالـسلا  هیلع  قداص 
تیؤر رطاخ  هب  هام  رادـید  هب  قاـیتشا  نیا  دـیاش  و  [ . 1 ...«. ] مولظملا فعـضتسملا  یباب  : » دـندومرف یم  هک  اج  نآ  ات  دـش  یم  رتداـیز  ربغ »

تارف و يراج  دهاش  هام  نیا  . هتـشاد ناهنپ  ار  نآ  شیوخ  درـس  کشا  اب  و  هتفهن ، هام  یگنـس  مشچ  رد  هک  دشاب  ییاه  هرطاخ  اه و  هنحص 
رطاخ هب  مه  دیاش  .و  تسا هدوب  يرگید  يهتـسد  روضح  و  هحفص 16 ] تداهـش [  و  هتـسد ، کی  يربخ  یب  تلفغ و  توهبم و  ياه  همیخ 
يزاب يراج ، ياه  کشا  مرگ و  ياهادص  ما : هتـشاد  هداز  کچوک  بارت و  نیما و  جاح  لزنم  زا  هک  دشاب  نم  یکدوک  تارطاخ  يرادیب 
تسا یلاس  دنچ  قایتشا  نیا  هک  ملاحـشوخ  . اه یناد  عمـش  اه و  لگ  مارآ  شبنج  اه و  هراوف  يادص  زبس و  ياه  جوم  خرـس و  ياه  یهام 

نیا هک  مراودیما  . هدـناشن مه  درگ  هتخاس و  مهارف  ار  ناشن  یب  کچوک و  یعمج  هدـش و  یهتنم  مرحم  ياه  بش  نیا  رد  یعامتجا  هب  هک 
زا ییادج  زا  شیپ  میناوتب  دیاش  . دشاب هتـشاد  ار  قالخا  صیحمت و  ندش و  لابرغ  موصعم و  یهارمه  يارب  يا  هنیمز  ییامهدرگ  عامتجا و 
هار يوـس  يرگید  هـب  میبوـکب و  اـیند  راوـید  رب  رــس  میتـسرفب و  نوریب  اـیند  زا  لد  نـتفر ، نوریب  اـیند  زا  ندوـنغ و  كاـخ  ریز  رد  اـیند و 
هب ار  نآ  دیاب  هک  تسه  یطابترا  صلاخ  لمع  حـلاص و  لمع  ادـخ و  ءاقل  ءاجر  نایم  فهک ، يهروس  رخآ  يهیآ  تداهـش  هب  نوچ  . میبایب

هدزن همیخ  وا  رد  رگید  یقوش  روـش و  دـشاب و  هدـماین  هوتـس  هب  اـیند  یگنت  زا  دـشاب و  اـیند  رد  لد  هک  ماداـم  تفرگ ، هرهب  دروآ و  تسد 
نآ دور و  یمن  نوریب  هدودحم  نیا  زا  تسا و  ییایند  یناسنا  تداهـش  داهج و  زامن و  یمامت  یترخآ و  ییادـخ و  ياهراک  یمامت  دـشاب ،

كاروـخ و ییاـیند و  ياـهراک  یماـمت  راـچان  دیـشک ، هلعـش  لد  رد  ادـخ  ءاـقل  راـظتنا  رگید و  زور  هب  قاـیتشا  بیغ و  هب  شیارگ  هک  مد 
رد هک  ماگنه  نا  هدـنکارپ ، ياهراک  یمامت  هک  رگید ، ییاوه  رگید و  يا  هغبـص  دراد و  رگید  يا  هزیگنا  ناسنا ، شون  شیع و  كاشوپ و 
رد هک  دـسر  یم  تیدمرـس  تابث و  هب  تلاح  ملع و  دوش و  یم  هناگی  گنهامه و  دریگ ، یم  لکـش  وت  يهدرتسگ  يهمانرب  عماج و  حرط 
هک هچ  نآ  .« ادمرـس کتمدخ  یف  یلاح  ادحاو و  ادرو  اهلک  يداروا  یلامعا و  لعجت  نا  کلئـسا  : » میناوخ یم  هحفص 17 ] لیمک [  ياعد 
رد و  دورب ، رتارف  منهج  سرت  تشهب و  عمط  زا  یتح  چـیه ، هک  اـیند  زا  تین  رد  اـت  دـناشن ، یم  نید  رد  لـمع و  رد  تین و  رد  ار  صـالخا 

ار تعـسو  نیا  رد  صالخا  هک  هچ  نآ  دـبایب ، تاجن  داقتعا ، ضیعبت  طاقتلا و  زا  نید  رد  دوش و  ادـج  فارحنا  داسف و  تعدـب و  زا  لـمع 
لمع تهج  هک  صالخا  . تسا ندز  نوریب  هتسوپ  زا  نتـساوخ و  رتشیب  ایند  زا  ندرک و  گرزب  لد  نیمه  دنک  یم  يزاس  هنیمز  دبلط و  یم 
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هتسشن بسانم  تهج  رد  هاگیاج و  رد  هک  دنوش  یم  تاحلاص  هاگ  نآ  اه  یبوخ  تانـسح و  نوچ  دهد  یم  لکـش  ار  لمع  ندوب  حلاص  و 
دراد ادخ  ءاقل  يانمت  ادخ و  ءاقل  هب  سنا  ادخ و  ءاقل  قایتشا  ادخ و  ءاقل  ءاجر  رد  هشیر  دزاس ، یم  ار  تیحالص  نیا  هک  صالخا ، دنـشاب ،

تین و دیعـصت  دش و  دهاوخ  رت  هدرتسگ  رتقیمع و  صالخا  دـسرب ، سنا  قایتشا و  انمت و  هب  دورب و  رتالاب  ءاجر  يهجرد  هک  هزادـنا  ره  و 
یمن چوک  دراد ، یباداش  يزبسرـس و  وا  يارب  عترم  نیا  تسا و  داشگ  وا  يارب  اـیند  فقوم  هک  یلد  . تفرگ دـهاوخ  لکـش  [ 2  ] تین ریفوت 

وا گرم  دراد و  عطاقت  گرم  طخ  اب  وا  یگدنز  طخ  هک  دبات  یمنرب  یتح  دشک و  یمن  راظتنا  ار  لیحر  گناب  ددـنب و  یمن  لحر  دـنک و 
هک تسا  یناسک  يارب  گرم  يانمت  . دزاس یم  رود  شیاه  تب  زا  دنک و  یم  ادج  شیاهراک  جیاتن  اهوزرآ و  اه و  هتـساوخ  اهراک و  زا  ار 

تذل هک  یمطاح  مداه و  هن  يا ، همادا  تسا و  يا  هچیرد  اه  نآ  یگدـنز  يارب  هحفص 18 ] گرم [  دنا و  هدروآ  تسد  هب  ار  ادخ  تیالو 
سانلا نود  نم  ءایلوا هللا  مکنا  متمعز  نا  « ؛ هدمآ هعمج  يهروس  رد  دوهی  هب  باطخ  رد  هک  دنک ، بارخ  ار  اهوزرآ  خاک  دـنازوسب و  ار  اه 

زا وا ، ییاهنت  تجح و  زا  میراد  مه  اب  ییاهوگ  تفگ و  ییاه و  فرح  اه  بش  نیا  رد  لاح  ره  رد  [ . 3 «. ] نیقداص متنک  نا  توملا  اونمتف 
یتح دزاس و  یم  ادج  ادخ  یلو  زا  ار  ام  دراد و  یمزاب  دـصقم  نتفر و  هار و  زا  ار  ام  هک  ییاه  یمرگرـس  اهقلعت و  زا  وا ، يرای  ترـصن و 

هب رارطضا  هک  تساشگراک  هک  تسین  ناهرب  دوهش و  ای  رواب و  داقتعا و  نیا  نوچ  . دزاس یم  میجر  ناطیش  نوچمه  ناهرب  دوهش و  هارمه 
ریثات ترورـض ، رارطـضا و  زا  كرد  نیا  نودب  رواب  نیقی و  هک  یلاح  رد  . تسا رازگریثأت  نامگ  لامتحا و  فرظ  رد  یتح  تجح  ادـخ و 

[ . 5 ...« ] نیقیلا اناتا  یتح  نیضئاخلا ... عم  ضوخن  انک   » و [ 4 « ] مهسفنا اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  « ؛ هک . تسین رازگ 

یلک هاگن 

تاـیآ زا  صیحمت و  هراـبرد  نارمع  لآ  يهروس  تاـیآ  زا  یلو و  يارب  راـظتنا  یلو و  زا  راـظتنا  یلو و  هب  رارطـضا  زا  هک  اـه  بش  نیا  رد 
وگو تفگ  اـه  تمعن  هب  لاغتـشا  هنتف و  دروم  رد  رثاـکت  تاـیآ  زا  ءـالب و  يهراـبرد  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يهروس  هک  رجف  يهروـس 

نامسآ و ناهج و  رب  هک  یتبیصم  هحفص 19 ] مالسلا [ ، هیلع  نیسح  تبیصم  ناربج  تیلست و  يهرابرد  دش  یتصرف  رگا  .و  تشاد میهاوخ 
دنک مهارف  ادخ  تجح  يارب  یناروای  اهوگو  تفگ  نیا  هک  دشاب  . مییامن یم  یلمأت  هتشاذگ ، ریثأت  هعیش  مالسا و  لها  نیمز و  لها  نیمز و 

مهجرف و لجع  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  . دـنا هتخاس  راتفرگ  اه  هنتف  ار  هار  نادرم  هک  دـیادزب ، ار  ییاـه  هنتف  اـهقلعت و  اـی  و 
هحفص 20 ] مهب [ . انجرف 

نید هب  رارطضا 

هراشا

یلع ینفقوا  [ . 6 . ] دـیمحلا ینغلا  وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا  اهیا  ای  ... هللادـبعابا ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمود  بش 
[ . 8 . ] یمزع ییأر و  یلع  هبلغا  یسفن و  یف  ءایشالا  قثوا  هلعجا  یبلق و  یف  نیقیلا  نکم  [ . 7 ... ] يرارطضا زکارم 

همدقم

ینید داقتعا  دروم  رد  يرگید  دنک و  زاغآ  نید  تورض  مدع  ای  ترورض و  زا  دیاب  هک  یسانش  نید  دروم  رد  یکی  تسا ؛ حرطم  هتکن  ود 
نیفرطلا یلدج  يایاضق  زا  جراخ  تیعقاو  لثم  نید ، ادخ و  نوچ  دوشب  لالدتسا  ناهرب و  نیزگیاج  دیاب  اه  یضعب  رظن  هب  هک  یبلق  رواب  و 

نآ لالدتسا  هچرگ  دراد  دوجو  نهذ  زا  لقتسم  نهذ و  زا  جراخ  تیعقاو  هک  میناد  یم  ام  دریگ و  یمن  ناماس  شراک  لالدتـسا  اب  تسا و 
. تسا هحفص 21 ] یفاک [  داقتعا  نیمه  دراد و  روضح  نآ  هب  داقتعا  یلو  دشاب  لاکشا  هشدخ و  دروم 
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راظتنا ای  رارطضا 

اب هطبار  رد  اهورین و  نیا  دوخ  اب  هطبار  رد  ار  وا  يزیرغ  یبلق و  یلقع و  یملع ، یبرجت -  یـسح ، تاناکما  ناـسنا و  اـم  رگا  لوا  دروم  رد 
اهورین و نیا  ییاسران  یناوتان و  هب  میدرک و  یسررب  رگید ، ملاوع  اب  ناسنا  لمتحم  ياهطابترا  رارمتسا و  ردق و  هب  هجوت  اب  دارفا و  ءایشا و 

نیا رد  دوش و  یم  حرطم  نید  یحو و  ترورـض  راچان  میدیـسر ، ماد و ... زا  رتگرزب  لاـس و  داـتفه  زا  رتشیب  ناـسنا  نیا  يارب  تاـناکما 
دهاوـخن یهاـگیاج  یخیراـت  یتاـقبط و  ياـه  لـیلحت  اـی  یمورف و  کـیرا  یگنوـی و  يدــیورف و  ياـه  لــیلحت  رگید  ترورــض ، ضرف 

ریغ يرما  ارچ  داد  باوج  دیاب  هک  تساج  نآ  دشاب و  هتشادن  ترورـض  رد  هشیر  نید  هک  دنوش  یم  حرطم  ییاج  نآ  اه  نیا  نوچ  . تشاد
، بهذم یحو و  هب  رارطـضا  لامتحا و  نیا  اب  ؟ تسا هدوب  حرطم  ای  راذگ و  ریثأت  رـصاعم  یخیرات و  ناسنا  یگدـنز  رد  هنوگ  نیا  يرورض 

طباور یمامت  یبهذم ، نینچ  نیا  لقادح  تسا و  هار  اهنت  بهذم  هک  تسین  اه  هار  یمامت  نایم  زا  هار  کی  ای  لوقعم و  رما  بهذـم ، رگید 
نیا نان و  نیا  بآ و  نیا  طباور  يوگباوج  دـناوت  یمن  ملع  هبرجت و  هک  ناسنا  نیا  يارب  تسا و  رگید  دارفا  اـب  ءایـشا ، اـب  دوخ ، اـب  ناـسنا 

عیارش ماکحا و  ای  اه و  تریح  هحفـص 22 ] يهزوح [  رد  بهذم  لقادح  دشاب ، هدیچیپ  یلامتحا  طباور  ای  لمتحم و  ياهایند  اب  ندـیباوخ 
نافرع بلق و  ای  هفـسلف و  لقع و  ای  هبرجت و  ملع و  مینک  یم  میدرک و  یم  لایخ  هک  تسوا  يداع  یگدنز  یگدـنز  یمامت  هک  تسین  [ 9]

داعم و ادـخ و  تابثا  زا  ام  رگا  . تسا هدوب  وگباوج  هتـشاد و  ار  نآ  فاـفک  یعمج ، يدرف و  يهشیدـنا  اـی  یعمج و  يدرف و  يهزیرغ  اـی  و 
نآ نوچ  . میزادرپ یمن  نید  زا  راظتنا  هب  رگید  مینک  زاغآ  رارطـضا  راقتفا و  نیا  اب  میروایب و  يور  یحو  داعم و  ادخ و  هب  جایتحا  هب  یحو 
رد ار  بهذـم  هب  جایتحا  بهذـم و  هب  رارطـضا  شیوخ ، زا  ناسنا  یقلت  ندرک  نوگرگد  هب  لوسر  دوش و  یم  زاغآ  لوسر  اب  نید  هک  اـج 

ناسنا زا  رگید  دوش ، یم  زاغآ  لوسر  اب  نید  هک  اج  نآ  دـناپچب ، ار  شیاه  تشگنا  دوخ  شوگ  رد  وا  رگا  یتح  دـناشن ، یم  ناـسنا  ناـج 
ینغلا وه  هللاو  هللا  یلا  ءارقفلا  متنا  « ؛ هک يرطـضم ، وت  يرقتفم ، وت  یجاتحم ، وت  دنیوگ  یم  هک  يراد  نید  زا  يراظتنا  هچ  هک  دنـسرپ  یمن 

نع كرایتخاب  يریبدت و  نع  كریبدتب  یننغا  : » دهاوخ یم  هفرع  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تساج  نیا  رد  و  [ . 10 «. ] دیمحلا
ياه هشیر  یمدآ  هک  دـسر  یم  تعاطا  میلـست و  ضیوفت و  هب  اج  نآ  ناـسنا  راـیتخا  ریبدـت و  «. يرارطـضا زکارم  یلع  ینفقوا  يراـیتخا و 

، طبترم رمتسم و  ردقم ، ناسنا  نیا  يارب  يزیر  همانرب  يارب  دوش  یم  روبجم  دسانش و  یم  ار  دوخ  یگراچیب  ترورض و  زکارم  رارطـضا و 
رـصان نوچمه  ینارکفنـشور  دزن  رد  یتـح  ار  نآ  دـیوگ و  یم  یلقع  يهشیدـنا  دروم  رد  نادادـماب  کـباب  هچ  نآ  . درواـیب يور  یحو  هب 

زا تعاطا  هحفص 23 ] میلست و [  هب  لقع  زا  هک  دسانش ، یم  ییوخ  نید  یگ و  هرمزور  هب  التبم  دمحا ، لآ  لالج  هدازدنوخآ و  و  ورـسخ ،
دهد و یم  هئارا  ار  یمالسا  ناتـستورپ  دحلم ، يهدازدنوخآ  دناوخ و  یم  ار  ندیـشیدنا  يهحتاف  رکفنـشور  ورـسخ  رـصان  دسر و  یم  ماما 

همه دوش ، یم  هدیمان  ینید  يهشیدنا  درط  نید و  رب  شروی  هچ  نآ  دشیدنا ، یم  بهذم  مرها  هب  لییارسا  تیالو  بحاص  دمحا  لآ  لالج 
دوب و نانوی  نآ  هک  درادن ، يرارطضا  تسه و  شتالکـشم  يهزادنا  هب  دوخ  يهشیدنا  ملع و  هبرجت و  اب  یمدآ  هک  هتـساخرب  رکفت  نیا  زا 
یعامتجا و ياهدادرارق  نوناق و  یمومع و  تحلـصم  مدرم و  هب  هجوت  اب  هدرک و  لح  ار  شلئاسم  یماـمت  هک  تسا  رـصاعم  برغ  مه  نیا 
یناهج و يهدکهد  دزیرب و  حرط  ار  نردم  زا  رتالاب  يایند  دسرب و  تعنص  تردق و  تورث و  هب  هتسناوت  تارکمد  لاربیل و  ياه  تموکح 

رتالاب یتح  و  دـشوکب ، اهربج  زا  ییاهر  نما و  هافر و  يارب  لاـس و  داـتفه  نیمه  يارب  یمدآ  رگا  هک  یتسار  .و  دـنک لاـبند  ار  ینیون  مظن 
هبرجت طقف  تسا و  يدایز  وا  يارب  یناسنا  يدازآ  یهاگآ و  دوخ  لقع و  یتح  هک  بهذم  اهنت  هن  دشوکب ، نافرع  يدازآ و  لدـع و  يارب 

. تساپرس هنوگ  نیا  هزیرغ  اب  دنک و  هک  تسا  یفاک  وا  يارب  ملع  رکفت و  و 

لمع رارطضا و 

هچرگ يداقتعا  نینچ  نیا  هک  میوگب  دـیاب  لالدتـسا ، ییاسران  ای  لالدتـسا و  زا  يزاـین  یب  ینید و  داـقتعا  تیاـفک  مود و  دروم  رد  اـما  و 
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غالبا و تیادـه و  زا  تبحـص  هک  اج  نآ  سپ  لاـقتنا . لـباق  هن  تسا و  داـقتنا  لـباق  هن  یلو  دـناسر  یم  مه  تشهب  هب  ارم  ریپ  گرزبرداـم 
مـشچ ناـهرب  تجح و  يهلأـسم  زا  ناوت  یمن  هحفـص 24 ] تسا [ ، حرطم  ذاـختا  باـختنا و  يهلأـسم  هک  اـج  نآ  تسا و  غـیلبت  داـشرا و 
طباور رارمتـسا و  ردق و  هب  هجوت  اب  هدرک و  وگو  تفگ  هطـساو  الب  تایروضح  زا  نییما  اب  لوسر  مینیب  یم  هک  دیـشک ، تسد  تشادرب و 

نید و تفرعم  يهلحرم  رد  هچ  هک  میدـقتعم  ام  . تسا هدـناسر  ضیوفت  میلـست و  هب  هدز و  هرگ  بهذـم  یحو و  هب  ار  وا  ناـسنا  يهدـیچیپ 
ساسا لصا و  هک  تشاد  هجوت  یطـساو  يهقلح  هب  دیاب  میمـصت  لمع و  رب  نیقی  تفرعم و  يراذـگ  ریثأت  يهلحرم  رد  هچ  یـسانش و  نید 

هرگ لد و  رد  نیقی  ینیزگیاـج  . یبلق یف  نیقیلا  نکم  دوب : هدـمآ  اـعد  يهلمج  نآ  رد  هک  روط  ناـمه  . دـهد یم  لکـش  ار  لـمع  تفرعم و 
مناد یم  هک  نیا  اب  نم  . رگید يهلأـسم  کـی  مزع  يأر و  رب  هبلغ  [ 11 ، ] یمزع ییأر و  یلع  هبلغا  تسا و  هلأسم  کی  ناـج  اـب  نآ  ندروخ 

، منک یم  تکرح  تسه  بآ  يرتمولیک  دـنچ  رد  هک  نیا  لامتحا  اب  یلو  متـسین  هنـشت  نوچ  مور ، یمن  بآ  غارـس  هب  تسا  هزوک  رد  بآ 
نید يهلحرم  رد  مه  هک  تسا  یطـساو  يهقلح  نآ  رارطـضا ، راـقتفا و  زاـین و  كرد  سپ  . مریگ یمن  مارآ  مراد و  دوـخ  اـب  ار  شطع  هـچ 
نید ترورض  مدع  ای  ترورض و  هک  هتکن  نیا  زا  نوچ  ناسانش  نید  نیرتشیدنا  دازآ  . میراد زاین  نآ  هب  لمع  يهلحرم  رد  مه  یـسانش و 

دح رد  دنا و  هتخادرپ  نآ  لیلعت  لیحلت و  هب  تسین  يرورض  نید  هک  ضرف  شیپ  نیا  اب  عقاو  رد  دنا و  هدش  راتفرگ  دنا ، هدرکن  زاغآ  تسا 
ترورض نآ  هک  تسه  مه  يرگید  ضرف  نوچ  . تسا یفاک  اه  نآ  يراتفرگ  يارب  ضرف  شیپ  نیمه  .و  دنا هدروآ  يور  نآ  هب  یسدق  رما 
یگدـنز کی  زا  رتشیب  دراد و  دادعتـسا  لاس  داـتفه  زا  رتشیب  هحفـص 25 ] یمدآ [  هک  لاـمتحا  نیا  اـب  مه  نآ  تسا و  نید  هـب  رارطـضا  و 
كاروخ يداع و  یگدنز  نیمأت  يارب  ار  يزیرغ  یبرجت و  تاناکما  ییاسران  رگا  لاح  . دـنا هداد  تاناکما  وا  هب  گرزب  يورپماد  تحار و 

هب بهذـم  لقادـح  مهـس  دوش و  یم  رتسوملم  هلأسم  میریگب ، رظن  رد  لایخ و ... مهو و  لقع و  رکف و  اـب  دروخرب  باوخ و  كاـشوپ و  و 
هک ینونظم  لمتحم و  ياهایند  يارب  دهد و  یمن  باوج  ار  هدودحم  نیمه  زورما و  زا  رتشیب  هبرجت  ملع و  نوچ  دـسر ... یم  رگید  يدـح 

دشاب و هدیـسر  دوخ  ییاهن  دشر  یمامت  هب  ملع  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هزات  . دروآ یمن  یخـساپ  دوش  یم  تشادرب  نم  ياهدادعتـسا  زا 
نیا دنتسه  اه  نآ  نیرت  تخبشوخ  هک  اه  مدآ  لسن  نیرخآ  تروص  نیا  رد  هک  . دشاب هتـشاد  ار  اه  هطبار  یمامت  اه و  لاؤس  یمامت  باوج 

هب ادـخ ، هب  یحو ، هب  رارطـضا  لاح  ره  رد  . دـنریگب یباوج  هدودـحم  نیمه  يارب  ناشزورما و  يارب  هبرجت  ملع و  زا  هک  دـنراد  ار  تداعس 
تعـسو نیا  رد  یمدآ  رگا  .و  دوش یم  گنهامه  ناسنا  طاـبترا  رارمتـسا و  ردـق و  زا  شنیب  نیا  اـب  اـه ، نیا  ترورـض  لوسر و  هب  داـعم و 

نونظم لمتحم و  ياهایند  نیا  يارب  يزیر  همانرب  زا  تخود و  مشچ  نردم  قوف  نردم و  تعنـص  ملع و  هب  ناوت  یمن  رگید  دوشوب  حرطم 
، رارطـضا كرد  نیمه  .و  درکن لابند  تعـسو  نیا  يارب  هنوگ و  نیا  ار  اه  هرهم  ینیزگیاج  يزاـساج و  تیبرت و  حرط و  تشادرب و  تسد 

نیقی داقتعا و  تسا ، مهم  رواب  مییوگ  یم  هک  نیا  . تسا نیرفآ  شقن  هطـساو و  يهقلح  میمـصت ، لمع و  رب  نیقی  ریثأـت  نید و  تفرعم  رد 
، دوش یم  مجر  تیصعم و  هب  ءالتبم  هحفص 26 ] روضح [  دوهش و  اب  یتح  دنک و  یمن  لمع  ناسنا  نیقی  هارمه  هک  هتکن  نیا  اب  تسا  رثؤم 
اب ءالب و  زجع و  اب  همه  نیا  طابترا  جـیردت و  نیرمت و  اب  تبحم  نیا  طابترا  رتدـیدش و  بح  ساسحا و  اـب  نیقی  طاـبترا  . تسا راـگزاسان 
ره رد  ام  زا  مادک  ره  هک  تسا  يا  هبرجت  همه  نیا  لیلد  تسین و  مزال  یقطنم  طابترا  تسا و  راکـشآ  یعیبط و  یطابترا  لسوت ، ماصتعا و 

سأی و هنرگ  تسا و  رارطـضا  كرد و  نیمه  دـسر  یم  لسوت  زجع و  هب  ناسنا  هک  نیا  رـس  تسا و  نآ  دـهاش  دـهد  یم  ماجنا  هک  یلمع 
زکارم یلع  ینفقوا  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  . تسا ناوتاـن  وا  یلو  تسه  یهار  هک  دـناد  یم  ناـسنا  . تفرگ یم  هناـخ  ناـسنا  رد  يدـیماان 

هحفص 27 ] يرارطضا [ .

رارطضا كرد 

هراشا
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نمم اذه  یماقم  یف  ینلعجا  مهللا  نیـسحلاب  اهیجو  كدـنع  ینلعجا  مهللا  ... هللادـبعابا ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبموس  بش 
یحو رخالا و  موی  هللا و  بیغ و  هب  رارطـضا  لابند  هب  ۀجحلا  یلا  رارطـضا  تجح و  ترورـض  ثحب  . ةرفغم ۀمحر و  تاولـص و  کنم  هلانت 

. تسا هدرک  زاغآ  ۀجحلا  یلا  رارطضا  ناونع  نیمه  اب  ار  ثحب  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  هک  مینیب  یم  و  دوش ، یم  حرطم 

کیکشت لزلزت و 

هک یناسک  زا  ار  ناسنا  اه ، تقو  یهاگ  ؟ مینک یم  ساسحا  ار  تجح  هب  رارطضا  ام  ایآ  میا ؟ هدرک  رواب  ار  تجح  ترورـض  یتسار  ام  ایآ 
هدوـب بارـس  رب  اـهداقتعا  يراد و  نید  ساـسا  هـک  درب  یم  ناـمگ  دـنک و  یم  بـجعت  هـک  دونـش  یم  ییاـه  فرح  دـنا  هدوـب  رواـب  نـید 
یثحب مه  نآ  دوش و  یم  ثحب  تفالخ  تیالو و  رد  یحو ، شریذپ  اب  یهاگ  دوش و  یم  ثحب  تیاده  یحو و  ترورض  رد  یهاگ  . تسا

.و ام ینیسح  روش  ونابرهش و  تثارو و  داژن و  نوخ و  ناتساد  تماما و  هب  نایناریا  هحفص 28 ] داقتعا [  یسیفن و  دیعس  ياهثحب  حطس  رد 
يهناـهب هب  و  دوـش ، یم  یـشوپ  مشچ  فادـها  زا  هک  مینیب  یم  صاخـشا ، زا  ندـیرب  لد  اـی  تـسب و  نـب  زجع و  ساـسحا  اـب  فرط  نآ  زا 

باتش اب  ار  میدق  دهز  هلاس و  دنچ  ياه  یگداتفا  بقع  مینک و  یم  يدب  دب  میوش و  یم  لیامتم  شیاه  هولج  ایند و  هب  صاخشا  تشگزاب 
هب رگا  مه  موصعم  تجح  لوسر و  راـنک  رد  یتح  دوش و  یم  مهم  ناـمیا  رب  هجیتن  هب  لوصو  هک  اـج  نآ  اـت  مییاـمن  یم  ناربـج  ماـقتنا ، و 
اه نآ  رد  میرب و  یم  مه  اه  نآ  زا  دـنرواین ، يور  فرط  نیا  هب  مدرم  میتفاین و  تسد  رتالاب ، ای  نافرع و  يدازآ و  تلادـع و  ياه  ناـمرآ 
رد یگدز  لد  لزلت و  نیا  هچ  و  تجح ، هب  رارطـضا  تیـالو و  ترورـض  رد  کیکـشت  لزلزت و  نآ  هـچ  هصـالخ  . میوـش یم  لزلزتـم  مـه 
اه نآ  نودب  ار  اهراک  میرادـن و  رواب  ار  موصعم  لوسر و  یحو و  هب  رارطـضا  هک  تسا  نیا  تمالع  اه ، نامرآ  نارجه  تسب و  نب  ماگنه 
رد ار  هار  اهنت  دنناد و  یم  رـصاعم  برغ  میدق و  نانوی  یلقع  گنهرف  زا  یلـصا  فارحنا  ار ، ینید  گنهرف  هک  یناسک  . میبای یم  ناماس  هب 

لقع زا  ییادج  هب  موصعم ، هب  شیارگ  رطاخ  هب  ار  ورسخ  رصان  نادادماب ، نوچمه  هک  دنراد  قح  دنسانش  یم  وس  تمس و  نیا  هب  شیارگ 
يارب اما  دـنناد ، یم  یلقع  شنیب  لـقع و  هب  يدـنب  ياـپرد  ار  يرکفنـشور  نوچ  دـننک ، دـی  علخ  مه  يرکفنـشور  زا  ار  وا  دـننک و  معهتم 

یحو و هب  دـنناد و  یمن  یفاک  ناسنا  رمتـسم  هدـیچیپ و  طباور  اهزاین و  یمامت  يارب  ار  نافرع  لقع و  ملع و  هبرجت و  هزیرغ و  هک  یناـسک 
مک و چـیه  برغ  رگا  یتح  تسا  حرطم  تجح  هحفـص 29 ] هب [  رارطـضا  تجح و  هب  زاین  دنروآ ، یم  يور  تفالخ  تیالو و  تلاسر و 

حرط رد  میـشاب و  هتفاین  یتردق  تابث و  چیه ، مه  ام  رگا  یتح  دشاب و  هدیـسر  مه  تورث  تعنـص و  تردـق و  هب  دـشاب و  هتـشادن  يرـسک 
ناسنا ياه  همانرب  اهشزرا و  اه و  هزادـنا  اب  هک  یتورث  تعنـص و  تردـق و  نوچ  . مینزب اپ  تسد و  اـه  نآ  ياـه  هلیح  اهدـیک و  اـهرکم و 

دولآ درد  كولفم و  تعرس  باتش و  هب  اه  هار  فارحنا  اه و  تسب  نب  اب  دروخرب  رد  هک  تسا  یتعرس  باتش و  نوچمه  دشابن ، گنهامه 
. دسر یم 

هعسوت گنهرف و  لماعت 

ار لباقتم  ریثأت  لماعت و  ای  گنهرف و  رب  هعسوت  ای  هعسوت و  رب  گنهرف  يراذگ  ریثأت  دوش و  یم  حرطم  هعسوت  گنهرف و  ثحب  رد  هچ  نآ 
یحو هب  میا و  هدرک  رواب  ار  یعمج  هنایماع و  يرنه و  ینافرع  یفـسلف  یملع  گنهرف  تسب  نب  اـم  هک  تسا  هتکن  نیمه  دـنک ، یم  حرطم 
تـسا نیمه  تیریدم و  اب  رـصاعم  گنهرف  رد  دوش و  یم  زاغآ  تیبرت  اب  شور  هار و  ینید  گنهرف  رد  هک  تفگ  دیاب  میا و  هدروآ  يور 

حرط و تیریدـمو و  يربهر  میهاـفم  و  دوش ، یم  یـسررب  هعـسوت  يهلوقم  زا  جراـخ  يداـصتقا و  يرـصنع  رد  عماو  طاـطحنا  دـشر و  هک 
اـهگنهرف و اـب  ار  گـنهرف  نیا  ینید و  شنیب  نـیا  رگا  . دوـش یم  حرطم  اـه  نآ  ینیزگیاـج  يزاـساج و  دـمآ و  راـک  ياـه  هرهم  تـیبرت 
ای دـقتعم و  ینید  ياهگنهرف  یناوتان  هب  ار  ام  مکاح ، ياـهگنهرف  نیا  تبالـص  تردـق و  هک  اـسب  هچ  مینک ، هسیاـقم  رگید  ياـهشنیب 

تیبرت هارمه  ینید  شنیب  نیا  هک  یلاح  رد  . دیامن راتفرگ  ساسا  یب  هحفص 30 ] تواضق [  نیا  رد  یشیدنا  دازآ  یمامت  اب  دزاس و  دعاقتم 
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رب مدرم  تموکح  هب  نوطالفا  یتقو  . تسا توافتم  رصاعم  میدق و  برغ  یسایس  یقالخا و  یتیبرت  نایرج  اب  هک  تسا  یتسایـس  قالخا و  و 
درامـش و یم  اه  تلیـضف  تداعـس و  ظفاح  ار  تلود  دسر و  یم  یمومع  تحلـصم  تموکح  ینعی  مدرم ، رب  نوناق  تموکح  ینعی  مدرم ،

رصاعم ياه  تموکح  یسارکومد و  مسیلاربیل و  يدازآ و  هب  یعامتجا  ياهدادرارق  اب  یمومع  تحلـصم  يرکف و  نایرج  نیا  هک  یماگنه 
دیاوف و دسافم و  حلاصم و  هک  مینک  یشنیب  يرکف و  نایرج  قامچ  ار  یعامتجا  ياهدادرارق  یمومع و  تحلصم  میناوت  یمن  ام  دسر ، یم 

رگا . دـنک یم  حرطم  قوقح  قح و  مکح و  دـح و  هزادـنا و  ردـق و  رانک  رد  ار  اهدادرارق  قوقح  یعیبط و  قوقح  دراد و  رظن  رد  ار  راضم 
هب دودـح  نیا  اه و  هزادـنا  رادـقا و  دـسافم و  حـلاصم و  نیا  دوش و  یم  حرطم  قح  راچان  دراد و  دـح  راچان  دراد ، هزادـنا  یتسه  یماـمت 

نامه نوچ  دتـسیاب . اپرب  دـناوت  یم  رگید  ياـه  ناـیرج  تسب  نب  رد  هک  دزیر  یم  حرط  ار  یقـالخا  تسایـس و  دوش و  یم  یهتنم  یقوقح 
ناماس هب  شراک  رکف )  ) ملع هبرجت و  هزیرغ و  اب  تسین و  جاتحم  مه  لقع  هب  هک  یحو  هب  هن  هدودـحم  نیا  يارب  ناـسنا  تشذـگ  هک  روط 
نمیهم شنیب  نیا  هک  تسا  نیا  .و  دوش یم  حرطم  تجح  لوسر و  یحو و  دوجو ، نیا  طابترا  رارمتـسا و  ردـق و  هب  هجوت  اب  یلو  دوش  یم 
مالـسا ای  ناریا و  رد  یـسایس  يهشیدـنا  لاوز  هب  راچان  دـننک  یم  دـصر  ماخ  هنوگ  نآ  ار  یـسایس  يهشیدـنا  هک  یناـسک  . تسا رطیـسم  و 

فادـها و اـب  سک  چـیه  .و  تـسا هدیجنـس  ار  نارگید  نارگید ، فادـها  هحفـص 31 ] اب [  ماـخ ، شور  نیا  هک  یلاـح  رد  . دیـسر دـنهاوخ 
یم نییبت  ار  یـسایس  شرگن  یـسایس و  حرط  تیالو  تماما و  . دوش یمن  همکاحم  رگید  یبتکم  نیزاوم  اب  یبتکم  چـیه  رگید و  ياهرایعم 

دراذگ یمن  دودحم  ریقح و  يهزادنا  نیا  رد  ار  یمدآ  دراد و  يداینب  يرظن  اه  نیا  طابترا  رارمتسا و  ناهج و  ناسنا و  هب  تبـسن  هک  دنک 
باتک تانیب و  هب  تیبرت  رد  هک  دنک  یم  حرط  ار  رگید  یقوقح  تسایس و  قالخا و  تیبرت و  شنیب ، نیا  درامـش . یمن  لاس  داتفه  يارب  و 
قوقح یمومع و  تحلـصم  هن  راضم ، دـئاوف و  دـسافم و  حـلاصم و  هب  قوقح  تسایـس و  رد  لیدـبت و  بیکرت و  هب  قـالخا  رد  نازیم و  و 

، یـسایس شرگن  نیا  رد  هنوگ  نیا  تیـالو  تماـما و  هب  يدـنب  ياـپ  تجح و  هب  رارطـضا  دروآ و  یم  يور  قح  دـح و  ردـق و  هک  یعیبط 
هحفص 32 ] دوش [ . یم  هیجوت 

تجح هب  رارطضا  یحو و  ترورض 

هراشا

ۀـمحر و تاولـص و  کـنم  هلاـنت  نمم  اذـه  یماـقم  یف  ینلعجا  مهللا  ... هللادـبعابا اـی  کـیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمراـهچ  بش 
هلدا تایاور و  نییبت  مه  یعیش و  یسایس  شنیب  حیضوت  مه  هللا ، یلا  راقتفا  رارطـضا و  یحو و  ترورـض  اب  تجح  ترورـض  طابتراةرفغم 

[ . 12 . ] تسا هدش  حرطم  ۀجحلا  یلا  رارطضا  باب  رد  هک  تسا  يا 

تایاور رب  يرورم 

هراشا راضم  عفانم و  دسافم و  حلاصم و  هب  تجح  لوسر و  هب  زاین  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماشه  زا  لوا  تیاور  رد 
ماـما زا  مزاـح  روصنم  زا  مود  تیاور  رد  . دروآ یم  رتـالاب  یعاـمتجا  ياـهدادرارق  یموـمع و  تحلـصم  يهزوـح  زا  ار  ثحب  دـیامن و  یم 

تیاضر و بر  نیا  میراد و  یبر  ام  هک  دروآ  یم  يور  هللا  طخـس  اـضر و  هب  تجح ، تاـبثا  يارب  ترـضح  دـییأت  مالـسلا و  هیلع  قداـص 
نب ماشه  يهثحابم  زا  بوقعی ، نب  سنوی  موس  تیاور  رد  و  هحفص 33 ] دیامن [ . نایب  ار  ود  ره  هک  دهاوخ  یم  یتجح  سپ  دراد ، یطخس 
یم لاؤس  ساوح  نیا  ياهراک  غامد و  شوگ و  مشچ و  دوجو  زا  ماشه  هک  دیامن ، یم  تیاکح  هرـصب  دجـسم  رد  دیبع  نب  ورمع  اب  مکح 
یم تسا و  ساوح  فالتخا  کش و  ماگنه  رد  زییمت  يدنب و  عمج  بلق  راک  هک  دونـش  یم  دسرپ و  یم  زغم  بلق و  راک  زا  هاگ  نآ  دنک و 

یقاب دننک ، هعجارم  وا  هب  کش  ماگنه  رد  هک  یتجح  ماما و  نودـب  دودـحم ، ندـب  نیا  رد  ار  دودـحم  ساوح  نیا  هک  ییادـخ  هک : دـیوگ 
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ار یلـصفم  ناتـساد  مراهچ  تیاور  رد  .و  دراذـگ یم  عجرم  تجح و  نودـب  فـالتخا  همه  نیا  اـب  ار  قلخ  همه  نیا  هنوگچ  دراذـگ ، یمن 
زا شیپ  مرح  رانک  رد  يا  همیخ  رد  ماما  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  نیملکتم  ناراـی و  عاـمتجا  زا  بوقعی  نب  سنوی 

دروآ و یم  نوریب  همیخ  يهچیرد  زا  رـس  ماما  دـندوب و  لوغـشم  مالک  ثحب و  هب  ماش  زا  يدرم  اب  باحـصا  نیا  هک  دروآ  یم  جـح ، ماـیا 
هدـیمد شطخ  يهزبس  هزاـت  هک  دـمآ  یناوج  تسا و  ماـشه  نیا  هبعک  يادـخ  هب  هبعکلا ، بر  ماـشه و  دومرف : هاـگان  دیـشک و  یم  راـظتنا 

راک رد  ناگدنب  ای  تسا  رتانیب  شناگدنب  راک  رد  ادـخ  ایآ  هک  تسا  حرطم  اه  هتکن  نیا  تماما  دروم  رد  یماش  درم  اب  ماشه  ثحب  رد  . دوب
يارب هسلج  نیا  ثحب و  نیا  هنرگو  دنتـسین  یفاـک  فـالتخا  عـفر  يارب  لوـسر  نآرق و  تسا ؟ هدرک  هـچ  ناگدـنب  نـیا  يارب  ادـخ  دوـخ ؟

قح ياضر  طخس و  زا  تایاور  نیا  رد  . دشاب هتشاد  روضح  یتجح  یماما و  يا  هرود  ره  دشاب و  نآرق  هارمه  يا  هفیلخ  دیاب  سپ  تسیچ ؟
اه نآ  یمامت  رد  ناوت  یم  هک  تسا  هدش  لالدتسا  تجح  هب  فالتخا  لح  يارب  هحفص 34 ] یحو [  تیافک  مدع  زا  تما و  فالتخا  زا  و 

رگید ياه  هار  شور و  هب  اه  فالتخا  عفر  يارب  درواین و  يور  وا  طخـس  اضر و  ادخ و  هب  برغ  رـصاعم  ناسنا  نوچمه  درک و  کیکـشت 
هک دـننک  یمن  هجوت  نآ  فقوت  هدنـسیر و  نزریپ  يهخرچ  هب  دـنک و  یم  کیکـشت  ادـخ  تاـبثا  تاـیاور  رد  هک  روط  ناـمه  . دروآ يور 

دهد و یم  حیضوت  ار  تایاور  نیا  هک  هچ  نآ  . دنا هدروآ  يور  شوج  دوخ  یکیتکلاید و  تکرح  هب  دنـسانش و  یمن  یکیناکم  ار  تکرح 
نامه تسا و  دارفا  اب  ءایـشا و  اب  شیوخ و  اب  ناسنا  طابترا  رارمتـسا و  ردـق و  ناـمه  دزاـس ، یم  صخـشم  ار  یعیـش  یـسایس  شنیب  حرط 

. تسا نافرع  لقع و  ملع و  هبرجت و  هزیرغ و  یمامتان  ییاسران و 

هار ود 

تموکح و فدـه  میا ؛ هدروآ  يور  تجح  ترورـض  رب  هار  ود  زا  تماما  دـنلب  تماق  يا  کچوک  باتک  رد  ریدـغ و  کچوک  باتک  رد 
، دنـشاب تامدخ  هافر و  راتـسرپ  دنهاوخ  یم  هک  ییاه  تموکح  و  دنـشاب ، تینما  رادساپ  دنهاوخ  یم  هک  ییاه  تموکح  . تموکح ورملق 
اب ساوح ، اـب  هنوگچ  هک  دـنزومایب  یمدآ  هب  دـنهاوخ  یم  هک  ییاـه  تموـکح  اـما  . دـنوش صخـشم  تلم  باـختنا  اروـش و  اـب  دـنناوت  یم 

يارب ار  وا  و  دنـشخبب ، نازیم  ناقرف و  تیادـه و  وا  هب  دـنهاوخ  یم  و  دـنک ، دروخرب  دوخ  لایخ  مهو و  بلق و  لقع و  رکف و  اب  ساـسحا ،
یمامت زا  یهاگآ  هحفص 35 ] دنشاب [ . هدیـسر  يدازآ  یهاگآ و  هب  دیاب  دنزاس ، هدامآ  نقیتم ، ای  نونظم و  ای  لمتحم و  ياه  هطبار  یمامت 

گنهرف رد  هک  تسا  یتمـصع  نامه  يدازآ ، یهاگآ و  بیکرت  .و  اه هبذاج  اهشـشک و  یمامت  زا  يدازآ  یناسنا و  طباور  هار و  هزادنا و 
رب هن  دـنهاگآ و  اه  لد  زا  هن  نوچ  . دـنرادن هار  نآ  هب  مدرم  هک  تسا  یمکاح  باـختنا  كـالم  تمـصع  رد  .و  تسا حرطم  هعیـش  یـسایس 
یم یمکاح  تسایند ، هعماـج و  هناـخ و  زا  رت  عیـسو  نآ  ورملق  هک  یتموکح  تسا و  لاـس  داـتفه  زا  شیب  هک  یمدآ  . دنتـسه طلـسم  ادرف ،

يهزوح تسا و  ییاهر  هافر و  نما و  زا  رتالاب  هک  تموکح  فادها  . دشاب طلسم  هعومجم  نیا  رب  دشاب و  هاگآ  هعومجم  نیا  رب  هک  دهاوخ 
. دـهاوخ یم  رگید ، یباختنا  شور  رگید و  یباختنا  رایعم  رگید و  یتموکح  تسایند ، لاس  داتفه  هعماج و  هناخ و  زا  رتشیب  هک  تموکح 

نیمه هب  ناوت  یم  دوشن  هجوت  اه  تموکح  ورملق  اـه و  تموکح  فادـها  هب  رگا  دوشن و  هظحـالم  ناـسنا  طاـبترا  رارمتـسا و  ردـق و  رگا 
ياهشور اب  درک و  شوخلد  ناگبخن  نادنمشناد و  هفسالف و  تموکح  يدادرارق و  يدادبتسا و  ياه  لیامش  لکـش و  نیا  اب  اه  تموکح 

تموکح لمحت  دوشن  نوگرگد  ایند  زا  دوخ و  زا  مدرم  یقلت  هک  مادام  . دـناشک مدرم  راک  هب  ار  وا  تساخرب و  مکاح  لرتنک  هب  نوگانوگ 
نیسحلا نبا  یلع  هب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تداهش  اب  یتح  مدرم  هک  میدرک  هراشا  لبق  ياهثحب  رد  هک  تشاد  دنهاوخن  ار  يولع  یهلا و 

تیالو نیا  هب  دنتـساوخ  یم  اه  نآ  هک  یهافر  ناـن و  هک  دنتـسویپن ، يولع  تموکح  هب  دـیزی  ندز  راـنک  اـب  دـنرواین و  يور  مالـسلا  هیلع 
[13 .« ] نامیالل هبلق  هللا  نحتما  نمؤم  وا  لسرم  یبن  وا  کلم  الا  هلمتحی  بعـصتسم ال  بعـص  انرما  نا  [ » هحفص 36 تشادن [ . زاین  نیگنس 
تمحر و تیادـه و  فدـه  هک  یتموکح  . دراد زاین  هدـش  هتخاس  التبم و  قشاع و  لد  ای  مامت و  دوهـش  هب  موصعم ، تموکح  رما و  لمحت  .

ياه لد  مکحم و  ياه  هیاپ  دـنک ، یم  هظحالم  ار  ملاوع  یمامت  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  اه  لسن  یماـمت  دراد و  ار  ناـقرف  نازیم و  تاـنیب و 
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مدقت زا  دنا و  هدیسر  تیعم  یهارمه و  هب  تعاطا و  میلست و  هب  رارطضا ، ساسحا  اب  ترورض و  كرد  اب  هک  ییاه  لد  . دبلط یم  ار  راوتسا 
دنام یم  بقع  اـی  دور و  یم  رتولج  اـی  طـساق ، قراـم  ثکاـن  هک  دـنا ، هدـش  كاـپ  طـسق  قورم و  ثکن و  زا  دـنا و  هتفاـی  تاـجن  رخأـت  و 
اولذب نیذلا  نیسحلا  باحصا  نیسحلا و  عم  انلعجا  مهللا  [ .» 15 « ] مکعم مکعمف  [ » 14 «، ] قهاز مکنع  رخأتملا  قرام و  مکیلع  مدقتملا  «؛ هک

[ . ] 17 ...« ] مکعم ینلعجی  نا  مکئادعا  نم  ۀئاربلا  ینقزر  مکتفرعمب و  ینمرکا  يذلا  هللا  لئـساف  [ .» 16 « ] مالسلا هیلع  نیسحلا  نود  مهجهم 
هحفص 37 ]

راثآ

هراشا

ۀـمحر و تاولـص و  کـنم  هلاـنت  نمم  اذـه  یماـقم  یف  ینلعجا  مهللا  ... هللادـبعابا اـی  کـیلع  مالـسلامیحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسبمجنپ  بـش 
تجح هب  رارطضا  [ . 18 . ] ۀلیـسولا هیلا  اوغتبا  .و  دـمحم لآ  دـمحم و  تامم  یتامم  دـمحم و  لآ  دـمحم و  ایحم  يایحم  لعجا  مهللا  . ةرفغم
راظتناو تجح  زا  ام  راظتنارب  روط  نیمه  تشاذگ ، یم  رثا  يداصتقا  یقوقح و  یـسایس و  یقالخا و  یتیبرت و  يهشیدـنا  رب  هک  روط  نامه 

. دراذگ یم  رثا  تجح  يارب  ام 

یعامتجا يهشیدنا 

رد دارفا  ءایـشا و  دوـخ و  ياـهورین  اـب  طاـبترا  رارمتـسا و  ردـق و  و  قـالخا ، رد  لیدـبت  بیکرت و  و  تـیبرت ، رد  نازیم  باـتک و  تاـنیب و 
رد تسا . راذگرثا  يداصتقا  ماظن  رد  عبانم  رد  عفانم و  رد  هجیتن ، رد  اهدادعتـسا و  رد  كارتشا  تاناکما و  شخرچ  و  قوقح ، تموکح و 

باوج يداصتقا  تالکشم  دروم  رد  يرکف  متـسیس  هک  تساه  هنیمز  هحفـص 38 ] طیارـش و [  هب  هجوت  اب  فادها و  ینابم و  نیمه  اب  عقاو 
، تالکـشم هب  ییوگباوج  . دزادرپ یم  نییبت  لیلحت و  هب  موس  جوم  نالک و  درخ و  ياه  هاگن  هعـسوت و  دشر و  لئاسم  ياپ  مه  دـهد و  یم 

نایرج ره  نوچ  . دوش یم  یهتنم  شور  لکـش و  رد  یگناگیب  هب  راچان  طیارـش ، اه و  هنیمز  زا  هناگیب  ادج و  اه و  نامرآ  ینابم و  زا  جراخ 
فرـصم هب  هوبنا  دیلوت  اب  دراذگ و  یم  هتـسد  کی  رایتخا  رد  ار  تاناکما  هک  یـشنیب  . تسا هارمه  دوخ  فادـها  ینابم و  دروخرب و  عون  اب 

، وت فرـصم  رازاب  رد  ینیمزریز و  عبانم  رد  ایند  يوس  نآ  زا  دوش و  یم  راتفرگ  فرـصم  دـیلوت و  يهخرچ  رد  راچان  دـنک ، یم  رکف  هوبنا 
شدازام نیمأت و  ار  شیاهزاین  دیاب  هک  یخارف  يهدـکهد  نیا  رد  نیون  مظن  هب  راچان  دـنیب و  یم  تلاخد  قح  ملـسم و  عفانم  شدوخ  يارب 

رد وت  هک  هتبلا  دص  .و  درگن یم  هیواز  نیا  زا  حلص  گنج و  هب  دزیر و  یم  ار  اه  ندمت  ییورایور  حرط  دروآ و  یم  يور  دنک ، فرصم  ار 
قتر و هب  افص ، حلص و  تغارف و  نامسآ  ریز  رد  يزادرپب و  تدوخ  لئاسم  لصف  لح و  هب  دودحم  یعطقم و  یناوت  یمن  یتسه و  وا  حرط 

نتخیگنارب ار  نمـشد  نتفیرف و  ار  دوـخ  ندرک ، هاـگن  لـئاسم  هب  یعطقم  دودـحم و  هنوـگ  نـیا  یتـسار  هـک  يزادرپـب ، يراـج  روـما  قـتف 
هجوت نیا  اب  دنشاب و  رـضاح  وت  هاگن  رد  روظنم و  وت  حرط  رد  دیاب  دعب  ياه  لسن  رـصاعم و  ياه  ناسنا  یمامت  نیمز و  یمامت  نوچ  . تسا

رد يوش و  هدامآ  ات  یشاب  هتشاد  هیقت  راظتنا و  دیاب  فعض  ماگنه  رد  وت  دوش و  یم  رتصخـشم  اه  تردق  اب  ییورایور  اهحرط و  ضراعت 
نیمز یمامت  ار و  نید  یمامت  و  [ 19  ] ینک مایق  تردق  ماگنه  رد  ینک و  يریگاج  یطلسم  نمـشد  هحفص 39 ] نینچ [  ياه  فعض  هطقن 

درک هیکت  نمشد  رب  ناوت  یمن  هک  دید  میهاوخ  نارمع  لآ  يهروس  زا  صیحمت  ثحب  رد  [ . 20 . ] يرادهاگن وا  حلاص  دابع  ادخ و  يارب  ار 
نیا [ . 22 «. ] نیرساخ اوبلقنتف  اورفک .. نیذلا  اوعیطت  نا  [ » 21 «. ] رانلا مکـسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  ال   » تشگزاب بقع  هب  ناوت  یمن  و 

هب ناگرزب  ياواتف  زا  یتح  هشوگ و  رانک و  زا  دـیاب  درادـن و  ار  یقوقح  یـسایس ، يداصتقا ، لـئاسم  باوج  زورما  هقف  مینک  یم  لاـیخ  هک 
شومارف ار  فادـها  ینابم و  ام  هک  هتـساخرب  یهجوت  یب  نیا  زا  همه  دـبایب ، هار  تالکـشم  باوج  هب  یـسایس و  يداـصتقا و  ماـظن  فشک 
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کی يارب  ار  نیمز  هک  ینارگید  فادـها  ینابم و  تایرظن و  بوچراچ  رد  میا و  هدیـسرن  بسانم  شور  لکـش و  هب  هجیتن  رد  میا و  هدرک 
يوج تسج و  یسررب و  هب  دننک ، یم  لصف  لح و  اهزرم  زا  جراخ  ای  اهزرم و  لخاد  تاناکما  اب  ار  دوخ  تالکـشم  دنهاوخ و  یم  هتـسد 

اج نآ  . میشاب هتفای  تسد  ساسا  یب  لطاب و  جیاتن  هب  ای  میـشاب و  هدیـسرن  هجیتن  هب  هک  تسا  یعیبط  میا و  هتخادرپ  ینید  یمالـسا  یلح  هار 
ياهشور اه و  لکـش  اه ، هنیمز  طیارـش و  هب  هجوت  اب  نازادرپ  هیرظن  دـننک ، یم  حرطم  ار  دوخ  یناـبم  اـه و  فدـه  نارازگ  تسایـس  هک 

تانیب يراذگ  ریثأت  طابترا و  یناوت  یم  هنوگ  نیا  و  هحفص 40 ] دنراد [ . یم  هضرع  دنهد و  یم  داهنـشیپ  ءارجا  لیلحت و  يارب  ار  بسانم 
يور تالکشم  لصف  لح و  هب  دودحم  یعطقم و  ینک و  ساسحا  يداصتقا ، یقوقح و  یـسایس و  شنیب  تجح و  ثحابم  رب  ار  اهشنیب  و 

یم هچرگ  دنـشوپب ، مشچ  اه  هعومجم  زا  دنناوت  یمن  حرط  رد  یلو  دننک  یم  لابند  هلحرم  هب  هلحرم  ار  تالکـشم  ارجا  رد  هچرگ  . يرواین
راـچد ار  نمـشد  اـهدروخرب ، اـهوگو و  تـفگ  رد  فـالتخا  اـب  دـنناوت  یم  دـنزاس و  ناـهنپ  دـنیامنن و  صخــشم  ار  حرط  یماـمت  دـنناوت 
قوقح تسایس و  رب  هک  روط  نامه  تجح  هب  رارطضا  لاح  ره  رد  [ . 23 «. ] ۀمحر یتما  فالتخا  : » هک دنیامن ، دیدرت  ددرت و  یمگردرس و 

. دراذگ یم  رثا  تجح  يارب  ام  راظتنا  تجح و  زا  ام  راظتنا  تجح و  زا  ام  راظتنا  رب  تشذگ ، یم  رثا  داصتقا  و 

ام راظتنا 

رارمتـسا و ردـق و  هب  هجوت  اب  هک  تفرگ  یم  لکـش  اـه ، هضیرف  باـتک و  نازیم و  ناـقرف و  تاـنیب و  تیادـه و  رد  تجح  هب  اـم  رارطـضا 
ساسحا و سح و  رد  دـیدج  یتایح  ات  دروآ  یم  يور  میرک  نیما و  تجح  هب  تشاد و  یمرب  رـس  ناسنا  يهدرتسگ  هدـیچیپ و  ياهطابترا 
اهریجنز و اه و  تب  زا  يدازآ  تمکح و  باتک و  شزومآ  اه و  هیآ  توالت  اـب  درادرب و  رـس  ناـسنا ، بلق  لـقع و  رکف و  لاـیخ و  مهو و 
هک دیامن  یم  صخـشم  ار  تجح  زا  راظتنا  هنیمز ، نیا  رد  تجح  هب  رارطـضا  . دناشکب رت  یلاع  تهج  غولب و  دـشر و  هب  ار  وا  اه ، ینیگنس 
اب نوچ  . تساهادعتـسا ییافوکـش  لـماکت و  زا  رتشیب  یتـح  تسا و  ناـفرع  نما و  هاـفر و  طـسق و  لدـع و  زا  رتـشیب  هحفـص 41 ] يزیچ [ 

، شرکف هبرجت و  ییافوکـش  هک  یناسنا  . دوش یم  حرطم  میظع  ياهورین  نیا  هب  نداد  تهج  يریگراک و  هب  لکـشم  اهدادعتـسا  ییاـفوکش 
اب هدیـسر ، تسب  نب  یچوپ و  هب  ورین  نیا  دودـحم  ییافوکـش  اب  هدز و  هقلح  وا  رب  ار  جـنر  گـنج و  تردـق و  تعنـص و  ریجنز  هنوگ  نیا 

نتـشادرب و ار  اهراوید  تجح ، زا  راتظنا  هک  تسا  نیمه  هب  .و  دیـسر دـهاوخ  رت  نیگنـس  نارحب  رتشیب و  یچوپ  هب  اهورین  یمامت  ییافوکش 
ریـس و دسرب و  شیوخ  تفرعم  رارطـضا  زجع و  هب  تردـق ، رورغ  زا  ناسنا  ات  تسا  نتخومآ  ار  دودـحمان  نتفر  هار و  نتکـش و  ار  اه  تب 
عیفش و ار  اه  نآ  ام  هک  تسرد  نیا  . دهد یم  حیضوت  ار  لسوت  يهلأسم  تجح  زا  ام  راظتنا  يهلأسم  . دهدب همادا  ار  شیوخ  رمتسم  كولس 
زا زج  ام  هک  تسا  تسرد  نیا  میراذـگ و  یم  نایم  رد  اه  نآ  اب  ار  نامنادـنزرف  جـنر  ماعط و  کـمن  یتح  میا و  هتخاـس  دوخ  بلط  هارمه 

کـسورع اه و  تب  هب  ندیـسر  يارب  اه  نآ  زا  میهاوخن و  ار  ناشدوخ  زج  اه  نیا  زا  هک  تسا  نیا  نیرت  تسرد  یلو  میهاوخ  یمن  اه  نیا 
زوس کشا و  اب  هک  اج  نآ  ات  میراذگن  اپ  ریز  کچوک  ياهوزرآ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ار  اه  نیا  مینکن و  هدافتـسا  نامزیچان  ریقح و  ياه 

يایند هچ  رد  یـسک و  هچ  يوس  هب  میدرگ ؟ یمرب  اجک  هب  یتسار  مدرگ ... یمرب  یهدـن  ارم  باوج  رگا  ناـج ! اـقآ  ناـج ! يدـهم  مییوگب 
لاـح . میدروآ يور  اـه  نیا  هب  اـت  میا  هدروخ  مخز  اـه  تسب  نب  يهمه  زا  میا و  هدرک  هبرجت  ار  اـه  هار  نیا  يهمه  اـم  . یکچوک گرزب و 

اب میدرگ و  یمرب  اه  نیا  زا  نامتشرد  زیر و  ياهاعد  هحفص 42 ] ندشن [  باجتسم  نامکچوک و  ياه  هتساوخ  ندشن  هدروآ  رب  اب  هنوگچ 
هک دوش  یم  مولعم  میتفرگ ، هدرخ  اه  نآ  رب  ناملد  رد  یتح  میدیرب و  دوخ  ءایلوا  زا  اه  هتـساوخ  نیا  رطاخ  هب  ام  رگا  . مینک یم  رهق  اه  نآ 

میروش یم  اه  نآ  رب  و  میراذگ ، یم  اپ  ریز  ار  اه  نآ  ضراعت ، ماگنه  رد  میناد و  یم  رت  مهم  رت و  يرورض  اه  نآ  زا  ار  اه  هتساوخ  نیا  ام 
مسرن و رثاکت  رورغ و  هب  اه  تمعن  زا  هنوگچ  منک و  دروخرب  اه  جـنر  اـب  هنوگچ  هک  دـنزومایب  نم  هب  اـت  دـنا  هدـمآ  اـه  نآ  هک  یلاـح  رد 

تاناکما نتساد  نوچ  . مبایب تسد  رثوک  هب  منک و  هدافتسا  بوخ  اه  يدب  زا  مشاب و  هتـشاد  بسانم  يریگ  عضوم  تیعقوم ، ره  رد  هنوگچ 
رثوک و تفارظ و  تیفرظ و  نم  هب  دروخرب  يهیواز  دید و  يهیواز  . تسا مهم  دروخرب  بسانم و  يرادرب  هرهب  هک  تسین ، مهم  اه  تمعن  و 
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ارم ات  دنا  هدمآ  اه  نآ  هک  یلاح  رد  دننک ، ریمعت  ار  میاه  تب  ای  دـنزاسب و  تب  نم  يارب  اه  نآ  هک  مهاوخ  یم  نم  . دـشخب یم  ار  رارمتـسا 
رد ار  ءانغتسا  ریخ و  انغ و  نم  يارب  اه  نآ  مهاوخ و  یم  تمعن  اه  نآ  زا  نم  . دننکشب مدوخ  تسد  اب  ار  میاه  تب  دنناهرب و  یتسرپ  تب  زا 

ةاده و ءادهش و  اه  نآ  دنتـسه ، تراشب  تمحر و  رکذ و  حالف و  رون و  تمارک و  نما و  نایب و  تیاده و  يهلیـسو  اه  نآ  . دنا هتفرگ  رظن 
هحفص زا [  نم  و  [ 24  ] دنتسه ظفاح  نصح و  قیفش و  سینا و  رهد و  دحاو  نازیم و  ناما و  دنتـسه ، ادخ  ءافلخ  ملع و  يهنازخ  رما و  ةالو 

تردـق و ناـبحاص  راـصبالا و  دـیألا و  یلوا  نیا  زا  تسا  هتخاـس  نم  تشگنا  زا  هچ  نآ  مراد و  عـقوت  ار  کـچوک  ياـهراک  اـه  نآ  [ 43
هک تسا  نیا  تسا و  هدوبن  دنا ، هدمآ  نآ  رطاخ  هب  دـنا و  هدـش  هداتـسرف  نآ  يارب  هک  یتهج  رد  اه  نآ  هب  نم  لسوت  مراد و  انمت  تریـصب 

لقع و رکف و  لام و  ناج و  مشاب و  نامرف  هب  دیاب  نم  هک  یلاح  رد  دندرگزاب ، نم  دزن  هب  دنشاب و  نم  نامرف  هب  شوگ  اه  نآ  میهاوخ  یم 
نآ تسا و  یندش  مامت  ینتفر و  دـشاب  نم  دزن  رد  هچ  نآ  نوچ  . مراذـگب اه  نآ  دزن  رد  اه و  نآ  نما  میرح  رد  اه و  نآ  نصح  رد  ار  مبلق 

اب هدش و  حرطم  نالوسر  ءایبنا و  دروم  رد  هک  نآرق  تایآ  هب  هجوت  اب  . تسا یندش  دایز  یندـنام و  دورب ، ادـخ  دزن  رد  اه و  نآ  دزن  رد  هچ 
زا اه  هنیمز  نامه  رد  میمهفب و  ار  اه  تجح  راک  شقن و  هاگیاج و  میناوت  یم  هدـمآ  یفاک  باتک  رد  تجح  هرابرد  هک  یتاـیاور  هب  هجوت 

، يده [ 28 ، ] تمحر هک  دنتسین ، [ 27  ] رطیسم و  [ 26 ، ] لیکو [ ، 25 ، ] ظیفح اه  نآ  . میوش لسوتم  اه  نآ  هب  میـشاب و  هتـشاد  راظتنا  اه  نآ 
یعاد یکزم و  مـلعم و  و  [ 33  ] میرک و  [ 32  ] نیما و  [ 31  ] نایب و  [ 30  ] امرف ناـمرف  و  [ 29  ] دنتسه ریذن  رـشبم و  دهاش و  يرـشب و  رکذ ،

امش تسد  هب  راک  شاک  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  سینخ  نب  یلعم  هحفص 44 ] دنتسه [ . [ 35  ] یحو لماح  و  [ 34  ] یگدنز
ار یمولظم  یملظ ، چیه  دوبن و  بش  يرادیب  زور و  جنر  زج  تروص  نیا  رد  دیامرف : یم  ترـضح  . میدیـسر یم  یخارف  هب  ام  دیـسر و  یم 

نامه اه  نامرآ  هب  یبای  تسد  هافر و  نما و  راـظتنا  نیا  . تسا هدومن  تحار  اـم  رب  ار  راـک  هک  اـم  رب  ملظ  نیا  زج  هتـشادن  هاـگن  تحار  رد 
لزلزتم دباین ، تسد  اه  نامرآ  نآ  هب  موصعم ، رانک  رد  رگا  هک  هدش  التبم  نآ  هب  هدیـشک  جـنر  تسود  نآ  هک  دروآ  یم  لابند  هب  ار  یتفآ 
طوبرم هجیتن  لوصو  . مینک مهارف  ار  باختنا  ناکما  لوحت و  يهنیمز  ات  دنهاوخ  یم  ام  زا  هک  یلاح  رد  دیشک ، دهاوخ  بقع  دش و  دهاوخ 

ادابم ات  دـننک  تعیب  جاجح  ياپ  اب  دـنربب و  دوخ  یلو  زا  . دـنیامن یـشکرس  ای  دـنرواین و  يور  اسب  هچ  هک  . تسا نارگید  لابقا  تعاطا و  هب 
رد قالخا و  كولـس و  تیبرت و  رد  عمج  ییاهنت و  رد  هک  اه  نآ  . دنـشاب هدـش  راتفرگ  تیلهاج  گرم  هب  دنـشاب و  هتخانـشن  ار  نامز  ماـما 

لام و ناج و  زا  دـنناوت  یم  دـنا ، هدرک  ساسحا  ار  تجح  لوسر و  ادـخ و  هب  رارطـضا  زاـین و  رگید  ياـه  تلم  دارفا و  ءایـشا و  اـب  هطبار 
حتف رارمتـسا و  گرم ، وا  اب  تسا و  روک  دودحم و  یگدنز  یلو  نودب  هک  دنیوشب ، تسد  یلو  زا  دنناوت  یمن  یلو  دـنرذگب  دوخ  تحار 

هحفص 45 ] [ . ] 36 . ] انیبم احتف  کل  انحتف  انا  . تسا

راثآ اه و  هشیر  راظتنا ،

هراشا

ةرفغم ۀـمحر و  تاولـص و  کنم  هلانت  نمم  اذـه  یماقم  یف  ینعجا  مهللا  ... هللادـبعابا ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمـشش  بش 
[39  ] انرما ییحا  ادـبع  هللا  محر  انیلع ، هسفن  سبح  ادـبع  هللا  محر  [ . 38  ] الیدبت اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  [ . 37]
يداینب و وا  يارب  شاب  هدامآ  یلو و  يارب  راظتنا  هزادـنا  نامه  هب  راچان  دـشاب ، رت  يداینب  رتدایز و  رت و  نیگنـس  هزادـنا  ره  یلو  زا  راظتنا  .
قشع و نیا  هک  دـشاب  مه  تبحم  ساـسحا  قشع و  هارمه  رارطـضا ، كرد  تفرعم و  زا  هتـشذگ  هک  اـج  نآ  صوصخ  هب  . دوـش یم  قـیمع 

وت دنروآ و  یم  لابند  هب  ار  ءافو  ءانف و  میلست و  تعاطا و  جیردت و  نیرمت و  هک  دنتـسه  يدنمورین  ياه  هزیگنا  راچان  تفرعم ، رارطـضا و 
هحفص 46 ] دنزاس [ . یم  نکمم  ار  تیعم  دنراد و  یم  هاگن  یلو  دصاقم  هارمه  ار 

اه هشیر 
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قایتشا و هب  هجوت  زا  یلو و  ياه  ییابیز  لامج و  نسح و  هب  هجوت  زا  یلو و  ياهشزرا  لامک و  هب  هجوت  زا  قشع  ساـسحا  نیا  ساـسا  و 
يارب تسا و  نم  دای  هب  تسا و  قاتشم  نم  هب  وا  یلو  مجاتحم  یگرزب  هب  نم  مینیب  یم  هک  یتثو  . دوش یم  راوتـسا  یلو  يراکادف  تبحم و 

دوخ زا  ساسحا  هلو و  نم  رد  دهد و  یم  رارق  ریثات  تحت  رتشیب  ارم  يرگادوس ، زاین و  نودب  تبحم  قایتشا و  نیا  راچان  تسا  جنر  رد  نم 
مکیلع صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دقل  : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  يهرابرد  . دروآ یم  یگتشذگ 

جنر . درادـن یلئاح  تجاح و  يزایتما و  تسامـش و  دوخ  زا  هک  هدـمآ  امـش  نایم  هب  یلوسر  دـیامرف : یم  [ 40 .« ] میحر فوؤر  نینمؤملاـب 
تمحر تفأر و  دـنا  هدروآ  ناـمیا  دـنا و  هدـیورگ  هک  اـه  نآ  هـب  تبـسن  دراد و  زوـس  صرح و  امـش  رب  تـسا  نیگنـس  وا  رب  امـش  ياـه 

شمرن و تفأر و  دنا ، هتشاذگ  ولج  هب  یماگ  دنا و  هتشادرب  یمدق  هک  اه  نآ  هب  تبسن  تساشوک و  زوس و  لد  همه  هب  تبـسن  لوسر  . دراد
مالا قیقشلا و  خالا  قیفـشلا و  دلولا  قیفرلا و  سینالا  مامالا ، : » میونـش یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یفاک  تیاور  رد  . دراد قشع  تمحر و 

هللا و یلا  یعادـلا  هدالب و  یف  هتفیلخ  هدابع و  یلع  هتجح  هقلخ و  یف  هللا  نیما  مامالا ، . دانلا ۀـیهادلا  یف  دابعلا  عزفم  ریغـصلا و  دـلولاب  ةربلا 
زع نیدلا و  ماظن  ملحلاب ، موسوملا  ملعلاب  صوصخملا  بویعلا ، نع  اربملا  بونذـلا ، نم  رهطملا  مامالا ، هحفص 47 ] هللا [ . مرح  نع  باذلا 

لثم و ال هلال  لدـب و  هنم  دـجوی  ملاع و ال  هلداعی  دـحا و ال  هینادـی  هرهد ال  دـحاو  ماـمالا ، . نیرفاـکلا راوب  نیقفاـنملا و  ظـیغ  نیملـسملا و 
ردپ تقفش  قیفر و  سنا  ماما  [ . 41 «. ] باهولا لضفملا  نم  صاصتخا  لب  باستکا  هل و ال  هنم  بلط  ریغ  نم  هلک  لـضفلاب  صوصخم  . ریظن
همه نیا  درادن و  نیزگیاج  ربارب و  لامج  لامک و  تایصوصخ  یهاگآ و  رد  دراد و  ار  کچوک  دنزرف  هب  ردام  یبوخ  ردارب و  یهارمه  و 
ياه لاس  رد  تیالو  ثحب  رد  . شالت ششوک و  بلط و  نودب  هدش  تیانع  وا  هب  ناسنا  عون  تیالو  يربهر و  رطاخ  هب  هک  تسا  یـششخب 

رت نابرهم  اـم  زا  اـم  هب  تبـسن  رت و  هاـگآ  اـم  حـلاصم  اـم و  هب  اـم  زا  تجح  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  تیـالو  ساـسا  هک  ما  هدرک  هراـشا  لـبق 
هدرتسگ ادخ  تمحر  هک  تسا ، طیحم  یبوبر و  هک  تسین  دودحم  يزیرغ و  وا  تبحم  تسا و  يدوجو  يدوهش و  وا  یهاگآ  نوچ  . تسا

ام جایتحا  زاین و  هب  هجوت  اب  ام و  هب  تجح  قایتشا  سنا و  تبحم و  لامک و  لامج و  هب  هجوت  نیا  اب  نونکا  . تسا ةرفغملا  عساو  وا  تسا و 
ياه هچب  ملعم  هک  ار  يدوهی  ناوج  میونـش  یم  هک  یتقو  . دـشوج یم  لد  رد  يا  هزیگنا  هچ  دریگ و  یم  لکـش  اـم  رد  یـساسحا  هچ  وا  هب 
يور رب  وا  شعن  زج  دشاب و  هتـشادن  یـصاح  رگا  یتح  دوش  یمن  مارآ  دریگ  یمن  ناطیـش  گنچ  زا  ار  وا  ات  دراد و  رظن  ریز  دوب  ناملـسم 

زا رود  ار  وا  تما  باسح  ات  دـهاوخ  یم  ادـخ  هحفـص 48 ] زا [  هک  میونـش  یم  یتقو  ای  دـنامن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ياـه  تسد 
یم مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ياوجن  زا  میونـش و  یم  هک  یتقو  ای  دزاسن و  شاف  ار  اه  نآ  ياـه  يدـب  دـنک و  یـسررب  قیـالخ  ياـه  مشچ 
هیلع هللا  یلص  لوسر  یهدب  اج  تشهب  رد  ارم  رگا  هدوبر و  ار  یکی  هک  يا  هدرک  دونشخ  ار  ناطیـش  يراذگب  شتآ  رد  ارم  رگا  هک  میونش 

رب ار  تلوسر  یلاحـشوخ  رورـس و  اـت  مراد  رواـب  هک  دـنگوس  وـت  هب  مناد و  یم  نم  تسا و  هدروآ  ار  یکی  هک  ینک  یم  رورـسم  ار  هلآ  و 
رد یسنا  یقـشع و  نانچ  نآ  مینک  یم  ساسحا  ار  کچوک  ياه  هناشن  نیا  یتقو  . يزرو یم  قشع  نآ  هب  يراد و  یم  مدقم  ناطیـش  رورس 
یم لوسر  تراـیز  رد  هک  دزاـس ، ناـمراداو  وا  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  اـی  لوسر و  تراـیز  هب  دـنک و  ناـمرارق  یب  هک  دفوکـش  یم  اـم 

کلاون نم  لیزجلا  اهب  کلمی  لـئاضفلا و  قوفت  ۀلیـضف  هلتق  تلواـح  یتلا  ۀـئفلا  نم  هب  سحا  دـیکوا  هسم  يذا  لـکب  هل  تبجوا  « ؛ میناوخ
ره جـنر و  ره  ربارب  رد  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  و  [ 42 «. ] کیحو هل  لثم  ام  طختی  مل  ۀصغلا و  عرجت  درفزلا و  یفخا  ةرـسحلا و  رـسا  دقلف 

درک و ناهنپ  ار  دوخ  مرگ  کشا  زوس و  یمامت  وا  نوچ  . نک تیانع  لـیاضف  یماـمت  زا  رتـالاب  یتلیـضف  وا  هب  ار  وا  راوخنوخ  نمـشد  دـیک 
نوریب مدـق  کـی  یتـح  تشاذـگن و  رتارف  یماـگ  دوـب  هدرک  ررقم  وا  يارب  وـت  یحو  وـت و  هچ  نآ  زا  دیـشون و  هـعرج  هـعرج  ار  اـه  جـنر 

شاب هدامآ  يارب  ار  ام  هک  تسا  يا  هزیگنا  هنیمز و  نانیشن ، كاخ  ام  زا  رارطضا  جایتحا و  نیا  نازارفرس و  نیا  زا  قایتشا  نیا  یتسار  . دماین
هحفص 49 ] دنازوسب [ . دناروشب و  تجح  راظتنا  و 

راثآ
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ما و هدرک  ساسحا  ار  تیالو  ترورـض  نم  رگا  . مینک يزاس  هنیمز  میوش و  هدامآ  وا  يارب  دـیاب  میراد ، یلو  زا  هک  يراـظتنا  هزادـنا  هب  اـم 
نردـم و يرورپماد  کی  هب  دـنراد و  ناشهافر  لاس  داتفه  كال  رد  رـس  هک  مهاوخ  یم  ییاه  مدآ  یمامت  نیمز و  یماـمت  يارب  ار  تجح 

مزاسب ار  دمآ  راک  ياه  هرهم  گرزب  يربهر  نیا  يارب  دیاب  منک و  لقتنم  اه  نیا  يهمه  هب  ار  ترورض  نیا  دیاب  راچان  دننک  یم  رکف  غراف 
یمن ار  گرزب  ياه  فده  . مناسرب ریثک  زیخ  يرادرب و  هرهب  رثوک و  هب  دروخرب  يهیواز  دـید و  يهیواز  اب  تفارظ و  تیفرظ و  ملح و  اب  و 
شور راک و  لکـش  رگید و  فادـها  ینابم و  داصتقا ، قوقح و  قالخا و  تسایـس و  رد  هک  وت  راچان  درک و  ناماس  هب  يزاب  داشگ  اب  دوش 

هب وت  يهدنکارپ  ياهراک  یمامت  دیاب  هک  ینارذـگب  ار  يا  هظحل  دـیلوت  دـلوت و  نیا  تیبرت و  نیا  نودـب  یناوت  یمن  يراد ، صخـشم  راک 
هتـسشن دوخ  هاگیاج  رد  هک  ینارای  نوچ  . دوش یهتنم  اه  نآ  ینیزگیاـج  يزاـساج و  ترـصن و  يریگراـی و  هب  دـخرچب و  روحم  نیا  رود 

ار و مود  طخ  باسح  دیاب  هک  تسا  نیمه  دنتسه و  نکشرمک  دنشاب ، هتشادن  ینیزگیاج  هک  يدمآ  راک  نارای  دنتـسین و  دمآ  راک  دنـشاب 
هب هتساخرب و  یگنهرف  زا  یعامتجا  يداصتقا  يهعسوت  دشر و  عون  ره  . دییور هرابود  دییور و  دییاز و  تشاد و  لوا  نیمه  زا  ار  مود  فص 

ياه هرهم  تیریدـم و  هحفـص 50 ] حرط و [  جاـتحم  ینید ، ریغ  اـی  ینید و  گـنهرف  رد  هچ  یگنهرف  لوـحت  نـیا  دـماجنا و  یم  یگنهرف 
رارمتـسا و ردق و  اب  ار  یمدآ  دنراد و  ار  تجح  راظتنا  هک  تسا  یناسک  نیگنـس  راک  نیا  .و  تساه نآ  يزاساج  ینیزگیاج و  دـمآراک و 
یفـسلف و یملع ، يرنه ، ياـهگنهرف  تسب  نب  . دـنا هدرک  يزیر  هماـنرب  هعوـمجم  نیا  رد  همه  نـیا  يارب  دـنا و  هـتفرگ  رظن  رد  شطباور 

نما و  تفارظ ، تیفرظ و  ملح و  هاگآ ، لداع  دازآ  مدآ  هب  ات  دروآ  یم  ینید  گنهرف  يارب  یتولخ  اه ، نآ  ییاسران  ای  یعمج و  ینافرع و 
یمامت رد  دیاب  دنراد  راظتنا  دـح  نیا  ات  تجح  زا  هک  یناسک  . دزومایب ار  دروخرب  يهیواز  دـید و  يهیواز  رثوک و  ریثک و  ریخ  تغارف و  و 

هنیمز اه و  تیلوؤسم  ات  میراد ، همانرب  يا  هلحرم  هچ  ات  یناسک و  هچ  يارب  هک  مینک  نشور  ار  باسح  لوا  زا  دـیاب  ام  . دـنوش هداـمآ  داـعبا 
تردق و دح  رس  ات  مه  نآ  اه  ناملسم  زا  هتـسد  کی  يارب  اهزرم و  لخاد  يارب  هک  یناسک  . میـشاب هتـشاد  صخـشم  تبـسانم و  اه  يزاس 

یم ار  تمعن  هن  رثوک  و  هافر ، هن  تغارف  و  تردـق ، هن  تزع  دحرـس  ات  اه و  لـسن  یماـمت  يارب  هک  اـه  نآ  اـب  راـچان  دـنراد ، هماـنرب  هاـفر 
شزومآ و يدازآ و  هزات و و  یگدـنز  هزات و  دروخرب  هزات و  هاگن  نایب و  شنیب و  راظتنا  تجح  زا  هک  اـم  . دوب دـنهاوخن  ناـسکی  دـنهاوخ 
؛ دنا هتساوخ  هک  میـشاب  ناشکمک  دادس  تفع و  داهتجا و  عرو و  اب  دیاب  راچان  میهاوخ ، یم  ار  وا  تمارک  تناما و  میراد و  ناقرف  نازیم و 
ار مایق  هیقت و  راظتنا و  يهلحرم  هس  بالقنا ، زا  ییاهسرد  يهتشون  رد  نم  هحفص 51 ] [ . ] 43 «. ] دادس ۀفع و  داهتجا و  عروب و  ینونیعا  »
تیبرت و رد  و  تیریدـم ، حرط و  رد  و  تفارظ ، تیفرظ و  بـلق و  رد  شنیب و  رکف و  رد  دـیاب  هنوـگچ  هـک  ما  هدرک  هراـشا  ما و  هداد  حرش 

رقاب ترضح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نایب  هب  مینک و  یم  دای  تیاور  ود  زا  اج  نیا  رد  .و  میشوکب اه  هدش  تیبرت  ینیزگیاج  يزاساج و 
دقل هللا  کحلصا  هل  تلق  : » دنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یطـساو  قودص  نیدلا  لامک  رد  . مییامن یم  يرتشیب  هجوت  مالـسلا  هیلع 

هللا نلعجیل  هللاو  یلب  اجرخم  هللا  لجعی  لجوزع ال  هللا  یلع  هسفن  سبح  نم  يرتأ  دـیمحلادبع  ای  لاقف  رمالا ... اذـهل  اراـظتنا  اـنقاوسا  اـنکرت 
تورث و رازاب و  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیمحلادبع  [ . 44 «. ] انرما ییحا  ادبع  هللا  محر  . انیلع هسفن  سبح  ادبع  هللا  محر  . اجرخم
هک یسک  ینک  یم  لایخ  ایآ  دیمحلادبع  ای  دیامرف : یم  ترضح  . میا هدرک  اهر  امـش  تموکح  امـش و  رما  راظتنا  رطاخ  هب  ار  دوخ  یگدنز 
وا يارب  امتح  ارچ  دراذگ ؟ یمن  تسب  نب  زا  یهار  وا  يارب  ادخ  دلـسگب ، وا  ریغ  زا  دزاس و  ادـخ  هار  رد  سوبحم  دـنک و  فقو  ار  شدوخ 

هتخاس و ام  فقو  ار  شدوخ  هک  يا  هدنب  رب  ادخ  تمحر  دنک ، یم  حرطم  دـیکأت  اب  ار  هتکن  ود  ترـضح  سپـس  .و  دراذـگ یم  ییاهر  هار 
هتکن ود  . دشخب یم  تایح  دهد و  یم  ناماس  دنک و  یم  هدنز  ار  ام  راک  ام و  رما  هک  يا  هدنب  رب  ادخ  تمحر  هدومن . ام  يهتساوخرب  سبح 

رظن یناـبم  هـب  سفن ، سبح  تـجح  یلو و  رما  ياـیحا  يرگید  تـجح و  یلو و  رب  سفن  سبح  یکی  تـسا ، حرطم  راــظتنا  يهـلحرم  رد 
ره رد  راچان  دـندش ، سوبحم  فقو و  اجرب و  اپ  راوتـسا و  فادـها  ینابم و  رد  هک  یناـسک  .و  فدـه هحفـص 52 ] هب [  رما  ياـیحا  .و  دراد

تفرعم و ياج  هب  ینابم  رد  رگا  اما  . دـنیآ یم  نوریب  تسب  نب  زا  دنـسر و  یم  شیوخ  راک  شور  راـک و  لکـش  هب  هنیمز  ره  رد  طـیارش و 
تیلم رورغ  زا  راشرس  ياه  تماقتسا  ای  قانتخا و  زا  هتفاترب  ياهشورخ  ملظ و  زا  هتساخرب  ياهساسحا  هب  اوقت ، تنـس و  قشع و  نامیا و 
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ندـمت ییورایور  ای  و  میدروخ ، هرگ  یخیرات  یتاقبط و  لیلحت  یملع و  يهفـسف  هب  ای  و  میدروآ ، يور  هنایطول  يدرمدار  مزیلانویـسان و  و 
داتفه رد  میدروآ و  يور  ییاهر  هافر و  نما و  ای  رثاکت و  هافر و  تردق و  هب  فادـها ، رد  رگا  میدرک و  يریگرای  میتفرگ و  رظن  رد  ار  اه 
گرم یگدنز و  میتساوخن و  ار  يولع  تموکح  میدش و  ادج  ادخ  تجح  یلو و  تیالو  زا  و  میدش ، سوبحم  هفرم  غراف و  یگدـنز  لاس 

فادها ینابم و  زا  دیابن  ایناث  میـشکب و  وا  خر  هب  ار  هتـسب  رازاب  مینادب و  ادخ  یلو  رظتنم  ار  دوخ  دـیابن  الوا  میتفرگن ، رظن  رد  ار  يدـمحم 
هحفص 53 ] دشک [ . یم  شود  هب  ار  دوخ  ياه  هشیر  راب  طقف  ینایرج  ره  هک  میشاب ، هتشاد  تاحوتف  عقوت  يولع ، يدمحم - 

لمع لکش  راظتنا و 

هراشا

ینونیعا مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  ... نیـسحلاب اهیجو  كدـنع  ینلعجا  مهللا  ... هللادـبعابا اـی  کـیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمتفه  بش 
هک فینح  نب  نامثع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  اما  باطخ  نیا  فادـها ، هب  هجوت  اب  ینابم و  ماکحتـسا  اب  [ . 45 . ] دادس ۀـفع و  داهتجا و  عروب و 

کیدزن فادرتم و  ار  اه  هملک  نیا  اسب  هچ  ام  . دزاس یم  صخشم  دنراد  راظتنا  درد  هک  اه  نآ  يارب  ار  لمع  لکـش  تسا ، هرـصب  رادنامرف 
رد . دـنروآ یم  یفیلکت  دـنراد و  یفرح  مادـک  ره  اه  هملک  نیا  هک  یلاح  رد  مییامن ، یلاخ  هناش  نآ  نیگنـس  راب  زا  مینک و  باسح  مه  هب 

نامیا قشع و  زا  دراد و  هشوت  تخانـش  تفرعم و  زا  کلاس  رـصان  هک  ما  هداد  حیـضوت  یلو  يراـی  ترـصن و  يارب  ردـق  ياـه  بش  ثحب 
هحفص 54 ] دروخ [ . یم  هرگ  مادقا  لمع و  هب  دریگ و  یم  هیمهس 

داهتجا عرو و 

قشع و نیا  . دراد ار  نداد  تسد  زا  ار و  ییادج  تیشخ  فوخ و  هزادنا  نامه  هب  دراد ، يزیچ  هب  هقالع  قشع و  هک  تبـسن  نامه  هب  ناسنا 
ره دور و  یم  یهار  ره  زا  عرو  نیا  نودب  قشاع  . دنزاس یم  لداعتم  ار  رگیدکی  تلاح  ود  نیا  دنهد و  یم  لکش  ار  داهتجا  عرو و  سرت و 
هب یهاوخب  هک  نآ  لثم  دروآ ، یم  عرو  سرت و  رذح و  تلاح  وا  رد  تیمورحم  ییادج و  زا  سرت  هک  یلاح  رد  . دـهاوخ یم  ار  یـششوک 

. ییامن تکرح  هدش  يراذگ  نیم  هک  یهار  رد  ای  يرادرب و  مدق  ناراب  يال  لگ و  رد  دیفس  سابل  اب  ای  ینزب و  تسد  قرب  میس 

تفع

، تسا نیمک  رد  تسا  تاوهش  نیا  يهناوتشپ  هک  یبضغ  زا  تاوهـش و  زا  نوگانوگ  ياه  تفآ  راچان  مادقا  نادیم  رد  لمع و  يهزوح  رد 
کی رد  [ . 46 «. ] تاوهـشلا بح  سانلل  نیز  « ؛ هک دشاب  هدیدرگ  نییزت  هجوت و  دـشاب و  هدـش  بوبحم  تاوهـش  نیا  هک  اج  نآ  صوصخب 

زاین تجاح و  هلحرم  کـی  رد  . دریگ یم  هرهب  شیاـهزاین  نیمأـت  يارب  ناـکما  نیرتمک  زا  دـنک و  یم  تکرح  شیاـهزاین  اـب  یمدآ  هلحرم 
يا هلحرم  رد  . تسا هداد  نت  شهاوخ  هب  هچرگ  دـهد  یمن  قح  دوخ  هب  ناـسنا  یلو  دـنک  یم  ضوع  شهاوخ  توهـش و  اـب  ار  دوخ  ياـج 
یم هیجوت  يا  هضیرف  نوـچمه  بوـبحم  نیا  رگید  يا  هلحرم  هحفـص 55 ] رد [  دنیـشن و  یم  لد  رد  دـبای و  یم  تیبوبحم  تاوهـش  رگید 

دروخرب هنوگره  سک  ره  اـب  یـشکب و  ار  رفن  اـه  نویلیم  یناوت  یم  تدوخ  عفاـنم  رطاـخ  هب  وت  هک  تساـج  نآ  دـبای و  یم  تنیز  دوـش و 
هیجوت هدولآ و  بضغ  تاوهـش  ياه  تفآ  نیا  اب  بوخ ! . ینک هقرغ  اـه  بآ  رد  ار  جـیلخ  يوس  نیا  نارفاـسم  اـیند  فرط  نآ  زا  ییاـمن و 

، دنتـشاد رظن  رد  ار  بالط  يهمانرب  هک  یناتـسود  عمج  رد  نم  . يراذگ یم  لمع  نادیم  رد  اپ  هتفاین  تینوصم  هنوگچ  ینک و  یم  هچ  هدش 
اـهداینب و هاـگداد و  رد  شراـک  يهزوح  اـب  دزوماـیب و  دـیاب  ار  ییاـهشور  هچ  مولع و  هچ  هک  دوش  یم  مولعم  شفدـه  اـب  هبلط  هک  متفگ 

دوخ دیاب  یلماوع  هچ  زا  دشاب و  هتـشاد  دیاب  ار  ییاه  تینوصم  هچ  هک  دوش  یم  مولعم  ناکدوک ، نادرم و  نانز و  عمج  رازاب و  سرادم و 
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. تسا هدولآ  بضغ  تاوهش  ياه  تفآ  نیا  زا  تینوصم  یکاپ و  تفع  . دشاب هتخاس  صالخ  ار 

دادس

هناخزپشآ هب  وت  زا  دیلقت  هب  وت  دنزرف  دتفا و  یم  يا  هرفس  یهاگ  . تسا اهدومبک  اه و  يرسک  نتـشادرب  اه و  فاکـش  ندرک  رپ  دادس  اما  و 
، دوجوم ياهزاین  هرفـس و  ياه  يرـسک  اهدوبمک و  هب  هجوت  اـب  یهاـگ  یلو  . دروآ یم  هرفـس  يوس  هب  تسوا  تسد  مد  هچ  ره  دور و  یم 

دنتـسه یناسک  دادس  لها  درادن و  يرـسک  فاکـش و  دوخ  هک  تسا  يدوجو  ددسم ، دوجو  . دور یم  لابند  هب  ار  يراک  ینک و  یم  مادقا 
مراکم ياـعد  رد  هک  یمادـقا  نینچ  يهمزـال  و  هحفـص 56 ] دـنروآ [ . یم  ار  اـهدوبمک  دـننک و  یم  رپ  ار  اـه  يرـسک  اـه و  فاکـش  هک 

دنشاب و هتـشاد  رظن  رد  ار  هدشن  هدروآ  رب  ياهزاین  هدش و  ماجنا  ياهراک  یمامت  هرفـس و  یمامت  هک  تسا  نیمه  هدش  حرطم  مه  قالخالا 
. دنزادرپب نآ  هب  اه  تیلوا  اه و  تیمها  هب  هجوت  اب 

شیور ياه  هنیمز 

داهتجا و عرو و  نیا  هک  میزادرپ  یم  هتکن  ود  نیا  هب  دوش  یم  ینالوط  هچرگا  نونکا  میتخادرپ و  نآ  هب  ردـق  بش  رد  هک  تسا  یثحب  نیا 
اه و تروص  هچ  یلو  هب  کمک  ینونیعا و  هک  نیا  رگید  دـنیور و  یم  يا  هنیمز  هچ  رد  دـنوش و  یم  ینتفای  تسد  هنوگچ  دادـس  تفع و 
اه هدنرپ  هک  ییاه  تنس  اه و  ماظن  هب  هجوت  اب  ادخ و  تبحم  نامیا و  هب  هجوت  اب  قح و  روضح  تمرح و  هب  هجوت  اب  عرو  . دراد ییاه  هولج 

روعش تافرع ، زا  سپ  - 1 [ . 47 «. ] اباتک همایقلا  موی  هل  جرخن  هقنع و  یف  هرئاط  هانمزلا  ناسنا  لک  .» دریگ یم  لکش  دننادرگ  یمزاب  ام  هب  ار 
ای تسا و  نم  ملعم  ینـالف  هک  مدـش  هجوتم  یتـقو  مدـیبوک  یم  پوت  رذـگهر  ره  رـس  رب  هک  ینم  . تسا مارحلا  رعـشم  تسا و  تاـمرح  هب 
یم هک  یـسک  . دـنراد یم  هگن  میرح  رد  ارم  تسد  تکرح  مشچ و  هاگن  دنـسر و  یمارف  اه  میرح  دـنک و  یم  رییغت  متلاـح  تسا ، نابـساپ 

تسا لوغـشم  هک  تسین  لایخ  یب  دنیب ، یم  دوخ  شیپاشیپ  ار  ود  نیا  هک  یـسک  . دوش یم  هدیرفآ  منهج  ای  تشهب و  وا  تکرح  ره  اب  دناد 
ار تقد  رذح و  نیا  ادخ ، هب  يهقالع  قشع و  - 2 هحفص 57 ] [ . ] 48 «. ] هماما رانلا  ۀنجلا و  نم  لغش  « ؛ هک تسا ، عروتم  تسا و  رذح  رب  و 

سپاولد تبسن  نامه  هب  قشاع  مدآ  . شراوید دنکش  یم  رس  هک  شاب  رذح  رب  يرذگ ، یم  ام  يهبوبحم  يهچوک  زا  هک  يا  . دهد یم  لکش 
تایصوصخ بولطم و  يوگلا  قباطم  وا  ای  هدیدنسپن و  ار  شتکرح  نالف  ای  دشاب و  هدش  ریگلد  وا  زا  بوبحم  دنکن  هک  تسا  برطـضم  و 

سرقن هک  دروخ  ناوتب  ار  هچ  ره  هک  تسین  روط  نیا  .و  تفر ناوت  یمن  فرط  ره  زا  . تسین هار  یمامت  هب  ایند ، - 3. دشاب هدیدرگن  بوبحم 
مـشچ اه  نآ  زا  ناوت  یمن  هک  دراد  دوجو  ییاه  ماظن  اـه و  يدـنمنوناق  روط  نیمه  تسا و  هار  رد  يراـتفرگ  رازه  دـنق و  ضرم  هروا و  و 

دوخ رد  ارم  دراد و  رثا  نم  ناوناز  نم و  مشچ  رب  نم  زورما  رد  هداـتفا  قاـفتا  رود  يهتـشذگ  رد  هچ  نآ  نوچ  . درک رظن  فرـص  دیـشوپ و 
هعومجم و و  «. هقنع یف  هرئاط  هانمزلا  « ؛ دنا هدش  وا  ریگندرگ  وا  يهتـشذگ  ياهراک  اه و  هدـنورپ  هک  دـنیب  یم  یمدآ  تسا و  هدرک  راتفرگ 

هتـشگ لـیان  نآ  رادـید  هب  هدـش و  هدرتـسگ  شلمع  عاعـش  لـمع و  رثا  هعومجم  نیا  رد  هک  دـنا  هدـش  هضرع  وا  رب  یباـتک  نوـچ  مجـسنم 
ماجنا هک  يراک  نایم  وت  دنـشاب و  دودـحم  اه  تصرف  هک  دریگ  یم  لکـش  اج  نآ  شـشوک  شالت و  داهتجا و  «. اروشنم هاقلی  اـباتک  .» تسا

بسانم و هاگیاج  دودـحم و  تصرف  . يا هتخاس  رارقرب  هبـساحم  يداد  یم  ماجنا  یتسیاب  یهدـب و  ماجنا  یتسناوت  یم  هک  يراک  يا و  هداد 
یمن ردـق  نآ  يزادرپب  رگید  لاـس  هد  اـت  دـیاب  هک  ینویلیم  کـی  يارب  وت  - 1. دنتـسه شالت  داهتجا و  ياـه  هنیمز  زا  لـمع  ناوت و  تبـسن 
ياه تلهم  دودـحم و  هحفـص 58 ] ییاـه [  تصرف  اـب  ناـسنا  . ینک یم  رکف  یـشوک و  یم  حبـص  ادرف  ناـموت  رازه  هد  يارب  هـک  یـشوک 

خیرات لوط  رد  - 2. دشاب هدیمهف  ار  [ 49 « ] بیرق تآ  وه  ام  لک   » دشاب و هدیهر  مهو  رابتعا و  نیا  زا  هک  نیا  رگم  تسا  رتاشوک  صخـشم 
دیشوج یم  بسانم  ياج  بسانم و  نامز  رد  اه  نیا  نوخ  رگا  . دندز مقر  ار  نیباوت  دنتساخرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  هب  يدایز  ناسک 

یب دازآ  ياضف  رد  اهراورخ  دنتـسه و  زاس  راک  دوخ  هاـگیاج  رد  نیزنب  ياـه  هرطق  . دوب یفاـک  لوحت  يارب  تیعمج  نیمه  فصن  اـسب  هچ 
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رگید و نالماع  اب  ار  لمع  شیوخ ، ناوت  اب  ار  لمع  رگا  اما  دسر ، یم  رورغ  تعانق و  هب  دوش و  یم  لمع  مجح  راتفرگ  یمدآ  - 3. لصاح
ریخ و راثکتسا  زا  دسر و  یم  رتشیب  ششوک  شالت و  هب  دهر و  یم  مهوت  زا  دجنـسب ، دوخ  بولطم  هناقـشاع و  ياه  لمع  اب  ار  دوخ  لمع 

ياهطابترا رارمتسا و  ردق و  تانیب و  اب  ار  تاهبش  . تاوهش زا  یهاگ  تسا و  تاهبـش  زا  یهاگ  اه  یگدولآ  . تفع . دهر یم  رـش ، لالقتـسا 
زا يرانکرب  یشومارف و  ای  لماک و  لاغتشا  ای  بسانم و  نیمأت  ای  رتگرزب و  یقـشع  اب  دیاب  ار  تاوهـش  اما  .و  دننک یم  لرتنک  ناسنا  میظع 

ناروک رد  هک  اسب  هچ  دومن و  لرتنک  دنتـسه ، نیـشنلد  مرتحم و  رثؤم و  هک  یناسک  زا  يروآدای  رکذ و  ای  هدـننک و  کیرحت  ياـه  هنحص 
یم ار  مک  لصاح  رایـسب و  شـشوک  هک  اج  نآ  . دادس . درک راهم  ار  نک  ناینب  بالیـس  تفرگ و  هرهب  هعومجم  نیا  یمامت  زا  دیاب  تاوهش 

ار موادم  هحفص 59 ] يدنب [  عمج  رمتسم و  يهبساحم  هک  یناسک  . تسا هراپ  کشم  تسا و  خاروس  هسیک  دنکن  هک  یتفا  یم  رکف  هب  ینیب 
دنـشاب هداد  ماجنا  رثؤم  يراک  دنهاوخ  یم  دنراد و  یمنرب  تسد  مد  زا  دننک و  یم  هاگن  اهراک  اهزاین و  يهعومجم  هب  هک  یناسک  دنراد ،

یم ار  تفع  داـهتجا و  عرو و  لـحارم  یماـمت  هلحرم  نیا  عـقاو  رد  . دـنوش یم  دادـس  لـها  دنـشاب ، هدرک  رپ  ار  تـقو  هـک  دـنهاوخ  یمن  و 
هک یحرط  یمامت  رب  تریـصب  هطاحا و  اب  هاگ  نآ  دشاب و  هدرک  رپ  ار  شیاه  يرـسک  دشاب و  دودـسم  دوخ  دـیاب  دادـس  لها  هک  دـهاوخ ،

تالامتحا و دزاس و  نیزگیاج  يزاساج و  ار  دوخ  ناراـی  دـنک و  مهارف  ار  هدـع  هدـع و  .و  دزادرپب مادـقا  هب  هدـنام ، هک  ییاـهراک  دراد و 
دنک يزاسدوخ  دهاوخ  یم  هک  یسک  یلو  دیامن  یم  یشوپور  دنک  یـشورفدوخ  دهاوخ  یم  هک  یـسک  . درادن رود  رظن  زا  ار  اه  لمتحمان 

رد دهاوخ  یم  هک  یسک  لثم  درامش ، یم  گرزب  ار  نآ  دروآ و  یم  يور  دوخ  ياه  يرسک  اه و  فعـض  هب  دریگب  هرهب  رهام  بیبط  زا  و 
هک دشک  یم  مکحم  ار  نیرفآ  رطخ  تسس و  ياه  میس  دنک و  یم  گرزب  ار  نیشام  ياه  بیع  دناوت  یم  ات  دنک ، تکرح  نازوس  يریوک 

دنک و یم  ناهنپ  ار  شیاه  بیع  دشورفب ، ار  نیشام  دهاوخب  رگا  اما  . دنامن ریوک  رد  دریگب و  ناماس  رهـش  رد  تسه ، ندش  هراپ  يانب  رگا 
زا ناوت  یمن  تشذـگ ، اه  هبقع  زا  تعرـس  اـب  دـیاب  تسا و  شیپ  رد  اـه  هبقع  هک  يا  هعماـج  رد  . دربب يرتشیب  دوس  اـت  دریگ  یم  يرـسرس 

نیا درادـن و  يزاـسراک  ریگ ، سفن  ياـه  هبقع  رد  یحطـس  ياـهراک  ریگ  مشچ  مجح  هک  دروآ  يور  حطـس  هب  دیـشوپ و  مـشچ  اـهداینب 
هک میزادرپـب  مود  هتکن  هب  میناوت  یم  هنیمز  نیا  اـب  . دراد یمزاـب  نتفر  زا  تسا و  گرزب  ياـه  تفآ  هاگتـساخ  نارحب ، نتم  رد  اـه  فـعض 

هحفـص 60] تسا [ . عمج  رد  عناوم  نتـشادرب  نارگید و  رد  هنیمز  یـضتقم و  داجیا  رد  وت و  دوخ  يارب  اه  تراهم  نیرمت  رد  یلو  تناـعا 
نامرد امش  اب  مهاوخ  یم  [ 50 [ ؛» ۀکوشلاب ۀکوشلا  شقانک  یئاد  متنا  مکب و  يوادا  نا  دیرا  : » دیوگ یم  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
نامرد رگید  يدرد  اب  ار  درد  دروایب و  نوریب  ياپ  زا  رگید  يراخ  اب  ار  راخ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  لـثم  دـیتسه ، نم  درد  دوخ  یلو  منک 

راهچ نیا  اب  يرای  تناعا و  . درواین یگدولآ  دنکـشن و  اپ  رد  دوخ  هک  تسا  یکاپ  مکحم و  نزوس  دـشک  یم  نوریب  ار  راـخ  هچ  نآ  . دـنک
دیاب وت  تسا و  حرطم  هعماج  نتم  رد  دادس  طباور و  رد  تفع  درف و  رد  داهتجا  عرو و  هک  دـشاب  دـیاب  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناشن  رـصنع 

اپ ياج  اه  تلاح  اه و  مدآ  رد  عنام  یـضتقم و  نیا  يرادرب و  ار  عناوم  يراذـگب و  ار  يولع  تموکح  ياه  هیاـپ  عمج  رد  یـشاب و  ددـسم 
، ار زیخ  تفآ  ياه  تلاح  دـیاب  ینک و  هرـصاحم  يزاس و  یثنخ  ار  محازم  ياه  هرهم  يروایب و  ار  دـمآراک  ياه  هرهم  دـیاب  ینعی  دـنراد ،
رد مه  نآ  يراذـگ  هیاپ  ار  راثیا  لمحت و  تیرومأم و  يهزوح  یمامت  رد  هک  دوخ  رد  اهنت  هن  يرادرب ، ار  اه  بضغ  تاوهـش و  اـه و  عقوت 
زا سرت  تشاد ؛ مه  سرت  ود  تساوخن و  ساپـس  دزم و  دیـشوک و  راثیا  دح  رد  دـیاب  یتا  له  يهروس  تداهـش  هب  هک  شیوخ ، رد  همه و 

نوفاخی  » و [ 52 « ] اموی نوفاخی  [ .» 51 «. ] قیرطلا لوط  دازلا و  ۀـلق  نم  هآ  : » دـیامرف یم  هک  هار  يرود  فدـه و  زا  سرت  و  ریـصقت ، بنذ و 
هحفص 61 ] [ . ] 53 ...« ] مهبر

صیحمت ءالب و 

هراشا
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. ةرفغم ۀمحر و  تاولـص و  کنم  هلانت  نمم  اذه  یماقم  یف  ینلعجا  مهللا  ... هللادبعابا ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمتـشه  بش 
[ . 56 ... ] نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  [ . 55 ... ] مکبولق یف  ام  صحمیل  .و  نیرفاکلا قحمی  اونمآ و  نیذلا  هللا  صحمی  [ . 54]

راظتنا ءالب و 

رب سفن  سبح  زا  هتـشذگ  راک ، لکـش  فادها و  ینابم و  زا  هتـشذگ  هعماج ، عمج و  درف و  رد  هدرتسگ  نیگنـس و  ردق  نآ  يراظتنا  يارب 
صیحمت هب  زاین  رظتنم ، کلاس  فرط  زا  ششوک  راک و  همه  نیا  زا  هتشذگ  دادس ، تفع و  داهتجا و  عرو و  تجح و  رما  يایحا  تجح و 

عقوتم تضایر  اب  یمدآ  . تسوا تعنـص  تسا و  بر  لعف  ءالب  اما  تسا . دبع  لعف  اه  تضایر  اهراک و  نآ  یمامت  نوچ  . تسا حرطم  الب  و 
هحفص 62] دنشاب [ . مدقم  نینـسحم  رب  یتح  نیتبخم  هک  تسا  یعیبط  تسا و  هتـسکش  لد  رـسکنم و  ءالب ، اب  اما  تسا ، هجیتن  راک  بلط  و 

شتیدودحم هتخیر و  شیاهراوید  دبع  نوچ  . تسا راسکنا  تابخا و  ورگ  رد  تمحر  لاصو  اما  تسا ، کیدزن  نینـسحم  هب  ادـخ  تمحر 
قحلاوه هک  دنز  یمن  قحلا  انا  دـنیب و  یمن  ار  دوخ  دوش و  یمن  راتفرگ  تردـق  رورغ و  هب  دوش  یم  تیانع  وا  هب  هک  هچ  نآ  زا  هتـسکش و 

. دنز یم 

ءالب راثآ 

دنتسه ینتسکش  اه  تب  هک  ینک  یم  دوهش  نوچ  . دنکش یم  ار  اهقلعت  اه و  تب  ءالب ، . دهد یم  ناشن  ار  تراسا  فعض و  ياه  هطقن  ءالب ،
رد هک  دناسر  یم  ضافخنا  تابخا و  هب  دنکـش و  یم  ار  لد  ءالب ، . دنوش یم  راوآ  وت  رب  دـننازوس و  یم  ار  وت  ياه  هاگ  هانپ  هک  ینیب  یم  و 
هس ياه  تیصاخ  نیا  . درادن عافترا  یشکرس و  دوش و  یم  راوس  نآ  رب  بآ  هک  ینیمز  دنیوگ ، یم  هداتفاورف  نییاپ و  نیمز  هب  تبخم  تغل 

بـسانم ياهدروخرب  رکـش  بلط و  هک  یـشاب  روبـص  هن  ینک و  عزج  هن  یـشاب ، رکاش  ءالب  رب  وت  هک  دوش  یم  ثعاب  اه  نیا  زا  ریغ  هناگ و 
ات دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  تسا  نـیمه  و  [ . 57 «. ] مهباصم یلع  کل  نیرکاشلا  دـمح  دـمحلا  کـل  مهللا  .» دنتـسه يرت 

يرکـش نم  رفوا  ینع  تیوز  ام  یلع  کل  يرکـش  لـعجا  مهللا  .» اـه ییارادرب  شرکـش  زا  دـشاب  رترفاو  رتشیب و  اـه  تیمورحم  رب  شرکش 
اه و تمعن  راظتنا ، نامز  ياه  يراتفرگ  اـه و  جـنر  یماـمت  میـشاب  هارمه  دـید  نیا  اـب  رگا  هحفـص 63 ] [ . ] 58 «. ] ینتلوخ ام  یلع  كاـیا 

یم لابرغ  ار  اه  تلاح  اه و  مدآ  . تسا صیحمت  لماع  ءالب  . ار عزج  ربص و  هن  دنتسه  راوازـس  ار  بلط  رکـش و  هک  دنوش  یم  ییاه  تیانع 
هجوت تغارف و  قلعت و  اه و  تزع  اه و  تلذ  اه و  تلاح  لابرغ  نمؤم و  زا  رفاک  و  نامیا ، زا  رفک  لابرغ  . دزاس یم  ادج  رگیدکی  زا  دنک و 

. تلفغ و 

اه تلاح  صاخشا و  صیحمت 

[60 « ] بولقلا یف  ام   » هب رگید  يهلحرم  کی  رد  و  [ 59 «، ] اونمآ نیذلا  هللا  صحمیل  « ؛ دبای یم  تبسن  صاخشا  هب  هلحرم  کی  رد  صیحمت 
رورم نارمع  لآ  هروس  زا  یتایآ  هب  . دوش یم  حرطم  تالاح  صیحمت  صاخـشا و  صیحمت  هک  تسا  نیمه  دـبای و  یم  تبـسن  اه  تلاح  و 
يارب ینـشور  نایب و  . دوش یم  حرطم  تایآ  نآرق و  يارب  ۀـظعوم  يدـه و  ناـیب و  تیـصوصخ  هس  هک  مینیب  یم  يهیآ 138  رد  . مـینک یم 

رد لد  ساسحا و  اب  ندناسر و  لاصیا و  ای  نداد و  تهج  تیاده و  اما  . دـنبایرد ینـشور  هب  دـنناوت  یم  همه  تسا ، اه  مدآ  یمامت  مدرم و 
مالــسا و زا  رتــالاب  ینعی  تـسا ، اوـقت  يهـلحرم  هـب  طوـبرم  ندرک  هظعوـم  نـتفرگ و  ار  بـلق  زغم و  ساــسحا و  تخانــش و  نـتخیمآ و 

بـسانم ياه  يریگ  عضوم  اب  اه  تیعقوم  دناسر و  یم  طلـست  ولع و  هب  ار  لد  ادخ ، تبحم  نامیا و  هک  تسانعم  یب  نزح  یتسـس و  . نامیا
يارب تسه و  يراتفرگ  جـنر و  یهار  ره  رد  هحفـص 64 ] دروآ [ . یمن  یتسـس  نزح و  اه  تمعن  اه و  تیعقوم  لوحت  دنوش و  یم  لرتنک 

بیاـغ و اـه و  تیعقوم  يهدز  تلفغ  دوش و  یم  صخـشم  قشاـع  نمؤم  لوـحت  جـنر و  نیمه  اـب  .و  تسه شدرگ  لوـحت و  مدرم  یماـمت 
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هک ادهـش  دنور و  یم  رانک  دـنا  هتـشاذگ  تاناکما  طیارـش و  ورگ  رد  ار  دوخ  تکرح  دـنا و  هدرک  متـس  دوخ  رب  هک  اه  تمعن  رد  راتفرگ 
نودب تشهب  . دسر یم  كاله  هب  رفاک  دوش و  یم  لابرغ  نمؤم  دنوش ، یم  ذاختا  ناهاوگ  دنوش و  یم  باختنا  دـنا  هتـشاد  رمتـسم  روضح 

هب نآ ، رادید  اب  یلو  دنتـشاد ، ار  گرم  يوزرآ  هک  یناسک  يانمت  هک  تسا  تداهـش  داهج و  نیمه  اب  دـیآ و  یمن  تسد  هب  ربص  داهج و 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  زا  سپ  دمحم و  هارمه  هک  ییاه  نآ  تماقتسا  ربص و  روط  نیمه  .و  دروخ یم  کحم  دنداتسیا ، دندش و  هریخ  نآ 

یم شاداـپ  اـهرکاش  هب  دـنک و  یم  صخـشم  ار  رباـص  ادـخ  هک  دوـش ، یم  صخـشم  دـننک ، یمن  تـشپ  دـندرگ و  یمنزاـب  وا  هار  زا  هـلآ 
یمهـس نآ  زا  دنهاوخب  ار  ایند  يهرهب  هک  یناسک  تصرف  نیا  رد  هتـشاذگ و  ار  ییاه  لجا  ادخ  هدـش و  هداد  اه  تصرف  اه و  تلهم  . دـهد

لاتق و يریگرد و  توعد و  . میهد یم  شاداـپ  ار  اـهرکاش  میـشخب و  یم  اـه  نآ  هب  دـنهاوخب  ار  ترخآ  يهرهب  هک  یناـسک  دـنریگ و  یم 
نیمز دندشن و  فیعـض  دنتفاین و  یتسـس  دندیگنج و  یبن  هارمه  اه  نآ  نارای  زا  يرایـسب  تسا و  ءایبنا  زا  يرایـسب  رد  يراج  تنـس  جنر ،

ترصن تابث و  نارفغ و  هک  دندشن ، راکبلط  دندوبن و  رورغم  ربص  ششوک و  همه  نیا  اب  اه  نآ  . دراد تسود  ار  اهرباص  ادخ  . دنتشگن ریگ 
دندش و نسحم  دندرک و  لمع  ییابیز  اب  اه  نیا  هک  دیـشخب ، ار  ترخآ  يهرهب  ییابیز  ایند و  يهرهب  اه  نآ  هب  دنوادخ  دنتـساوخ و  یم  ار 

دح رـس  ات  هک  یناـسک  يا  . دراد تسود  دـننک  یم  یبوخ  بوخ ، هحفـص 65 ] هک [  ار  نینـسحم  وا  هک  داد  شاداپ  ییابیز  اـب  مه  دـنوادخ 
نآ رد  دیناوت  یمن  امش  دننادرگ و  یمرب  دیدوب  هدرک  تشپ  نآ  هب  هک  يا  هتشذگ  هب  ار  امـش  دینک  تعاطا  اهرفاک  زا  رگا  دیا  هدمآ  نامیا 
وا تسادخ و  اب  امـش  یتسرپرـس  امـش و  تیالو  . تسا هارمه  نایز  تراسخ و  اب  تشگزاب  نیا  یلو  دـیدرگ  یمزاب  . دـینامب هتـشذگ  يایند 

فعض دورآ و  یم  فعض  كرش  نوچ  دنکشب  سرت  اب  نورد و  زا  ار  امش  دنمورین  نانمـشد  دناوت  یم  وا  . تسا ناگدنهد  ترـصن  نیرتهب 
نایـصع عازن و  یتسـس و  اب  هک  اج  نآ  ات  دیداد ... تسکـش  ار  اه  نآ  دـیدید و  ار  ادـخ  قداص  يهدـعو  امـش  . درورپ یم  ار  بعر  سرت و 

یم ار  ایند  یناسک  . دـیدش هتـسد  ود  امـش  دـنتخات و  امـش  هب  اـه  نآ  . داد ناـشن  امـش  هب  ار  بوحبم  يزوریپ  هک  نآ  زا  سپ  دـیدش  راـتفرگ 
ياه فعض  دزاس و  التبم  ار  امش  ات  دینادرگرب ، درک و  فرصنم  اه  نآ  زا  ار  امـش  سپـس  . دندرک یم  هدارا  ار  ترخآ  یناسک  دنتـساوخ و 

یم دنتـسه  نمؤم  هک  یناسک  رب  دوخ  لـضف  اـب  ادـخ  هک  هدیـشوپ  مشچ  هدرک و  وفع  امـش  زا  هک  یلاـح  رد  دـهدب  ناـشن  امـش  هب  ار  اـمش 
درک یم  ادص  ار  امـش  لوسر  دیدومن و  یمن  تمالم  ار  سک  چیه  دیدرک و  یم  رارف  دیتفر و  یم  الاب  هوک  زا  هک  ماگنه  نآ  دای  هب  . دـشخب
یم ار  لوسر  يادـص  دیدیـسرت و  یم  دوخ  هک  دـش  امـش  فعاـضم  جـنر  نیا  درک و  یم  توعد  ار  امـش  ياـه  هدـنامیقاب  دـناوخ و  یم  و 

ياهراک هب  دنوادخ  . دیشاب هتشادن  اه  يراتفرگ  اه و  تبیصم  رب  هتشذگ و  رب  نزح  هک  تسا  یماگنه  ات  فعاضم  ياه  جنر  نیا  دیدینش و 
اما . تفرگ دوخ  رد  ار  امـش  زا  هتـسد  کی  طقف  هک  داتـسرف  یمارآ  باوخ  امـش  رب  مغ ، جـنر و  همه  نآ  زا  سپ  هاگ  نآ  . تسا هاـگآ  اـمش 
چیه ایآ  دـنتفگ ، یم  دنتـشاد و  تیلهاج  نامگ  لطاب ، نامگ  ادـخ  هب  دوب و  هتفاـی  تیمها  ناـشیا  رب  ناـشناج  هحفص 66 ] رگید [  يهتـسد 

یم ناهن  ناشاه  لد  رد  اه  نیا  . تسادـخ يارب  رما  یمامت  راک و  یمامت  وگب ، اـه  نیا  هب  تسین ؟ اـم  يارب  اـم و  تسد  هب  راـک  زا  يرادـقم 
اجنیا رد  ام  دوب ، ام  رایتخا  رب  ام و  تسد  رد  راک  رگا  دنیوگ  یم  . دنزاس یمن  راکـشآ  وت  يارب  هک  ار  ییاه  تلاح  ار و  ییاه  فرح  دـننک ،
هدونغ نآ  رد  هک  ییاج  نیمه  هب  دنا ، هدش  هتشک  هک  اه  نیمه  دیدنام ، یم  مه  ناتاه  هناخ  رد  امش  رگا  وگب ، اه  نآ  هب  . میدش یمن  هتـشک 

تسامش ياه  لد  رد  هچ  نآ  دزاس و  التبم  تسامش  ياه  هنیـس  رد  هک  ار  هچ  نآ  دنوادخ  ات  دندش ... یم  هدیـشک  ناشاه  هاگمارآ  هب  دنا ،
تایآ نیا  نمض  رد  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  عیرس  رورم  نیا  . تسا هاگآ  تساه ، هنیـس  هارمه  هچ  نآ  هب  وا  هک  دنک ، صیحمت  دیامن و  لابرغ 

، دـنک یم  لابرغ  رگیدـکی  زا  ار  اـه  مدآ  اـه و  تلاـح  دـنک و  یم  تیاـکح  راـفک  تشگزاـب  يزوریپ و  تسکـش و  دـحا و  گـنج  زا  هک 
دریگ یم  دوخ  رد  ار  یمدآ  سرت  گرم و  جـنر و  درد و  ماگنه  هب  هک  اه  تلاح  اه و  مدآ  صیحمت  . دوش یم  صخـشم  لابرغ  صیحمت و 

. دزیر یم  نوریب  ار  شیاه  هتفهن  و 

صیحمت ترورض 
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اه و يذوفن  اهشزیمآ ، نیا  رد  . تساه نتفرورف  رگیدکی  رد  اه و  ندـش  مهرد  هلبلب و  يایند  تساهطالتخا ، اهشزیمآ و  يایند  ام ، يایند 
دندرگ و یم  ادج  هحفص 67 ] نمؤم [  زا  اهرفاک  دنوش و  یم  صخشم  اه  يذوفن  مه  ءالتبا ، ءالب و  اب  دنتـسه . رادنایم  رورغم ، ياه  لهاج 

ادیپ یحرط  دوخ  رد  دننک و  زاغآ  ار  يراک  دوخ  اب  دنهاوخب  رگا  دـندرگ و  یم  فقاو  شیوخ  يهزادـنا  شیوخ و  عضو  هب  اه  لهاج  مه 
لوحت دناوت  یم  دسانش و  یم  دمهف و  یم  دشخبب  یتلزنم  هاگیاج و  دراذگب و  یتسپ  رد  ار  اه  نآ  دهاوخب  يریدم  رگا  دنناوت و  یم  دننک ،
رتلحر زا  لاس  جـنپ  تسیب و  زا  سپ  هک  هغالبلا  جـهن  يهبطخ 16  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  . دـیامن لابند  ار  اه  تسپ  اه و  هاـگیاج  رد 

دای مسق  دیوگ ، یم  نخس  شراک  لوا  ياهزور  تفالخ و  لیاوا  رد  مالـسا  روهظ  زا  لاس  هاجنپ  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوس 
لثم لاس  هاجنپ  زا  سپ  امـش  يراتفرگ  ءالتبا و  دـیامرف : یم  قحلاب »... هیبن  هللا  ثعب  موی  اـهتئیهک  تداـع  دـق  مکتیلب  نا  ـالا  « ؛ هک دـنک  یم 

هدنکارپ دیوش و  یم  هتخیمآ  مهرد  همه  دومن ، ثوعبم  قح  هب  ار  وا  هک  ییادخ  هب  . تخیگنارب ار  شلوسر  دنوادخ  هک  هتشگ  يزور  نامه 
دندوب هتفرگ  رارق  الاب  رد  هک  اه  نآ  دنیایب و  الاب  هب  دندوب  نییاپ  هک  اه  نآ  ات  دـیدرگ  یم  ور  ریز و  دـیوش و  یم  لابرغ  و  [ 61  ] دیوش یم 

هتفرگ تقبـس  دندوب و  هدـمآ  ولج  هک  ییاه  نآ  دـنریگب و  تقبـس  دـنتفیب و  ولج  دـندوب  هدـمآ  هاتوک  هک  ییاهرادولج  دـیاب  . دـنتفیب نییاپ 
متـشاد و ربخ  هاگیاج  نیا  زور و  نیا  زا  ما و  هتفگن  غورد  چیه  ما و  هدرکن  مک  هملک  کی  دیوگ : یم  . دنوش هدیرب  دنوش و  هاتوک  دـندوب ،

مارآ بسا  دـناوت  یم  دزادـنا و  یم  شتآ  رد  ار  شهارمه  هک  دـشاب  اطخ  شکرـس  ياه  بسا  دـناوت  یم  دزاـت  یم  هار  نیا  رد  هک  یبکرم 
ود ای  شور  ود  ای  هار  ود  . لطابو قح  . تسا هدناسر  تشهب  هب  ار  اه  نآ  هداد و  نانع  هتفرگ و  شود  هب  ار  دوخ  لها  هک  دشاب  تعاط  اوقت و 

یتما ءالتبا  ءالب و  زا  هنوگچ  هک  ینیب  یم  «. لـها لـکل  لـطاب و  قح و  .» دراد هحفـص 68 ] یناهاوخ [  ود  نیا  زا  مادـک  ره  تسه و  دـصقم 
ياه بکرم  هار و  زا  هنوگچ  دـیوگ و  یم  اه  لوحت  اه و  لابرغ  اهشزیمآ و  زا  هنوگچ  هتـشگزاب و  نآ  هب  تیلهاـج  هک  دـیوگ  یم  نخس 

اه ناحتما  ءالتبا و  شیامزآ و  ندرک ، صیحمت  ندـش و  لاـبرغ  يارب  . ود نیا  ناراتـساوخ  لـطاب و  قح و  زا  دـیوگ و  یم  مارآ  شکرس و 
، تدابع اب  . دنریگ دوخ  راک  رـس  دنور و  یم  رانک  هب  لهاج  ياهرورغم  اه و  يذوفن  دشاب و  اه  هزادنا  قباطم  اه  هاگیاج  ات  دوش  یم  حرطم 
اه و تلاح  دنک و  یم  صخـشم  ار  اه  هتفهن  هچ  نآ  ددرگ ، یمن  رادومن  ناشاه  هزادنا  دـنوش و  یمن  صخـشم  اه  مدآ  فرح ، اب  لمع ، اب 

وت [ 62 [ ؛» یـسفنل کتعنطـصا  و  : » دیامرف یم  هک  . تسوا راک  ادخ و  تعنـص  ءالب ، نیا  تسا و  ءالب  دزاس ، یم  ادج  رگیدکی  زا  ار  اه  مدآ 
دـشخب و یم  ناشتاجن  اه  يراتفرگ  ءـالب و  لاـبرغ  دـنک ، یم  ناـشراتفرگ  لـمع  قشع و  ملع و  رورغ  هک  یناـسک  . متخاـس مدوخ  يارب  ار 

یلع قعل  نیدلاو  ایندلا  دیبع  سانلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  هک  . دزاس یم  صخـشم  ار  اه  يذوفن  اه و  هتهفن  ار و  ناشرفک  اه و  فعض 
ناشیراد نید  دـنوش  یم  صیحمت  ءالب  اب  هک  اج  نآ  اـه  مدآ  [ 63 «. ] نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهـشئاعم  ترد  ام  هنوریدی  مهتنـسلا 

هحفص 69 ] ددرگ [ . یم  صخشم 

ءالب ياهدنویپ 

ام اذا  ناسنالا  اما  [ . 64 . ] مهدهعب نوفوملا  ... کئانفب تلح  یتلا  حاورلا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمهن  بش 
ءایبنالا ءالتبا  سانلا  دشا  نا  [ . 65 . ] الک نناها  یبر  لوقیف  هقزر ، هیلع  دـقف  هالتبا  ام  اذا  اما  نمرکا و  یبر  لوقیف  همعن  همرکاـف و  هبر  هـالتبا 

، ءافو بش  . تسا یلع  دـنزرف  سابع  بش  تساـعوسات ، بش  بشما ، [ . 66 . ] هئالب دتـشا  هلمع  نسح  هنامیا و  حـص  نمف  . لثمالاف لثمالا  مث 
نانیمطا ءالب و  صالخا و  ءالب و  و  افو ، ءالب و  دهع ، ءالب و  و  ءالب ، قشع و  دـنویپ  زا  مهاوخ  یم  بشما  . تساه ماج  نتخاس  راشرـس  بش 

رد يا  هقرج  دیاش  [ 67 [ ؛»... کبر یلا  یعجرا  ۀـنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  .» مشاب هتـشاد  نیـسحلا  ةروس  رجف و  يهروس  رب  يرورم  میوگب و 
اب میشونب و  هحفـص 70 ] ءالب [  زا  یماج  قشع ، رـس  رب  نازادـنا ، رـس  تسد و  ناسک و  نماد  نیا ، هب  هجوت  اـب  دریگب و  رـس  اـم  لد  نمرخ 
هک تسا  ءالب  نیمه  نوچ  . میزاس راشرس  راشرـس  مینک و  افو  مینک و  رپ  ار  هنامیپ  میـشوپن و  مشچ  نامیپ  دهع و  زا  تبیـصم  ءالب و  یمامت 

نیمه .و  دنک یم  مهارف  ار  نید  رد  لمع و  رد  تین و  رد  صالخا  دزاس و  یم  كاپ  تسا  یصلاخان  هچ  نآ  زا  ار  لد  دنز و  یم  ار  اهقلعت 
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لوحت رد  مادـم  هک  ییاه  تمعن  زا  تغارف  زا  سپ  ار  وا  دریگ و  یم  کلاس  زا  ار  لـمع  قشع و  تفرعم و  هب  هجوت  هک  تسا  ءـالب  بکرم 
نانیمطا کلاس  رد  دندوب ، هدروآ  ار  ردـق  هب  نانیمطا  وا  رد  اه  تیعقوم  اه و  تمعن  لوحت  زا  سپ  هک  يرکـش  ربص و  زا  تغارف  دنتـسه و 
نانیمطا هب  ءالب  هنوگ  نیا  [ . 68 «. ] انیلع کلضفب  لب  انلامعا  یلع  کباقع  نم  ةاجنلا  یف  لکتا  تسل  : » هک دروآ ، یم  ار  هللا  رکذ  هب  هللا و  هب 

یلد [ 69 «. ] بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  « ؛ دسر یم  هللا  رکذ  هب  هللا و  هب  نانیمطا  ردق و  هب  نانیمطا  تمعن و  هب  نانیمطا  دروخ و  یم  دـنویپ 
هک دراد  همادا  ردـق  نآ  هار  نوچ  . تسا نئمطم  وا  فطل  لضف و  قح و  هجوت  تیانع و  هب  تسین ، نئمطم  دوخ  رکـش  ربص و  لمع و  هب  هک 
«. قیرطلا لوط  دازلا و  ۀـلق  نم  هآ  : » دـنتفگ هار  نادرم  هک  دـنک  یم  ریقحت  ار  ام  لـمع  قشع و  ملع و  تسا و  زیچاـن  نآ  هب  تبـسن  اـم  ناوت 

؛ تسین یهار  وا  يوس  هب  وا  اب  زج  هک  تسین  یفاک  نآ  يارب  تمـصع  ضرف  رد  یتح  تاناکما  نیا  هک  تسا  عیفر  ردق  نآ  فده  و  [ . 70]
قح روضح  هب  نانیمطا  اب  . دراد روضح  موصعم ، هارمه  یتح  هک  یفوخ  بارطـضا و  نآ  هحفص 71 ] [ . ] 71 «. ] تنا الا  کیلا  انل  ۀلیسو  «ال 
وا . دینـشن یم  لد  رد  وا  قشع  ادـخ ، یهارمه  سنا و  هب  لامج  هب  لامک  هب  تبحم  هب  هجوت  اب  - 1. دریگ یم  مارآ  وا  ضیف  لضف و  داـی و  و 

تسا و هطساو  نم  لد  نم و  نایم  وا  تسوا و  زا  مه  نم  یهاوخدوخ  یسانشدوخ و  هک  دز ، دنویپ  مدوخ  اب  ارم  یتح  دیرفآ و  ار  قشع  هک 
نیا دنتـسه ، نایم  رد  تالکـشم  اه و  عنام  دنتـسه ، نایم  رد  رگید  ياه  تب  اه و  كرحم  اما  دیآ  یم  نتفر  روش  قشع ، نیا  اب  . تسا لئاح 

يرارف ءالب  قشع ، نیا  نودب  . تسا هیکزت  صیحمت و  اب  ءالب  دنویپ  هطبار و  نیا  . دنک هیفـصت  ار  وت  ءالب  ات  دریگ  یم  ار  وت  قشع  هک  تساج 
ءـالب زاـس  هنیمز  تسا و  هریگ  نیا  قـشع  . یـشاب هتـشاذگ  هریگ  رد  ار  نآ  هک  نآ  نودـب  ییاـسب ، ار  يزلف  یهاوـخب  هک  نآ  لـثم  دـهد  یم 
مکیلا دهعا  ملا  « ؛ هتـسب تیدوبع  رب  دهع  ام  اب  ادخ  - 2 [ . 73 «. ] هئالب دتـشا  هلمع  نسح  هنامیا و  حص  نم   » و [ 72 « ] ءالولل ءالبلا  « ؛ هک . تسا

تدابع و هن  تسا  یگدنب  تیدوبع ، و  [ 75 « ] میقتسم طارص  اذه  ینودبعا  نا   » و [ 74 « ] نیبم ودع  مکل  هنا  ناطیـشلا  اودبعت  الا  مدآ  ینب  ای 
یم ار  رگید  ياهدوبعم  هک  تسا  ءالب  نیا  هحفص 72 ] دشاب [ . رادروخرب  تیمها  تنس و  تین و  زا  هک  دوش  یم  تیدوبع  یتدابع ، . تداع

رد تغارف و  رد  تعسو ، رد  یمدآ  - 3. دناسر یم  هبنت  رکذ و  هب  ار  تلفغ  دراد و  یمرب  ار  یگتـسبلد  قلعت و  هک  تسا  ءالب  نیا  دـنکش و 
.و دوش یم  يراشرـس  افو و  يراشرـس ، افو و  هک  تساه  یتخـس  رد  اهانگنت و  رد  دـشاب ، هدـننک  راشرـس  هدنـشخب و  دـناوت  یم  يراشرس ،

نادـنچ لـقاال  تسا  یعیبـط  یتـحار ، ءاـخر و  رد  ندرک  راشرـس  اـفو و  . دـنک یم  یلجت  یفاو  کـلاس  یفاو و  لد  و  یفاو ، دوجو  تقیقح 
ار وت  دریگ و  یم  ار  تلاح  لمع و  رب  لکوت  دنکـش و  یم  ار  لد  ءالب  - 4. دبای یم  رارقتسا  دوش و  یم  درادناتسا  ءالب  اب  افو  . تسین نیگنس 
دنارات و یم  دـهد و  یم  قوس  بیغ  هب  دـنامر و  یم  دـنک و  یم  ایند  زا  ار  وت  ءالب  . تسا صالخا  تقیقح  نیا  دزاس و  یم  ادـج  تدوخ  زا 

رگد ییاج  قاشع ز  يهیرگ  هدنخ و  هک  تسا ، یهلا  تسین و  ییایند  شندـیباوخ ، ندروخ و  یتح  شیاهراک  تفر  نوریب  ایند  زا  هک  یلد 
دنتـسین و دامتعا  لباق  دنتـسه و  ینتـسکش  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  اـهدوبعم  اـه و  تب  تبیـصم  ءـالب و  - 5. تسا حـلاص  صلاـخ و  تسا و 

یم ادخ  يارب  نید  یمامت  دوش و  یم  صلاخ  لمع  دوش و  یم  صلاخ  لد  دش  هدرتسگ  لماش و  اه  لوحت  اه و  تسکـش  نیا  هک  یماگنه 
رب ار  تمعن  هب  نانیمطا  اه ، تمعن  لوحت  اـه و  تمعن  رد  ءـالب  - 6. دبای یمن  يا  هنیمز  رفک  نامیا و  رد  ضیعبت  طاقتلا و  تعدـب و  .و  دـنام

لمع قشع و  ملع و  رب  هیکت  هجیتن  رد  دننک و  یم  صیحمت  دنهد و  یم  ناشن  وت  هب  ار  اه  تلاح  اه و  فعـض  بئاصم ، ءالتبا و  .و  دراد یم 
اه نیا  هک  دنکش ، یم  وت  رد  اه ، يراتفرگ  رد  ربص  اه و  ییاراد  رد  رکـش  هب  نانیمطا  و  هحفص 73 ] ردق [  هب  نانیمطا  دوش و  یم  فرط  رب 

انف و همه  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  رگم  . يرادرب رـس  وا  ات  هک  يردق ، هچ  ات  ردق و  هچ  وت  رگم  دنتـسه و  وت  هزادنا  هب  ربص  رکـش و  نیا  و 
نودب تمعن و  رب  هیکت  نودب  ینام  یم  وت  سپ  ؟ درادـن نیثیغتـسملا » ثایغ  ای   » تسین و ثیغتـسم  رخآ  ياه  هظحل  رد  اضر  رکـش و  ءافو و 

يهشوت هار و  تیاهن  یب  یناـم و  یم  وت  رکـش ، ربص و  رب  هیکت  نودـب  تلاـح و  تعاـط و  رب  هیکت  نودـب  و  لـمع ، قشع و  ملع و  رب  هیکت 
...« کبر یلا  یعجرا  ۀـنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  .» دوش یم  زاغآ  نتفر  هزات  يدـش  مامت  وت  هک  اـج  نآ  يوش و  یم  ماـمت  یناـم و  یم  وت  . مک

ثایغ ای  ، » تسین یهار  وا  يوس  هب  وا  اب  زج  هک  يدرگ ، یمزاـب  وا  هب  رکـش ، ربص و  لـمع و  یعـس و  یماـمت  زا  تاـناکما و  ماـمت  زا  [ 76]
تمعن بحاص  ار  دوخ  دنتفرگ و  كالم  ار  اه  تمعن  دندرک ، داسف  دندرک و  نایغط  هک  ار  یناسک  مینیب  یم  رجف  يهروس  رد  «. نیثیغتـسملا
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نآ رد  میراد  تمعن  همه  نیا  ام  ایند  نیا  رد  هک  لیلد  نیمه  هب  دشاب  مه  یتشگزاب  رگا  دنتفگ : دندرک و  باسح  رارمتـسا  نودب  دازآ و  و 
دندید ار  اه  تنس  يدنمنوناق و  هن  اه  نآ  [ . 77 «. ] ینـسحلل هدنع  یل  نا  یبر  یلا  تعجر  نئل  « ؛ هک تسام ، يارب  تسه  هچ  ره  مه  هلحرم 
لوحت هک  نآ  اب  یمدآ  هحفص 74 ] [ . ] 79 «. ] داصرملابل کبر  نا  [ » 78 «. ] باذـع طوس  کبر  مهیلع  بصف  .» ار وا  نیمک  روضح و  هن  و 

ءالتبا و ماگنه  درک و  یم  باسح  ناسحا  مارکا و  ار  نآ  ییاراد  ءالتبا و  ماگنه  یلو  دیهر ، یم  اهقلعت  زا  یتسیاب  دـید و  یم  ار  اه  تمعن 
مشچ نتفر  زا  هار و  زا  دنام و  یم  رود  فده  زا  تخاب و  یم  هک  لاح  ره  رد  درمـش و  یم  يراوخ  تناها و  ار  نآ  یتخـس  یتسد و  گنت 
سأی ای  داسف و  نایغط و  هب  وا  یلو  دنک  تکرح  ربص  اب  رکـش و  اب  وا  ات  دوب  تصرف  ودوب  ءالتبا  هلحرم  ود  ره  رد  هک  یلاح  رد  دیـشوپ  یم 
يارب دیرب و  اهقلعت  زا  ار  لد  هن  تفرگ و  راک  هب  هن  دناسر و  فرـصم  هب  ار  اه  تمعن  هن  . دنادنگ دیدنگ و  دنام و  دش و  راتفرگ  ینیبدـب  و 

یم شیارب  دوب  هتخاس  هک  ار  یمنهج  دـنیب و  یم  ار  اه  هتـشرف  قح و  روضح  روهظ و  ناـهج و  لوحت  هک  ماـگنه  نآ  اـت  دـش  هداـمآ  نتفر 
هچ ماـگنه  نیا  رد  رکذـت  يروآداـی و  نیا  یلو  . دوش یم  ادـج  تلفغ  زا  دـیآ و  یم  شوـه  هب  دروآ و  یم  داـی  هب  ماـگنه  نیا  رد  دـنروآ ،

یناگدـنز تاـیح و  دحرـس  شیوـخ و  ماود  رارمتـسا و  هزادـنا و  ردـق و  زور  نآ  رد  [ . 80 «. ] يرکذـلا هـل  ینا  دراد ...« ، وا  يارب  يدوـس 
دنب و رد  دـنیب و  یمن  باذـع  وا  لثم  یـسک  زور  نیا  رد  [ . 81 «. ] یتایحل تمدـق  ینتیل  اـی  « ؛ هک دروخ  یم  ترـسح  دـنیب و  یم  ار  شیوخ 
اه و تمعن  رب  هیکت  زا  هک  اه  نآ  زور  نآ  رد  ... دزاس یمن  راتفرگ  دنک و  یمن  باذـع  ادـخ  لثم  یـسک  هک  نیا  ای  دنینـش و  یمن  يراتفرگ 

نانیمطا هب  دنا و  هدیهر  هشوت ، یمک  هار و  يرود  فوخ  زا  شاداپ و  فوخ  زا  و  تمعن ، لاوز  فوخ  زا  اه و  تلاح  اه و  تعاط  رب  لکوت 
هن وا  تشهب  رد  دنوش و  یم  لخاد  وا  دابع  عمج  هحفص 75 ] رد [  ناوضر  اضر و  اب  دنوش و  یم  وا  تبحم  بطاخم  دنا ، هدیسر  مامت  مات و 

[82 «. ] یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  . ۀیضرم ۀیضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا ، سفنلا  اهتیا  ای  « ؛ دنبای یم  هار  روصق  روح و  تشهب 
هک ام  دندیشون و  ار  راشرس  ماج  دنتفرگ و  شاداپ  ادخ  يافو  اب  دنتـشاذگن ، مک  دندرک و  افو  دنداتـسیا و  دهع  نامیپ و  رـس  رب  هک  اه  نآ  .
نم مهرثک  اندجو ال  ام  « ؛ درک تیاکح  هیالگ  هب  تفاین و  ام  زا  یشکرس  قسف و  زج  دیدن و  ام  زا  ار  يدهعت  ار و  يدهع  ار و  ینامیپ  ادخ 

هک میوش  یم  دنبرد  راتفرگ و  نانچ  نآ  هدربن و  یـسک  هک  میرب  یم  باذـع  جـنر و  نانچ  نآ  ام  [ 83 «، ] نیقـسافل مهرثکا  اندجو  نا  دهع 
يارب نیمه  هتفاتن و  يور  اه  نیقی  زا  هدیزرون و  تلفغ  اه ، هناشن  رب  هدیـشوپن و  مشچ  اه  تجح  زا  ام  لثم  یـسک  نوچ  هدیدرگن ... یـسک 

زا ام  هدیـشک و  هار  هب  ار  ام  ءالب  اب  هدش و  کیدزن  ام  هب  ردق  هچ  . مینک یم  دوهـش  ار  دوخ  يافج  مینیب و  یم  ار  وا  يافو  هک  سب  ام  باذع 
، میزاسن هناخ  جوم  يور  رب  میریگب و  سرد  اه  تب  ندش  هتسکش  زا  هک  نیا  ياج  هب  . میا هدیلان  اه  تب  ندش  هتسکش  زا  میا و  هدش  رود  وا 
ینک و بارخ  ار  شمزب  ینکشب و  ار  شا  هزوک  هک  يرادن  یـسک  ام  زج  رگم  هک  میا ... هتفـشآ  رب  وا  زا  میا و  هدیجنر  اه  تب  نتـسکش  زا 
ار رمـش  ناما  مینامب و  هارمه  دوخ  یلو  اب  میوش و  هدـنز  سابع  يافو  هب  مینک و  مک  افج  اـت  یتمه  اـعوسات  بش  نیا  رد  . ینازوسب ار  شلد 

هحفص دناوخ [ . یم  شیوخ  دنزرف  ار  ام  همطاف  دنریگ و  یم  يردارب  هب  ار  ام  میدرک  افو  رگا  هک  مینکن ... رت  بل  تارف  ماج  زا  میهاوخن و 
«. هنیع یف  ایندلا  رغـص  ینیع  یف  همظعی  ناک  هللا و  یف  خا  یـضم  امیف  یل  ناک  : » دیوگ یم  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  [ 76

هتـسش تسد  ایند  يهعرج  زا  دـشاب و  هدـش  کچوک  وا  مشچ  رد  اـیند  هک  تسا  یـسک  دوش ، یم  گرزب  یلع  مشچ  رد  هک  يردارب  [ 84]
هحفص 77 ] كاخا [ .»... كردا  اخا  ای  : » دیوگب دناوت  یم  هک  دشاب ،

نیضئاخ نیزئاف و 

نع نولئاستی  تانج  یف  نیمیلا  باحصا  الاکئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمهد  بش 
اروشاع بش  بشما  ... رثاـکتلا مکیهلا  [ . 85  ] نیـضئاخلا عم  ضوخن  انک  و  نیلـصملا ... نم  کن  مل  اولاـق  . رقـس یف  مککلـس  اـم  نیمرجملا 

نیا . اـغوغ زا  رپ  ياـه  هدرپارـس  نآ  تسا و  توـهبم  ياـه  همیخ  نیا  . یناوـخب زار  رازه  یناوـت  یم  هاـم  یگنـس  ياـه  مشچ  نیمه  زا  . تسا
نآ و  لاوص ، برق و  یقـشع و  تسا و  ءـالب  فرط  نیا  راـتفرگ ... ناـگتفر  تسد  زا  يهدـبرع  مه  نآ  تسا و  راداـفو  نازارفرـس  يهمزمز 
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هنتف اه و  نوتفم  هورگ  رد  ار  نامدوخ  ناتـساد  دـیاب  اـم  ... یـشومارف وهل و  تسا و  رثاـکت  يزاـب و  نتفرورف و  ضوخ و  تسا و  هنتف  فرط 
زا مهاوخ  یم  بشما  . مینیبب ار  نامدوخ  تیلوؤسم  یـشومارف  تلفغ و  شیامن و  رثاکت و  ضوخ و  يزاب و  اه  نآ  رد  مینک و  لاـبند  اـهزاب 

یمرگرس يزاب و  زا  نتخوس ، ندش و  کشخ  زا  ندیلاب و  ندییور و  زا  اه ، هتفرورف  زا  اه و  هدروآ  ربرس  زا  نیـضئاخ  نیزئاف و  زا  اه ، هنتف 
يهروس زا  میوگب و  ناهنپ ، ياهشتآ  رود و  ياهایند  رادید  روضح و  لاغتشا و  تیلوؤسم و  داهتجا و  دج و  زا  یشومارف  هحفص 78 ] و [ 

یلو رایتخا  رد  میراد و  یم  هگن  شیامن  يارب  ار  اه  تمعن  هک  نامدوخ  زا  . منزب فرح  میتسه ، هروس  نیا  بطاخم  هک  نامدوخ  زا  رثاکت و 
یتح مینک و  هضرع  وا  رب  ار  امدوخ  وا ، نتساوخ  ماما و  يهبلاطم  زا  شیپ  مییایب و  ریهز  زا  رتولج  میتسناوت  یم  هک  یلاح  رد  میراذگ ، یمن 

هب میریگ و  یم  تقبـس  اـه  تب  اـیند و  هار  رد  اـم  هک  نیا  هن  رگم  . مینک چوک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يودرا  هب  ناـمنازیزع  اـه و  بوبحم  اـب 
فرصم اه  تمعن  زا  هک  یمدآ  [ 86 «. ] نیمیلا باحـصا  الا  ۀنیهر ، تبـسک  امب  سفن  لک  ، » میناوخ یم  رثدم  يهروس  رد  . میور یم  زاوشیپ 
ياهورین رد  نوریب و  تاناکما  رد  فرصت  هنوگره  هک  تسا ، دوخ  ياهدمآرد  بسک و  ورگ  رد  هدروآ ، تسد  هب  یلصاح  نآ  زا  هدرک و 

لوؤسم ناـگتفرگ  تقبـس  نیقباـس و  اـی  نیمی و  باحـصا  زج  همه  هک  دریگ ... یم  ورگ  دزاـس و  یم  راکهدـب  راد و  ماو  ار  ناـسنا  دوـخ ،
هدرک دازآ  ار  دوخ  دـنا و  هدـیرخ  ار  ترخآ  ایند  اـب  دـنا و  هتخاـس  رگید  ییاـیند  اـه ، تمعن  زا  هتـسد  ود  نیا  . دنتـسه ناـگورگ  دنتـسه و 

دوخ یکی  دنتسه ، هتسد  ود  ایند  رد  اه  مدآ  [ 87 ...«. ] اهقتعاف هسفن  عاتبا  لجر  اهقبواف و  هسفن  اهیف  عاب  لجر  نالجر : ایندلا  یف  سانلا  .» دنا
رد ینکن  يراک  ینامب و  دکار  ایند  نیا  رد  رگا  . تسا هتخاس  دازآ  هدیرخ و  ار  دوخ  يرگید  تسا و  هدرک  راتفرگ  يریجنز و  هتخورف و  ار 

فرصت اه  تمعن  رد  ینک و  تیلاعف  ینک و  مادقا  رگا  دراد و  ناگورگ  بسک ، نیا  و  هحفص 79 ] يا [  هدرک  فرصم  دب  ار  تدوخ  عقاو 
تبـسک اـمب  سفن  لـک  یـشاب ...« ، وـگباوج  دـیاب  ار  تاـناکما  اـه و  تمعن  مه  تدوـخ و  يورین  مه  هـک  یتـسه  راد  ماو  مـه  زاـب  ینک ،

زا ینک و  دازآ  ار  تدوخ  یناوتب  يا  هدروآ  تسد  هب  هک  هچ  نآ  اب  هک  نیا  رگم  دهد  یم  ناگورگ  هب  ار  وت  وت ، ياهشـشوک  سپ  «. هنیهر
مهنمف اندابع  نم  انیفطصا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث  : » هدمآ رطاف  يهروس  يهیآ 32  رد  هک  يوشب ، قباس  ای  دصتقم  يروایب و  نوریب  تراسا 

... ۀثالث اجاوزا  متنک  و  : » هدـمآ هعقاو  يهروس  رد  و  ریبکلا » لضفلا  وه  کلذ  هللا  نذاب  تاریخلاب  قباس  مهنم  دـصتقم و  مهنم  هسفنل و  ملاظ 
زیچ هچ  [ 89 « ] رقس یف  مککلس  ام  : » دنسرپ یم  اه  مرجم  زا  نیمی  باحـصا  [ . 88 « ] نوقباسلا و  ۀمئشملا ... باحصا  و  ۀنمیملا ... باحصاف 

نتفرورف ضوخ و  ناسحا و  زا  ییادج  زامن و  زا  ییادج  هک  دنونش  یم  باوج  و  درک ... یمنهج  ار  امش  كولس  دیشک و  شتآ  هب  ار  امش 
مهرذ « ؛ دهد یم  روتـسد  شلوسر  هب  وا  هک  تخاس  مورحم  مه  ادخ  ترـصن  زا  درک و  راتفرگ  ار  ام  شاداپ ، زور  رگید و  زور  بیذـکت  و 

تلـصخ ناـمه  هدیـشک  نتفرورف  هب  ار  اـه  نآ  هچ  نآ  دـنراد و  رب  رـس  دـنهاوخ  یمن  دـنا و  هتفرورف  اـه  نیا  نک  ناـشیاهر  مهـضوخ » یف 
دیآ یم  نوریب  تیلوئـسم  تیدج و  نادیم  زا  دوش و  یم  یچاشامت  ای  رگیزاب  ای  هچیزاب  هک  یمدآ  [ . 90 «. ] نوبعلی « ؛ تساه نآ  يریگیزاب 

دـنک و یم  يزاب  نآرق  اب  دروایب  يور  زامن  نآرق و  هب  رگا  یتح  دزاس  یم  هبعلم  نآ  زا  دور و  یمورف  نآ  رد  دروایب  يور  هچ  ره  هب  راچان 
ربارب رد  . دنک یم  ضوع  ار  شیاه  هچیزاب  طقف  دـشک ، یمن  تسد  يرگیزاب  زا  عقاو  رد  . دـنک یم  هحفـص 80 ] يزاب [  ادخ  نید  ادخ و  اب 

وا يداع  یعیبط و  ياهراک  یمامت  وا و  ییایند  ياهراک  مامت  هدـش و  رتگرزب  ایند  زا  هک  تسا  بادرم  زا  هدروآ  رب  رـس  زئاف و  نیـضئاخ ،
اه تمعن  هب  هچ  رگا  اه  نیا  . تسا هدـش  هارمه  رگید  یتهج  اب  تسا و  هتفر  راـک  هب  رگید  یحرط  رد  هک  تسا  هتفاـی  يرگید  ياـنعم  راـب و 

تمعن یمامت  اب  نامیلس  [ 91 «. ] باوا هنا  دبعلا  معن  « ؛ دندرگ یمزاب  دوخ  لزنم  هب  دنراد و  یمرب  ار  نآ  لصاح  دهش و  یلو  دنتسه  لوغشم 
یناکما کلم و  نم  هب  [ 92 [ ؛» يدعب نم  دحال  یغبنی  اکلم ال  یل  به  « ؛ هتساوخ ادخ  زا  تسا ، هارمه  هدیسرن  حطس  نآ  هب  یسک  هک  ییاه 

یم دنک ، یم  رهم  ار  شا  همانراک  دنوادخ  هک  اجنآ  ناکما ، همه  نیا  اب  نامیلس  دشابن ... نآ  راوازس  سک  چیه  نم  زا  سپ  هک  نک  تیانع 
یمزاب دور و  یم  هک  تسا  لسع  روبنز  بقل  باوا  دنیوگ  یم  . تشاد تشگزاب  وا  باوا ؛» هنا  ، » دوب يا  هدنب  بوخ  دـبعلا »... معن  : » دـیوگ

زا دندمآ و  یمن  نوریب  ورگ  زا  دندروآ ... یمن  یلصاح  نآ  زا  دنتفر و  یم  ورف  اه  تمعن  رد  رگا  . دراد یمرب  لصاح  اه  تمعن  زا  ددرگ و 
يزاب بعل و  اب  یمدآ  . دنک یم  شومارف  ار  شیور  تشگزاب و  دوش و  یم  ضئاخ  بعل ، يزاب و  رطاخ  هب  یمدآ  . دنتفای یمن  تاجن  تراسا 
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لگ هچب و  ندناوخ  نآرق  هبرگ و  مشپ  گس و  يادـص  رد  شراختفا  هک  اج  نآ  ات  دزادرپ  یم  اه  تمعن  شیامن  يروآ و  عمج  رثاکت و  هب 
ادج نتفر ، زا  هار ، زا  دصقم ، زا  اه  نآ  شیامن  اه و  تمعن  يروآ  عمج  یبلط و  هدایز  رثاکت و  اب  یمدآ  . دـنام یم  يرتم و ... دـنچ  زا  ندز 

هب دناشک و  یم  یمرگرس  وهل و  هب  ار  امش  رثاکت  «. رثاکتلا مکیهلا  : » دیامرف یم  هک  هحفص 81 ] دنک [  یم  شومارف  ار  همه  نیا  دوش و  یم 
دوهـش روـضح و  نـهذ و  لد و  اـب  وـهل  یلو  تـسا  مادـنا  اـب  يزاـب ، تـسا و  یمرگرــس  وـهل  یلو  تـسا  يزاـب  بـعل  . دیــشک یــشومارف 

شیامن یبلط و  هدایز  رثاکت و  نیا  هک  اج  نآ  اـت  دـیوگ ، یم  هروس  نیمه  حیـضوت  رد  يهبطخ 221  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  . تسوت
دروآ و یم  يور  شیوخ  تاراختفا  هب  اه  هتفر  تسد  زا  اه و  هدرم  اب  یتح  هک  دوش  یم  هدرتسگ  یـشومارف  نیا  اجنآ  ات  دریگ و  یم  لکش 
نتفر و روـش  دـیاب  هک  ییادـج  گرم و  ربـق و  . دـیآ یم  اـهربق  تراـیز  رادـید و  هب  یتـح  دـشک و  یم  خر  هب  ار  دوـخ  يهدـع  تـیعمج و 

دوش یم  هدرب ، ورف  دوخ  رد  ار  اه  نآ  یبلط  هدایز  هتفرگ و  ار  اه  نآ  دوجو  مامت  یمرگرس  يزاب و  هک  اه  نیا  يارب  دنک ، زاس  ار  ندیچوک 
شرامش اهربق و  رادید  هب  هک  اج  نآ  ات  درک  لوغـشم  ار  امـش  رثاکت  دیوگ  یم  . تاراختفا شیامن و  يهلیـسو  یمرگرـس و  يزاب و  بابـسا 

ریبعت اهربق  ترایز  هب  گرم  زا  دیدیـسر ... دوخ  گرم  ربق و  هب  ناتدوخ  هک  نیا  ات  درک  لوغـشم  ار  امـش  رثاکت  هک  نیا  هن  . دـیتفر اـه  هدرم 
عدر و هبترم  هس  دراد و  یمزاـب  یمرگرـس  نیا  زا  هاـگ  نآ  . تسا هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  حیـضوت  مه  نآ  دوش ... یمن 
ملع و يهبترم  ود  هب  تفرگ و  رظن  رد  ار  نتفر  زا  هار و  زا  دـصقم و  زا  تلفغ  ناوت  یم  هلحرم  هس  نیا  رد  «. الک مث  الک ، « ؛ دراد تشادزاـب 

فوـس ،» دـشاب هدـشن  لاـح  هب  اـت  هچرگ  دوـش  یم  لـصاح  يدوز  هب  هبترم  ود  نیا  هک  نیقیلا ، نـیع  نـیقیلا و  مـلع  تـشاد : هجوـت  دوـهش 
یمرب رـس  ام  تلاح  لمع و  زا  هحفـص 82 ] هک [  تسا  یـشتآ  منهج و  دوهـش  نیقیلا ، ملع  دح  رد  یتح  یهاگآ  ملع و  نیا  رثا  و  «. نوملعت

ياه تبیصم  مه  دراذگ و  یم  رثا  دوهـش  رب  مه  نیقی  [ . 93 «. ] میحجلا نورتل  نیقیلا  ملع  نوملعت  ول  « ؛ دوش یم  هتخاس  ام  تسد  اـب  دراد و 
هب ولجت  ایندلا و  تابیصم  یلع  نوهت  ام  نیقیلا  نم  کلئسا  و  : » میناوخ یم  رشع  ۀسمخ  تاجانم  رد  هک  دزاس  یم  کبـس  ار  نآ  ءالب  ایند و 
نم شنیب  تریصب و  زا  ار  يردک  يهدرپ  دنک و  کبـس  نم  رب  ار  ایند  ياه  جنر  هک  ینیقی  مهاوخ  یم  وت  زا  یمعلا » تاوشغ  یتریـصب  نع 

رادـید نیا  زا  سپ  هک  منیبب  ار  مدوخ  ياه  تلاح  لصاح  اـهراک و  يهمادا  مشاـب و  هتـشاد  هطبار  رگید  ياـهایند  اـب  مناوتب  اـت  دـنزب  راـنک 
هب اه ، تمعن  يروآ  عمج  یبلط و  هدایز  رثاکت و  زا  ار  ناسنا  دـنز و  یم  رانک  ار  نآ  شیاـمن  هولج و  تاـناکما ، اـه و  تمعن  زا  تیلوؤسم 
ام راختفا  هدوبن ، ام  رایتخا  هب  نوچ  تسین و  راختفا  شزرا و  كـالم  اـه  تمعن  هک  دـبای  یم  نوچ  . دـناسر یم  نآ  زا  يرادرب  هرهب  رثوک و 
رد يا  هدـشن  هاگآ  ارچ  هک  دنـسرپ  یم  وت  زا  نوچ  یهاگآ  رب  هن  تسا  راوتـسا  ییاـناوت  نیمه  رب  ناـسنا  تیلوؤسم  ساـسا  .و  دوب دـهاوخن 

دوس عفانم و  رد  دنا و  هتشاد  مهس  نارگید  وت  تاناکما  رد  نوچ  . یتشاد ار  شناکما  هک  نآ  اب  يدرکن  مادقا  ارچ  یتسناوت و  یم  هک  یلاح 
یم لکـش  رثاکت  شیامن و  راـختفا و  هن  رگید  تیلوؤسم ، زا  كرد  نیا  اـب  تمعن و  هب  هجوت  نیا  اـب  . دـنا هدوب  کیرـش  مه  وت  ياـه  تسد 
نیا اب  . يراپـسب شبحاص  هب  ار  سک  ره  يهمان  یناسرب و  شهاگیاج  هب  ار  تدوخ  راب  دـیاب  وت  هک  تساوخزاب ، هبلاطم و  راظتنا  هن  دریگ و 

زا ینک و  لـقتنم  نصح  نمأـم و  هب  هدـنام  وت  دزن  رد  تمعن ، بحاـص  زا  هچ  نآ  یهاوخ  یم  هک  تسا  تیلوؤـسم  هحفـص 83 ] هب [  هجوت 
دیاب وت  تسا و  هار  ایند  هک  ینامب  رانک  رب  اه  هبعلم  اه و  يزاب  زا  یبایب و  تاـجن  نآ  رد  نتفرورف  اـه و  تمعن  يهنتف  زا  یناـهرب و  تارطخ 

دنتـسه و دایز  اه  عنام  هک  ینک ، هدافتـسا  حرط  رد  تاناکما  مامت  زا  يرادرب و  يدنلب  ياه  ماگ  مک ، تصرف  نیا  رد  دیاب  یـشاب و  کلاس 
شیور رکذ و  اب  یسرب و  ادخ  مکح  دیحوت و  هب  يرذگب و  مدرم  ياه  فرح  ایند و  ناطیـش و  سفن و  زا  هک  ضرف  رب  رامـش و  یب  اه  تب 

هار ماد  دـناوت  یم  مرگ ، ياه  کشا  نیریـش و  ياه  لمع  اه و  تلاح  رد  نتفرورف  ضوخ و  تسا و  نیمک  رد  رطخ  مه  زاب  يوشب ، هارمه 
ياه ماد  نیا  رب  ریبکت  تبون  گرزب ، ياه  تب  رب  ریبکت  راهچ  زا  سپ  ناذا  رد  هک  دزاس ، لوغـشم  دوخ  هب  درادزاب و  نتفر  زا  ار  وت  دشاب و 

رد هک  دـتفا  یم  قاـفتا  مه  نیقی  هارمه  یتـح  نتفرورف  ضوـخ و  هک  تسا  نیمه  تشاد  هجوـت  دـیاب  هک  يا  هتکن  [ . 94 . ] دـسر یم  سیلبا 
مجر ناتساد  اب  .و  میتسه دهاش  [ 95 «، ] اولع املظ و  مهـسفنا  اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  و   » يهیآ نآ  رد  دنیوگ و  یم  نیمرجم  رثدم ، يهروس 

رون زامن  هک  تسا  نیمه  دناهرب و  نتفرورف  ضوخ و  زا  ار  ام  دناوت  یم  رمتسم  رکذ  . مییانشآ دوب  هدید  دوب و  هدیسر  دوهش  هب  هک  یناطیش 
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هک تسا  نیمه  دشونب و  مدامد  دـنک و  رپ  ماج  ات  دـهاوخ  یم  تصرف  بش  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نیمه  تسا و  ءایلوا  مشچ 
رارق یناسک  زا  ار  ام  ایادخ  . دـهد رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  هک  دـنک  یم  اعد  هحفص 84 ] اروشاع [  رهظ  رد  رادیب  یباحـص  نآ  يارب 

شیوخ ماما  شیپاـشیپ  هک  درکن ... ادـج  ناـمز  ماـما  یلو و  ترـصن  زا  تخاـسن و  مرگرـس  نوتفم و  ار  اـه  نآ  اـیند  ياـه  تمعن  هک  هدـب 
ناهج زا  دندیرخ و  ناج  هب  ار  يرادولج  ترصن و  يراشرس و  افو و  رب  تداهش  ادخ  تجح  زا  یگدنز  ياه  هظحل  نیرخآ  رد  دنداتسیا و 
اهیجو كدـنع  انلعجا  مهللا  . مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نود  مهجهم  اولذـب  نیذـلا  نیـسحلا  باحـصا  نیـسحلا و  عم  اـنلعجا  مهللا  . دندیـشک رپ 

هحفص 87 ] نیرکاشلا [ . نم  کل  انلعجا  مهللا  . مالسلا هیلع  نیسحلاب 

ههبش قح و 

نیسح زور 

موی کـلحرب ال  تخاـنا  کـئانفب و  تلح  یتلا  حاورـالا  یلع  هللادـبعابا و  اـی  کـیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبلوا  بش  مرحم 1373
تمظع تبیـصم و  مجح  رد  زور  نـیا  زیزع  تـکرب  يدـننام و  یب  درادـن و  دـننام  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  زور  [ . 96  ] هللادـبعابا ای  کمویک 

یتیآ و موحرم  ای  يرتشوش و  رفعج  خیـش  موحرم  لثم  یناگرزب  هنوگچ  رود  کیدزن و  ياه  لاس  نیا  رد  مینیب  یم  ام  هک  تسین  تبیـصم 
ربص و ياهزور  یمامت  ياربو  دـنا  هدرک  هدـنز  ار  ییاه  لد  زور  نیا  تاـکرب  زا  نارگید ، نارگید و  يرهطم و  اـی  دـشار و  اـی  یتبرت و  اـی 

هدروآ ناشن  دنا و  هتفرگ  وگلا  مالسلا  هیلع  نیسح  زور  زا  ءانف  اضر و  و  میلست ، تداهش و  ءالب و  تبیـصم و  و  داهج ، هزرابم و  تماقتـسا ،
، دراد ییوگلا  هچ  تسا ، هئطوت  هیهت و  تماقتسا و  راظتنا و  زور  هک  ام  زورما  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  زور  هک  مینیبب  دیاب  هجوت  نیا  اب  . دنا

ساره سرت و  و  اه ، هنتف  اه و  هبذج  هسوسو و  ههبش و  ياهزور  هک  اهزور  نیا  رد  [ . 97 «. ] هناطلس يدهملل  نوئطوی  : » هدمآ تیاور  رد  هک 
میریگب وگلا  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  هنوگچ  تسا ، ندیبوک  يرد  ره  رب  نتشاذگ و  ناماد  هب  رـس  يردبرد و  ینادرگرـس و  هحفص 88 ] و [ 

راوازس [ 98 «، ] کلحرب تخانا  کئانفب و  تلح  : » تیـصوصخ ود  نیا  اب  و  دـندناباوخ ، بکرم  دندیـسر و  نما  لحم  هب  هک  وا  ناراـی  زا  و 
[99 ... ] راهنلا لیللا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هللا  مالس  اعیمج  انم  مکیلع  هک ؛ دندش  وا  ءایلوا  مالس  هکئالم و  مالس  ءایبنا و  مالس  ادخ و  مالس 

یمرگرس طقف  هنرگو  دیـسر  تریـصب  هب  تفرگ و  تربع  ات  دش  لخاد  قیبطت  هاگن  اب  مه  خیرات  رد  دیاب  هدش  حرطم  اهراب  هک  روط  نامه  .
تعیب ملـسم  اب  دندوب و  هتـشون  همان  هک  ار  یناسک  مینیب  یم  هک  تسا  نیگنـس  ردق  نآ  ههبـش  هک  یمگردرـس  بجعت و  تسا و  لاغتـشا  و 

رب ار  هفوک  ياه  هچوک  دندرک و  اهر  ار  ملسم  هنابش  نامه  دننک و  حبص  ات  هک  دادن  ناما  ردق  نآ  دندوب ، هدرازگ  زامن  وا  اب  دندوب و  هدرک 
تشگزاب و ددرت و  ههبـش و  تیـصوصخ  نیمه  ام  ياهزور  ایآ  . دنتـشاذگ دـهاش  دوخ  ییاـفو  یب  تواـسق و  رب  ملـسم و  تبرغ  ییاـهنت و 
دنتـسشن و هار  نادرم  هنوگچ  هک  مینیب  یم  ام  ؟ درادن دوخ  اب  ار  سکان  سک و  ره  هب  یگداداو  ساره و  سرت و  ینادرگرـس و  یگدـیرب و 

هیلع یلص هللا  دمحم  ادخ و  تموکح  هب  دنتسب و  نامیپ  يزویفپ  توغاط و  ره  اب  دنتـشاذگ و  یناماد  ره  رب  رـس  هتخورف  دوخ  دنتـشگزاب و 
ير و مدنگ  عمط  ماش و  رکشل  زا  تشحو  هک  روط  نامه  . دنتخیرگ يدمحم  گرم  یگدنز و  زا  دندرک و  تشپ  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو و 

نیسح زور  تکرب  زا  درک و  ادج  البرک  اروشاع و  مالسلا و  هیلع  نیسح  زا  خیرات  رد  ار  اه  یلیخ  هحفص 89 ] دایز [ ، نبا  گنرین  بیرف و 
تورث و ملع و  تعنـص و  تردق و  دنز و  یم  دایرف  ار  نیون  مظن  هک  زورما  تردـق  ربا  تردـق و  زا  تشحو  . دـنادرگ مورحم  مالـسلا  هیلع 

یم هرهب  مومـسم  ياهریوصت  طلـسم و  ياه  هراوهام  یناهج و  ياه  هناسر  یغیلبت و  ياه  هار  یمامت  زا  دشک و  یم  كدی  ار  تذـل  هافر و 
یلو نامز و  نیـسح  زا  نید و  زا  ندیرب  اه و  نآ  نامرف  رب  نداهن  رـس  اه و  نآ  ربارب  رد  یگداداو  اه و  تردق  نیا  زا  عمط  تشحو و  درب ،

ینارای اب  دناشکب و  يرادیب  هب  ار  ام  دناوت ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  زور  تکرب  هک  یتسار  .و  درادن مک  هفوک  لها  تشحو  زا  جع ،)  ) رـصع
تسود و اعوسات  زور  رد  هک  اج  نآ  ات  تفاتـشن  اه  نآ  يرای  هب  سک  چیه  دیـسر و  يدیماان  هب  ناشاهراظتنا  دـنا و  هداتفا  هراصحم  رد  هک 
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هنوگ نیا  تسکش  هب  نیقی  اب  هجیتن و  راظتنا  نودب  هک  ینارای  اب  تفرگ ، راک  ندرک  مامت  هب  میمصت  نمـشد  درک و  رواب  ار  ییاهنت  نمـشد 
هب دیما  نودب  فعض  هرصاحم و  رد  اه  نآ  هک  مینیب  یم  ام  . دناشکب هسیاقم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  باحـصا  نارای و  نیا  اب  دندنام ، راوتـسا 

تقبـس رگیدـکی  رب  دـندرک و  مادـقا  یـشیاتس  ساپـس و  دزم و  يزوریپ و  زا  تـشاد  مـشچ  هجیتـن و  راـتظنا  نودـب  يرـصان و  یترــصن و 
غراف وا  ياه  جنر  هزرابم و  تالکشم  زا  لفاغ و  وا  دای  زا  جع )  ) نامز ماما  رصع و  یلو  ربارب  رد  ام  هک  مینیب  یم  فرط  نیا  رد  و  ... دنتفرگ
رازه مینک و  یمن  یمادـقا  میا و  هتـشاذگن  ییاج  وا  يارب  ناـمدوخ  ياـه  بعل  وهل و  هحفص 90 ] غولـش و [  تالاغتـشا  نایم  رد  میتسه و 

تعنـص و تعرـس و  تردق و  طابـضنا و  مظن و  نافیرح و  یبوخ  ای  ار و  ناتـسود  ییانتعا  یب  دارفا و  ياه  يدب  زیواتـسد  میراد و  هیجوت 
تبحم و تفرعم و  دنک و  فشک  ار  ام  لوهجم  يهلداعم  دناوت  یم  مولعم  تاکن  نیا  . میراد ار  ناشناما  یب  ياه  یشوخرس  هافر و  تورث و 

نابز رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  مان  میناوتب  ات  دـیامن  بولطم  بوبحم و  لوبقم و  موهفم و  اـم  يارب  ار  هعراـسم  تقبـس و  تین و 
ربا رـصاعم و  توخن  تواسق و  دراد و  ار  تبرغ  تدحو و  هک  جـع )  ) رـصع یلو  يارب  میراد و  هگن  هدـنز  ار  دوخ  اه  نآ  دای  اب  میروایب و 

هدع و مدق و  تعرـس  تسد و  تردق  مشچ و  رون  دنک ، یم  هبرجت  ار  ام  وهل  وغل و  فیوست و  تغارف و  تلفغ و  دـنیب و  یم  ار  اه  تردـق 
میریگب و یلحم  مالسلا  هیلع  نیسح  ءانف  رد  رگا  تورث ، تردق و  ياه  هناخ  رد  رب  ینادرگرـس  ررکم و  ياه  هبرجت  زا  سپ  ام  . میـشاب هدع 

مالس ادخ و  مالـس  تذل  نما و  توالح  میناوت  یم  میناباوخب ، بکرم  مینکفیب و  تخر  وا  ناوراک  رد  رگا  و  مینک ، لولح  تعـسو  نیا  رد 
تعجر و سأی و  سرت و  راظتنا و  هنتف و  ههبش و  ياهزور  نیا  رد  میناوت  یم  میشچب و  مینک و  قوذ  ار  ءایلوا  مالس  هکئالم و  مالس  ءایبنا و 

ضوع هار  يدایرف  قیعن و  ره  اب  مینامب و  مدق  تباث  راوتسا و  وا  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ناقرف  تانیب و  تیاده و  هارمه  تشگزاب ،
تخس ياهزور  نیا  رد  دناوت  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  زور  تکرب  هحفـص 91 ] هللادبعابا [ . ای  کمویک  موی  .ال  مینزن نوریب  طخ  زا  مینکن و 

بش ... دنناد یم  تمینغ  ناگتسکش  یتشک  ینافوط ، کیرات و  يایرد  نیا  رد  ار  ریـس  ینـشور و  دشاب ... ام  يهنیفـس  دشاب و  ام  غارچ  مه ،
هحفص 92 ] اه [  لحاس  ناراب  کبس  ام  لاح  دنناد  اجک  لیاه  نینچ  یبادرگ  جوم و  میب  کیرات و 

اه هنتف  اه و  ههبش 

اه و تعدـب  هچ  هنتف  ههبـشةاجنلا و  ۀنیفـس  يدـهلا و  حابـصم  نیـسحلا  نا  ... هللادـبعابا ای  کـیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمود  بش 
نیمه لوا  ياهزور  نامه  زا  . تسا هدرکن  لطاب  نت  رب  هک  یقح  ياهسابل  هچ  هتسکشن و  هک  ار  ییاه  تنـس  هچ  هدرواین و  هک  اه  فارحنا 

درک تلادع ، یناوج و  مسا  اب  دـناشک و  تسب  نب  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  راک  تسب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تسد  هک  دوب  ههبش 
جاوزا ای  نآرق و  ظافح  ءارق و  لاجر و  هب  هجوت  اب  هک  دـش  ثعاب  ههبـش  نیمه  زاب  جراوخ  نیفـص و  لـمج و  ياـهزور  رد  .و  درک هچ  نآ 

یلع زا  اه  يراد  هدـنز  بش  اه و  تدابع  ای  اه و  هزین  يور  رب  نآرق  ای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ناراـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
ماما هب  ار  تلذ  هک  دوب  ههبـش  نیمه  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ياهزور  رد  هک  روط  ناـمه  . دنتـسویپ نارگید  هب  دـنتفرگرب و  يور  مالـسلا  هیلع 
ناما بش  کی  یتح  ار  بلاط  تیعمج  ملسم و  نارای  هک  دوب  ههبش  نیمه  زاب  .و  تشاذگ وا  ياپ  رد  رجنخ  داد و  تبسن  مالسلا  هیلع  نسح 

ماش رگشل  نیملسم و  نوخ  هفیلخ و  ربارب  هحفص 93 ] رد [  میلست  تما و  ظفح  ناونع  اب  دایز  نبا  سپس  نامعن و  نب  ریشب  لبق  زا  هک  دادن ،
هک تسا  تاهبـش  نیمه  مه  زورما  ات  .و  تشذگن ینظ  ءوس  نامگ و  چـیه  زا  تسکـش و  ار  اه  تمرح  تخیر و  ار  اه  نوخ  ير ، مدـنگ  و 

دنناوتب نارگ  هسوسو  ناسورع و  ناردام و  ات  دـننک ، ادـیپ  هنیمز  اه  عیمطت  اهدـیدهت و  اه و  هبذاج  اه و  هنتف  ات  دـنک  یم  دولآ  لـگ  ار  بآ 
تعدب و لماع  اه  هنتف  تسا و  هنتف  زاس  هنیمز  ههبـش  . دنزاس ادـج  یلو  زا  رگیدـکی و  زا  ار  نامز  ماما  اب  ناگدـننک  تعیب  ار و  ملـسم  نارای 

سویأم اهشور و  ندرب  لاؤس  ریز  اب  فادـها و  اهشزرا و  هب  موجه  اب  دـننک و  یم  زاـغآ  شنیب  داـقتعا و  رد  ماـهبا  زا  ههبـش  رد  . فارحنا
زا اه  هنتف  رد  . دنیامن یم  ناسآ  ار  يریذپ  تلذ  میلست و  یگداداو و  تشگزاب و  راک  ینوبز ، تسکش و  ندرک  یمتح  اه و  هجیتن  زا  ندرک 
یم هدافتـسا  نقیتم  لمتحم و  اه  يریگرد  اه و  يراتفرگ  اب  اه  هبذاج  اـه و  هولج  اهدـیدهت و  اـهسرت و  اـه و  عمط  زا  اـه و  فعـض  هطقن 
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یناوت یم  ییآ و  یم  رانک  فارحنا  تعدـب و  اب  یـشک و  یم  راـنک  تنـس  نید و  زا  هک  دـشک  یم  اـج  نآ  هب  راـک  ود ، ره  نیا  اـب  .و  دـنرب
ای هجیتن و  زا  سأی  یگتسخ و  یگدزلد و  هک  يراپـسب  رـس  وا  ءایلوا  لوسر و  ادخ و  هب  یناوت  یمن  ینک و  لمحت  ار  اه  توغاط  نیطایش و 
اب لماوع  نیا  هک  یماگنه  هب  ياو  دناروشب . نید  رب  ار  ناسنا  ییاهنت  هب  دناوت  یم  مادک  ره  دب  ياهدروخرب  زا  یتحاران  اهشور و  زا  جـنر 

هطقن دنکـشب و  ار  هیحور  ناوت و  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياـهراشف  دریگب و  شـشوپ  ریز  ار  همه  مه ، عیـسو  تاـغیلبت  دـنوشب و  عـمج  مه 
تسود تسد  اب  دوبن  نکمم  نمـشد  تسد  اب  هحفـص 94 ] هک [  هچ  نآ  دوش و  ریذـپ  بیـسآ  اه  بورکیم  اه و  تفآ  ربارب  رد  اـه  فعض 

رد دـشک و  یم  لخاد  هب  ار  اه  ههبج  نوریب ، زا  هدروخ  تسکـش  نمـشد  دـنوش و  یم  حـتف  نورد  زا  مکحم  ياه  هعلق  هک  . دوش یم  یلمع 
ههبش و رانک  رد  اه  مدآ  [ 100 «، ] تاملظلا یلا  رونلا  نم  مهنوجرخی  توغاطلا  مهئایلوا  اورفک  نیذـلاو  ، » هک دربیم  هار  دوصقم  هب  یکیرات 

وت ار  ناتـساد  نیا  .و  دریگ یم  لکـش  یـشورف  نید  یـشورفدوخ و  رتدوز  اهشزرا ، ماهبا  یکیراـت و  رد  دـنوش و  یم  دیـص  رتدوز  ماـهبا ،
زا هنوگچ  دراپـس و  یم  تشگزاب  ورفک  یتح  ترفن و  نایـصع و  هب  ار  دوخ  ياج  اه  یتسـس  اه و  فعـض  هنوگچ  هک  یتسه  دهاش  زورما 

یحور ياه  يریگرد  ای  تریح و  ددرت و  ای  تشگزاب و  دادترا و  يارب  يزیواتسد  نانمشد  بولطم  ياه  هبذاج  ناتسود و  دب  ياهدروخرب 
درد یتح  وگ و  تفگ و  يهلـصوح  ندینـش و  لاح  هک  اج  نآ  ات  دوش  یم  مهارف  یگرمزور  یلایخ و  یب  ای  باصعا و  لادـج  گـنج و  و 

هب هتـسدکی  ياه  يرگیزاب  اه و  هنتف  یبلط و  ایند  هک  مدـقتعم  نم  ... تسین یلـصاح  راـظتنا  هجیتن و  دـیما  رگید  نوچ  دـنام  یمن  یقاـب  لد 
نیا هـک  مدـقتعم  هدـیماجنا و  فاـحل  طـسو  هـب  یباـیتسد  تاـناکما و  ياـضاقت  هاـفر و  ياعدتـسا  هـب  هجیتـن  رد  تاـناکما و  طـلغ  عـیزوت 

یجراخ لماع  برکیم و  هب  هک  نآ  زا  شیب  ضرم ، هک  مراد  مه  ار  داقتعا  نیا  یلو  تسا ، هدـش  تالکـشم  نیا  لماع  طـلغ  ياـهدروخرب 
هب اه  بش  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  ددرگ و  یم  هحفص 95 ] زاب [  ام  دوخ  يریذپ  بیسآ  اه و  فعض  یگدامآ و  دادعتسا و  هب  دوش  طوبرم 

يریگ عضوم  بوخ  یتیعقوم  ره  رد  میناوتب  يزاسزاب  نیا  اب  ات  میا  هدروآ  يور  اه  جالع  اه و  لـح  هار  یـسررب  اـه و  فعـض  نیا  لـیلحت 
دنم هرهب  ملاـس و  طلـسم و  میناوـتب  ناـقرف  تاـنیب و  تیادـه و  روـن و  هارمه  تعدـب ، هسوـسو و  هـنتف و  ههبـش و  اـب  دروـخرب  رد  و  مـینک ،

کشا دنیوگ و  یم  ینارای  هب  قایتشا  زا  دندناوخ  گنس  يور  رب  هک  يرخآ  يهبطخ  رد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  . میـشاب
...« هوعبتاـف دـئاقلاب  اوقث  و  هوماـقاف ... ضرفلا  اوربدـت  هومکحاـف و  نآرقلا  اولت  ، » هک قحلا ،» یلع  اوـضم  قـیرطلا و  اوـبکر  ، » هک دـنزیر  یم 

هب هجوت  اب  . دنراد وگ  تفگ و  تکرح  هقف  بادآ و  زا  ربهر و  دئاق و  زا  هار و  قیرط و  زا  فده و  قح و  زا  تانایب  نیا  رد  ترضح  [ . 101]
فیعض ار  هنتف  يهنیمز  دیهر و  ههبش  دنب  زا  ناوت  یم  مکاح ، ناقرف  صخشم و  نازیم  کی  هب  یبایتسد  اب  تانیب و  نیا  هارمه  بلاطم و  نیا 

تکرح و بادآ  دهد و  یم  ناشن  ار  ربهر  تایـصوصخ  دنک و  یم  صخـشم  ار  هار  فدـه ، ... دـش اهر  اه  تعدـب  اه و  فارحنا  زا  درک و 
ماگنه رد  بکرم  ههبـش و  ياهزور  غارچ  تکرح ، بدا  تنـس و  و  دـئاق ، هار ، فدـه ، . دزاس یم  بولطم  لوبقم و  موهفم و  ار  ور  هار  هقف 

هحفص 96 ] ةاجنلا [ . ۀنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  نا  . دنتسه نآ  نیگمهس  جاوما  هنتف و  موجه 

هباشتم يرایعم  قح 

هراشا

هللا هففخی  دـق  و  لیقث ، هلک  قحلا  [ . 102 . ] فصاوتلا یف  ءایـشالا  عسوا  قحلاهللادبعابا  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبموس  بش 
شنیب و ماهبا  هنیب ، نیا  اب  . دوش یم  صخشم  قح  اب  فده  [ . 103 . ] مهل هللا  دوعوم  قدصب  اوقثو  و  مهسفنا ، اوربصف  ۀبقاعلا  اوبلط  ماوقا  یلع 

ناونع نیا  اب  سک  ره  دراد و  تعسو  وگو  تفگ  رد  قح  . تسا یبیجع  ناتساد  دوخ  قح ، ناتـساد  یلو  . ددرگ یم  فرطرب  شور  شزرا و 
راک هب  تسد  یلاموس  ای  جیلخ و  رد  دننک و  یم  مادقا  دـننیب  یم  هک  یقح  ساسا  رب  دوخ  يارب  ناراکمتـس  یتح  . دزادرپ یم  شیاهراک  هب 

ناوت یم  .و  داد حیـضوت  مه  دادرارق  يوه و  ساسا  رب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  روط  نامه  دبای  یم  حیـضوت  عفانم  ساسا  رب  قح  نیا  . دـنوش یم 
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هحفص دومن [ . صخشم  ار  نآ  دنراد  تیعقاو  دنراد و  دوجو  ناسنا  كرد  زا  لقتسم  هک  يدسافم  حلاصم و  اه و  هزادنا  رادقا و  ساسا  رب 
عفترم ار  رایعم  نیا  هباـشت  ناوت  یم  هنوگچ  اـی  تسا و  هتفـشآ  هنوگ  نیا  دوخ  هک  تسا  يراـیعم  هچ  نیا  هک  تسه  لاؤس  نیا  نونکا  [ 97

هب ههبش  دیامرف : یم  [ 104 «. ] قحلا هبشت  اهنال  ۀهبش  ۀهبـشلا  تیمـس  امنا  « ؛ هک دوب  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مالک  رد  ؟ درک
ای عفانم  يوه و  ساسا  رب  یبلقت  ياهرایعم  هک  دوش  یم  ثعاب  تهباشم  هنوگ  نیا  تسا و  قح  هیبش  هک  دوش  یم  هدـیمان  ههبـش  رطاـخ  نیا 

، هدروآ يور  اـهدادرارق  هب  كرتشم و  عفاـنم  هب  یعیبط و  هب  يزیرغ  یناـبم  زا  دوخ  لوحت  رد  قوقح  . دـنریگب لکـش  یلیمحت  ياـهدادرارق 
هچ . دنریگ یم  لکش  هطلس  تردق و  يهناوتشپ  طیارـش و  ساسا  رب  اهدادرارق  نوچ  تسین  یمکحم  يانبم  مه  دوهع  اهدادرارق و  نیا  یلو 

لطاب ای  دـشاب و  حیرـص  تسد و  کی  قح  رگا  هک  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  زاب  . دنـشابن بسانم  تسرد و  ای  راد و  تهج  ای  هنـالداع و  اـسب 
ثغض اذه  نم  ثغض و  اذه  نم  ذخوی  ، » هک تسا  يا  هظحل  رد  ناطیش  طلـست  ءالیتسا و  . دریگ یمن  لکـش  هنتف  دشاب  راکـشآ  صخـشم و 

، اهدنیاشوخ زا  . تساهزاب تسایس  زیواتسد  نیطایش و  موجه  يهطقن  تهباشم  نیا  [ . 105 « ] هئایلوا یلع  ناطیشلا  یلوتی  کلانهف  ناجزمیف !
ثراح ای  : » دـیامرف یم  ثراـح  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  . دـننک یم  هارمگ  ار  وت  دـندنب و  یم  ار  هار  اـه ، نکرپ  مشچ  زا  تـالوبقم ، زا 

هک تسا  نیا  ناتـساد  . يا هدرک  زاـغآ  لوهجم  زا  يا و  هتفرگ  كـالم  ار  اـه  مدآ  وت  دـیامرف : یم  هاـتا ،» نم  فرعتف  قحلا  فرعت  مل  کـنا 
لایخ وت  دیوگ  یم  دنامب و  رمع  هللادبع  کلام و  نب  دیعـس  نوچمه  هحفص 98 ] دنک و [  يریگ  هرانک  یلع  ترـصن  زا  دهاوخ  یم  ثراح 

مالـسلا هیلع  یلع  هک  تساج  نیا  مناد و  یم  تلالـض  رب  ار  وا  جاوزا  لوسر و  نارای  نآرق و  ناـیراق  ار ، لـمج  باحـصا  نم  هک  ینک  یم 
نوچ دنراتفرگ ، امتح  رفن  ود  نیا  دیوگ  یم  و  تسا ، هدمآ  قح  هار  زا  یسک  هچ  ینادب  یسانشب و  ار  اه  مدآ  ات  سانشب  ار  قح  دیامرف : یم 

هار زا  هنوگچ  هک  دینیب  یم  . دنا هدـش  هانگ  ود  نیا  راتفرگ  امتح  يریگ  هرانک  رد  دـندرک و  یم  يرای  ار  قح  دـندیبوک و  یم  ار  لطاب  دـیاب 
فالتخا زا  دناوخ  یم  هبطخ  نامعن  نب  ریشب  هک  روط  نامه  دنز و  یم  نوخیبش  تمالس ، تینما و  یبلط و  تیفاع  هار  زا  اه و  مدآ  لاجر و 

زا عنام  هنتف  ههبش و  نیمه  دهد و  یم  هنیمز  اه  تعدب  اه و  هنتف  هب  دروآ و  یم  شیپ  ار  ههبش  نیملـسم ، يهفیلخ  رب  موجه  يزیر و  نوخ  و 
هب هظحل  نیرخآ  رد  دنداتفا ، نیمز  رب  دنداتـسیا و  اهریت  ولج  رد  اروشاع  رهظ  رد  هک  ۀـظرق ، نب  رمع  هللادـبع و  نب  دیعـس  . دوب دـهاوخ  ءافو 

یهاوخ نم  رادولج  مه  تشهب  رد  وـت  [ 106 «، ] ۀنجلا یف  یمامأ  تنا  معن  لاقف  هللا ؟ لوسر  نب  ای  تیفوا  : » دـنتفگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هحفص 99 ] دوب [ .

قح يانبم  موهفم و 

هراشا

نیسحلا هللادبعوبا  لاقکلحرب  تخانا  کئانفب و  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمراهچ  بش 
نم رمالا  اذـه  ۀـیالوب  یلوا  دـمحم  تیب  لها  نحن  مکنع و  یـضرا هللا  نکت  هلهال  قحلا  اوفرعت  هللا و  اوقتت  نا  ساـنلا  اـهیا  اـی  مالـسلا : هیلع 
یم لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  زا  هضیب  لزنم  رد  و  [ . 107 ... ] ناودـعلا روجلاب و  مکیف  نیرئاسلا  مهل و  سیل  ام  نیعدـملا  ءالؤه 
ملف ناودعلا ، مثالاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا  لوسر  ۀنـسل  افلاخم  هللا ، دهعل  اثکان  هللا ، مارحل  الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم  لاق   » هک دـنک 

قحلا عبتاول  یلاعت و  كراـبت و  هللا  لاـق  [ . 108 ...« ] ریغ نمم  قحا  انا  و  هلخدـم .. هلخدـی  نا  هللا  یلع  اـقح  ناـک  لوق  ـال  لـعفب و  هیلع  ریغی 
رد قح  . تسا هدـش  ظاحل  لدـع ، تحـص و  تهج و  فدـه و  و  تاـبث ، قح ، موهفم  رد  [ . 109 ... ] ضرالا تاوامـسلا و  تدسفل  مهئاوها 

و تهج ، و  اـنبم ، هک  هدرتـسگ ، موهفم  نیا  هحفـص 100 ] تسا [ . هدـمآ  ملظ  ربارب  رد  طـلغ و  ربارب  رد  وغل ، لـطاب و  ربارب  رد  لـیاز ، ربارب 
اب اه ، مدآ  اب  موهفم  نیا  . دفاکـشب ار  هنتف  درادرب و  ار  ههبـش  دـیاب  هک  تسا  ینازیم  راـیعم و  موهفم  نیا  دریگ ، یم  رب  رد  ار  شور  لـکش و 

هتساوخ اهسوه و  عبات  دناوت  یم  هنوگچ  هدرتسگ ، لاب  ناسنا  هعماج و  ناهج و  رب  هک  يرما  نیا  . دوش یمن  ییاسانـش  اهسوه ، اب  اهقوذ ،
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فده و ماظن و  تقلخ ، هک  دزیر  یم  مهرد  هعماج  یتسه و  دشاب  ءاوها  عبات  دهاوخب  رگا  قح  نیا  دشاب ؟ تلم  کی  اب  صخـش  کی  ياه 
هزادنا هارمه  زیچ  ره  [ 110 ...«. ] ردقب هانقلخ  یـش  لک  « ؛ دزاس یم  ار  قوقح  دودح و  اه ، هزادـنا  نیا  و  دراد ، هزادـنا  دراد ، لامج  لجا و 
دهاوخ يدـح  راچان  دـشاب ، هتـشاد  يا  هزادـنا  هثداـح  نیا  كدوک ، نیا  فرظ ، نیا  رگا  . دـنک یم  صخـشم  ار  دروخرب  دـح  هک  تسا  يا 

هگن دـح  دـیاب  راـچان  سپ  . تسا ملظ  زواـجت و  لکـش  ود  طـیرفت  طارفا و  هک  درک  لـیمحت  ناوت  یمن  ار  نآ  زا  رتمک  اـی  رتشیب  هک  تشاد 
قوقح يانبم  . وا ياهسوه  تاساسحا و  هب  دسر  هچ  ات  دراد  ققحت  ناسنا  تفرعم  نهذ و  زا  لقتسم  قح  هنوگ  نیا  . دیـسر قح  هب  تشاد و 
دناوـت یم  تاـیرابتعا  هتبلا  . تسا دـسافم  حـلاصم و  رادـقا و  نیمه  هک  كرتـشم ، عفاـنم  هن  اـهدادرارق و  هن  تعیبـط و  هزیرغ و  هن  یمالـسا 

رایتخا و يدازآ و  فرظ  رد  دیاوف و  ساسا  رب  هک  ییاهدادرارق  نیا  دریگب و  لکـش  دیاوف  ساسا  رب  دسافم  حـلاصم و  رادـقا و  زا  هتـشذگ 
هک اج  نآ  اما  . دراد مه  یعرـش  هحفـص 101 ] رابتعا [  دـشابن ، ریگرد  حـلاصم  رادـقا و  اب  رگا  دریگ  یم  لکـش  اه  مدآ  باختنا  یهاگآ و 

تردق و تورث و  رقف و  هنوگچ  دنا  هتخومآ  اهزاب  تسایـس  هک  دنرادن ، یـشزرا  اهدادرارق  دشاب ، نایم  رد  لهج  يهدرپ  ای  هطلـس و  دوجو 
يهقطنم رد  اهزرم و  تشپ  هب  رگا  فاعـضتسا  رابکتـسا و  تورث و  رقف و  ضراـعت  هک  دـنا  هتخومآ  .و  دـنناشکب اـهزرم  تشپ  هب  ار  فعض 

. دشاپ یم  مه  زا  اهراک  يهزاریش  هنوگچ  دباین ، هار  بونج  لامش و 

ناودع مثا و 

يزرم و نورب  ياه  يربهر  یلخاد و  ياه  یلام  هریش  نیمه  هداد ، تصرف  ار  رگزواجت  نادنمتورث  راشرـس و  نارگمتـس  نیا  زورما  هچ  نآ 
ریز رد  همه  نیا  هک  تسا  هدـمآ  هوتـس  هب  ياـه  تیعمج  رد  ذوـفن  هدـناشن و  تسد  ياـه  هرهم  زا  تیاـمح  يریگرد و  فـالتخا و  داـجیا 

مالسلا هیلع  نیسح  نایب  رد  هک  تسا  هتفرگ  رت  ینالوط  راضتحا  تلاح  هتفای و  يرتشیب  رمع  تلفغ ، ياه  هسوسو  موجه  تاغیلبت و  ششوپ 
روجلاب و نیرئاسلا   » و ناودـعلا » مثالاب و  لمعی  .» دـنزادرپ یم  ناودـع  هب  روج  اب  دـنهد و  یم  موادـت  ناودـع  هب  مثا  اـب  اـه  نیا  تسه ، مه 

هتکن نیمه  دنوش ، لسوتم  تیفارـشا  فارتا و  اهضیعبت و  اه و  تعدب  هب  يولع  تموکح  ربارب  رد  ات  دـش  یم  ثعاب  هک  هچ  نآ  «. ناودـعلا
یلع رگید  هک  دریذپب  ار  روج  مثا و  نیا  دیاب  ای  دسر  یم  تردق  هب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  دنک و  یم  هتفـشآ  ار  هنیمز  روج ، مثا و  هک  تسا 

طلـسم لاس  ياه  لاس  اه  هیواعم  هک  اج  نآ  صوصخب  تسین  طلـسم  مه  زاب  هک  دوش  یم  راـچان  هک  دوش  ریگرد  اـی  تسین و  مالـسلا  هیلع 
هدیرخ ار  نارـس  دنـشاب و  هتخادرپ  هحفـص 102 ] يا [  هفرح  ياهزاب  تسایـس  اهورین و  يروآ  عمج  هب  رایـسب  تاـناکما  اـب  دنـشاب و  هدـش 

یم ار  دوخ  ياه  هرهم  ضیعبت  روج و  اب  دننک و  یم  مهارف  ار  ناودع  يهنیمز  هانگ  مثا و  اب  . دنتسه هدش  باسح  اه  هشقن  هک  یتسار  . دنشاب
رد هک ، دشاب  نیگنـس  هک  دنچ  ره  دربب و  نامز  هک  دـنچ  ره  يرادرب ... رـس  قامعا  زا  ینک و  عورـش  اه  هشیر  زا  هک  يروبجم  وت  دـنراک و 

ياپ اب  هنوگچ  [ 111 «... ] روجلاب رـصنلا  بلطأء  : » دومرف یم  هک  دیـسر  يولع  تموکح  هب  ناوت  یمن  ضیعبت  روج و  هانگ و  مثا و  يهنیمز 
ناکما يا  هدع  هب  یشکندرگ  هک  ینیب  یم  رگا  دیـسر ؟؟ ناوت  یم  يزوریپ  هب  متـس  روج و  اب  هنوگچ  تفر و  ناوت  یم  قح  يوس  هب  لطاب 

هب مثا  اب  هک  دننک  یم  هدافتـسا  نوناق  نیمه  زا  عقاو  رد  دنهاوخ ، یم  هچ  ره  دننکب  هک  دهد  یم  يدازآ  دنـشونب و  دنروخب و  هک  دهد  یم 
مثا و اب  اه  نیا  «. ناودـعلا مثالاب و  لمعی  « ؛ دـنبای یم  هار  شیوخ  ياهزواجت  اـهراشف و  هب  ررـض  یب  يدازآ  اـب  دـنهد و  یم  هنیمز  ناودـع 
رب مالسلا و  هیلع  نیسح  رب  ادخ  مالس  .و  دننک یم  تسایس  دننک و  یم  كولس  دننک و  یم  ریـس  ناودع  روج و  اب  دننک و  یم  لمع  ناودع 
اب دنهد و  یمن  فیفخت  اه  فده  زا  دنناسانـش و  یم  دنـسانش و  یم  ار  اه  یگدیچیپ  نیا  دننیب و  یم  ار  اه  يزاب  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

یمن هلیـسو  دوخ  يزوریپ  يارب  روج  زا  دـنور و  یمن  قـح  يوـس  هب  لـطاب  ياـپ  اـب  یتـح  دنـشوپ و  یمن  مشچ  تنـس  زا  اـه  جـنر  یماـمت 
فعـض و هب  مهتم  دنوش و  یتیافک  یب  یتسایـس و  یب  هب  مهتم  دنوش و  ایؤر  لایخ و  هب  مهتم  يا  هدع  دودحم  هاگن  رد  هک  دنچ  ره  . دـنزاس
اب دراذگ ، یم  همانرب  ناسنا  ياهزور  یمامت  هحفـص 103 ] يارب [  دنیب و  یم  ار  هار  مامت  هک  یـسک  يارب  اهرایعم  هک  دنوش ، لهج  زجع و 
زا یقح ، زا  دـنناوت  یمن  اـه  نیا  . تشاد دـهاوخ  تواـفت  دنـسانش ، یمن  ار  زورما  زا  رتـشیب  دـنهاوخ و  یمن  تنطلـس  زا  شیب  هک  ینارگید 

اروشاع www.Ghaemiyeh.comناثراو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 38 

WWW.AEL.AF

http://www.ghaemiyeh.com


هلابز كاخ و  زا  هک  یتخانش  اب  مه  وت  یتح  هک  دنـشوپب ، مشچ  نارگید  ای  دوخ و  ياهسوه  رطاخ  هب  دنا ، هتخانـش  هک  یفادها  زا  یماظن ،
، اه فده  اه و  تهج  اه و  ماظن  هزادنا و  هب  تفرعم ، زا  دح  نیا  اب  يراد ، هدـش  عطق  ياهاپ  تسد و  زا  هک  يا  هبرجت  يراد و  اه  تفاثک  و 

... ] دروشب وت  رب  رگا  یتـح  دـشوپب ، مشچ  هار  زا  دـطلغب و  كاـخ  رد  هک  یهد  یمن  هزاـجا  تبوـبحم  دـنزرف  هب  تفرعم ، زا  دـح  نیمه  اـب 
هحفص 104 ]

قح يراجم 

هراشا

لجا قحلاب و  الا  امهنیب  ام  ضرالاو و  تاومسلا  انقلخ  ام  [ . 112  ] الیبس لوسرلا  عم  یل  لعجا  مهللا  ... هللادبعابا ای  کیلع  مالـسلامجنپ  بش 
کیلع اهولتن  هللا  تایآ  کلت  [ . 115  ] قحلاب سانلا  نیب  مکحاف  ۀفیلخ ... كانلعج  انا  دوواد  ای  [ . 114  ] قحلاب باتکلا  کیلع  انلزنا  [ . 113]

تاکاردا رد  رکفت  اب  . تسا قح  ساـسا  رب  اـی  قح و  هارمه  هس  ره  مکح ، تموکح و  و  یحو ، باـتک و  و  یتسه ، تقلخ و  [ . 116  ] قحلاب
يرادفده . میرب یم  هار  یتسه  رد  لامج  ماظن و  لجا و  قح و  هجو ، راهچ  هب  ناسنا ، يدوجو  طابترا  رارمتـسا و  ردـق و  ناسنا و  يروضح 

یم ساسحا  داـسف ، ملظ و  همه  نیا  و  نوخ ، دود و  نیا  و  جـنر ، درد و  همه  نیا  هارمه  یتح  ار  ناـهج  ییاـبیز  يدـنمنوناق و  لـحارم و  و 
هحفـص 105] تفاب [  تسا و  ناهج  ناسنا و  یگنهامه  قباطت و  ياـنعم  هب  هک  تسین  يدـنیاشوخ  یقوذ و  ياـنعم  هب  ییاـبیز  نوچ  مینک ،

نزح لوحت و  رییغت و  دنتسه و  نآ  كولـس  يهنایزات  اه  جنر  اهدرد و  هک  تسا  گنهامه  یتروریـص  تکرح و  اب  ناسنا  تخاس  ناهج و 
نیا فعاضم  طباور  ناسنا و  ناهج و  تقلخ  رد  حیـضوت  نیا  اب  . باتـش ریـس و  ناما  یب  يهزیگنا  تکرح و  لماع  ساره  سرت و  جنر و  و 

دـماجنا و یم  یحو  هب  نافرع ، بلق و  هفـسلف و  لقع و  هبرجت و  رکف و  هزیرغ و  ییاسران  دوش و  یم  حرطم  باـتک  یحو و  ترورـض  ود ،
تیعقاو اب  نید  و  [ 118  ] لقع اب  نید  و  [ 117 ، ] نید اب  نید  يهناگراهچ  ياهضقانت  هاگن  نیا  اب  .و  دروآ یم  لابند  هب  ار  تموکح  مکح و 
یفادـها . دـنریگ یم  لکـش  فادـها ، هک  تسا  قح  رایعم  نیا  اب  ساسا و  نیا  رب  و  [ . 121 . ] دـنبای یم  باوج  [ 120 ، ] ملع اـب  نید  و  [ 119]

هک «. دشرلا یلا  يدـهی  ابجع  انارق  انعمـس  ، » هک لماکت ، یهاگآ و  هافر و  تلادـع و  يدازآ و  زا  رت  میظع  و  ییاهر ، هافر و  نما و  زا  رتالاب 
لامک دعب  ود  رـسخ ، دشر و  هک  تسا  نیا  دوش و  فرـصم  رت  تسپ  ای  رت  یلاع  تهج  ود  رد  دناوت  یم  هزات  هتفای  لماکت  افوکـش و  ناسنا 
هحفـص دوش [ . یم  دادملق  ربص  هب  یـصاوت  قح و  هب  یـصاوت  لمع و  نامیا و  نایز ، رـسخ و  زا  ییاهر  لماع  هک  تسا  نیا  تسا و  یمدآ 
ناکما ماظن  رد  ییاهر  هک  درب  یم  لاؤس  ریز  هب  ار  ام  زورما  ياـه  ناـمرآ  نیا  یماـمت  مالـسلا  هیلع  حـلاص  ادـخ ؛ لوسر  هک  اـج  نآ  [ 106

، درادن ناکما  تویب  عورز و  تانج و  تاناکما و  هارمه  یتح  نما  و  درادن ، ناکما  تعیبط  رد  ناسنا و  رد  رمتـسم  لوحت  اب  هافر  و  درادـن ،
ناما یهاگآ ، گرم  یهاگآ و  دوخ  نیا  دراد و  روضح  هدـنیآ  هتـشذگ و  وا  زورما  رد  هدرک و  دوهـش  ار  لصف  راـهچ  یگدـنز  یمدآ  هک 

یندـش ادـج  هتخاس  هدامآ  وت  يارب  هتفرـشیپ  تعنـص  هک  یتاناکما  یمامت  زا  دـیتسه و  ینتفر  راهب  اـی  وت  یناد ، یم  وت  هک  دـهد ، یمن  نمأ 
ترثک زا  هافر  دـیاب  هک  تسا  نیمه  ودـشاب  دازآ  مه  يدازآ  زا  یمدآ  دروخب و  دـنویپ  تیدوبع  هب  ییاـهر  دـیاب  هک  تسا  نیمهو  . دـیتسه

رد هک  دسرب ، ردق  هب  نانیمطا  هب  تمعن ، نانیمطا  نما و  زا  دیاب  هک  تسا  نیمه  .و  دیامن يور  رثوک  هب  دبای و  لاقتنا  ریخ  ترثک  هب  تمعن ،
یتحار و هک  تسا  نیا  رد  شزومآ  نیا  فیطل  يهتکن  و  [ . 122 «. ] کئاضقب ۀیضار  كردقب  ۀنئمطم  یسفن  لعجاف  مهللآ  « ؛ هدمآ اعد  نیا 

لقتنم ار  تحار  جـنر و  ام  هب  دـناوت  یم  ام  يریگ  عضوم  هاگن و  عون  هک  دوش  یمن  نیمأت  جراخ  يایند  تاـناکما و  اـب  یمدآ  نمأ  اـضر و 
ینیب یم  . دروایب لابند  هب  ار  حرف  جنر و  دیابن  تاناکما  دمآ  تفر و  [ 123 « ] مکاتأ امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوسأت  الیکل  « ؛ هک دیامن ،

لوحت دراذگ و  یم  رثا  اه  نامرآ  فادـها و  و  هحفـص 107 ] ناسنا [  هعماج و  ناهج و  رد  هدرتسگ ، موهفم  نیا  رد  قح  هاـگن  هنوگچ  هک 
رد هک  تسا  راوتـسا  ناسنا  لوحتم  ياه  تلاح  ناهج و  لوحتم  تیعقاو  ساسا  رب  لـب  تسین  ینهذ  ییاـیؤر و  هک  یلوحت  . دـنک یم  داـجیا 
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نـسحا یلا  انلاح  لوح  « ؛ دراد دوجو  تباث  طباور  اهریغتم ، ياـیند  رد  هک  تسا ، یندـش  تاـبث ، يراوتـسا و  هنوگ  نیا  لوحتم  ياـیند  نیا 
اه يریگ  عضوم  دـناوت  یم  دریگب ، تسد  رد  ار  اه  تیعقوم  مامت  دـناوت  یمن  یمدآ  ناسنا ، تفاب  تخاس و  هب  هجوت  اب  هک  اج  نآ  لاحلا ؛»

، اهدـب اب  شدروخرب ، دـید و  يهیواز  اـب  تینهذ و  اـب  هک  دـناسر  یم  هلحرم  نیا  هب  ار  یمدآ  ینیب ، عقاو  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  تسد  رد  ار 
راچان تسا و  قیمع  دـح  نیا  ات  يریثأت  دروخرب ، هاگن و  عون  رب  فادـها و  رب  قح  ریثأـت  . درادرب یتحار  اـه  جـنر  زا  دـنک و  دروخرب  بوخ 

یم ادـج  لوـسر  زا  دـننام و  یم  هار  رد  هنرگو  دـنریب ، هـشیر  قاـمعا  نـیا  زا  دـیاب  دنـشاب  ور  هار  لوـسر  هارمه  دـنهاوخ  یم  هـک  یناـسک 
میهاوخ یم  یهاگ  [ 124 «. ] الیبس لوسرلا  عم  یل  لعجا  « ؛ هک نیا  ریبعت  کی  و  الیبس ،» لوسرلا  یلا  یل  لعجا  « ؛ تسا نیا  ریبعت  کی  . دنوش

هب زاـین  یهارمه  نیا  . میـشابن ادـج  وا  زا  میناـمب و  لوسر  هارمه  میهاوـخ  یم  یهاـگ  میـشاب و  هتـشاد  تبحم  تعاـط و  زا  یهار  لوـسر  هب 
هب ندیـسر  اب  راچان  میـشاب ، بلاط  ار  يرت  نییاپ  حطـس  ات  هک  اج  نآ  هنرگو  دراد ، اه  ناـمرآ  فادـها و  رد  یگنهاـمه  فدـه و  تدـحو 
هل ارما  نولبقتسم  اناف  يریغ  اوسمتلا  ینوعد و  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  . مینام یم  بقع  وا  زا  میوش و  یم  ادج  لوسر  زا  حطـس  نامه 
هک میراد  یفده  هب  ور  ام  هک  دینک  اهر  ارم  دیامرف : یم  [ 125 «. ] لوقعلا هیلع  تبثت  بولقلا و ال  هیلع  موقت  هحفص 108 ] ناولا ال [  هوجو و 

يارب هن  مدوخ و  يارب  هن  ار  امش  نم  [ 126 [ ؛» مکسفنال یننودیرت  متنا  مکدیرا هللا و  ینا  : » دیامرف یم  .و  درادن ار  نآ  بات  هشیدنا  اه و  لد 
مراد و یمنرب  امـش  ياـیند  زا  هک  دـینیب  یم  . دـیتسه راتـساوخ  ناـتدوخ  يارب  ارم  امـش  هک  یلاـح  رد  مهاوـخ  یم  ادـخ  يارب  هک  ناـتدوخ 

منک یم  غیرد  دوخ  زا  هک  نم  دینک  رکف  یلو  دیروآ ... یم  يور  نم  هب  سپ  مراذگ ، یمن  لاوما  اه و  تورث  نایم  رد  رـس  نامثع  نوچمه 
دیاش رگید  یماگنه  رد  مـالک  نیا  قمع  [ . 127 . ] تشاذـگ مهاوخ  امـش  يارب  دیـشخب و  مهاوخ  امـش  هب  هنوگچ  مشخب ، یمن  مدوخ  رب  و 

ناـسنا و رد  یتسه و  رد  قح  زا  یقلت  اـب  هک  دوش  ساـسحا  دـناوت  یم  نونکا  اـما  دـشاب  از  یگتـسخ  يرارکت و  يراعـش و  دوشن و  كرد 
ياه هزیر  گنس  هب  دنامب و  هار  رد  دناوت  یمن  تسا و  هار  دنزرف  وا  هک  تساوخ  شدوخ  يارب  یتح  ار  یمدآ  ناوت  یمن  نید ، رد  هعماج و 

ای دهاوخب  ابیز  ار  جنر  نیا  دیـشچ و  دهاوخ  ار  اه  تب  نتـسکش  جنر و  ياه  هنایزات  دنام  رگا  هک  دیامن  شوخ  لد  ابیرف  ياه  هرظنم  ابیز و 
رت یعقاو  ییاه  نامرآ  و  لماکت ... نافرع و  تلادع و  يدازآ و  زا  رتالاب  یفادها  دزاس ، یم  ار  فادها  قح  ... دومن دهاوخ  هبرجت  دـهاوخن 

هحفص 109 ] ییاهر [ .... نما و  هافر و  زا 

قح ياهدرواتسد 

هراشا

ناب کلذ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نود  مهجهم  اولذب  نیذلا  نیسحلا  باحـصا  نیـسحلا و  عم  انلعجا  مهللامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمـشش  بش 
[ . 128 . ] مهبر نم  قحلا  اوعبتا  اونمآ  نیذلا  نا  لطابلا و  اوبعتا  اورفک  نیذلا 

اه لاؤس 

ایآ - 3( شزرا ( ؟ تسه نیرفآ  شزرا  يدربراـک و  اـیآ  - 2( شنیب ( ؟ تسه ریذـپ  ققحت  رتالاب ، فادـها  نیا  اـیآ  - 1: هک تسا  نیا  لاؤـس 
ینید فادـها  نیا  ایآ  ؟5 - دراد تیاکح  هچ  زا  زورما  ات  ییارجا  یخیراـت و  ياـه  تسکـش  - 4( شور ( ؟ تسه زاـس  شور  وگ و  باوـج 

همانرب يهوحن  رد  یعامتجا ، یـسدنهم  تیریدـم و  يهوحن  رد  ینعی  ؟ تشاد دـهاوخ  یتواـفت  لومعمو  یناـسنا  فادـها  اـب  ققحت  ضرفرب 
نیا اب  یبرغ و  یقرـش و  هحفـص 110 ] ياه [  نایرج  نیا  اب  یگدنزاس ... تیبرت و  يهوحن  رد  یهدـنامزاس و  لکـشت و  يهوحن  رد  يزیر ،

ار ییاـشگراک  دروخرب و  تمواـقم و  باـت  تواـفت ، تروص  رد  و  - 6 ؟... دراد توافت  یقرـش ، بونج  ییایـسآ  ییاپورا و  ياه  تیریدـم 
رـصع تاطابترا و  يایند  رد  ار  نید  يهدنیآ  هدناشک و  لقادح  بهذم  هب  ار  نارکفتم  زا  يرایـسب  هک  تسا  یـساسا  ياه  لاؤس  نیا  ؟ دراد
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هراشا نید  اب  نید  تالکشم  قطنم و  نید و  تالکشم  ملع و  نید و  تالکشم  هب  هداد و  ناشن  فعـض  مجاهت و  ضرعم  رد  ملع ، لاغتـشا 
دادملق لوقعم  دشابن و  موهوم  هک  نیمه  یبهذم  . تساج یب  بهذم  بصعت  زا  تبحص  دیدج  مالک  رد  هک  هدمآ  اج  نیا  ات  تسا و  هدرک 

هار اـهنت  بهذـم  هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  رگید  . تسا يزاورپ  دـنلب  یلیخ  نتـشاد  ترورـض  اـی  ندوـب و  دـیفم  . تسا یفاـک  شیارب  دوـش ،
. تسا یفاک  دش ، هتفریذپ  لوقعم  یهار  ناونع  هب  هک  نیمه  . دشاب

اهخساپ

اج کی  ار  هدـنیآ  فوخ  هتـشذگ و  نزح  هک  هظحل  زا  شابارف  ناسنا  هب  هجوت  اب  ،و  لوحتم لـصف و  راـهچ  ناـهج  تخاـس  هب  هجوت  اـب  - 1
حرطم وا  يهدیچیپ  طباور  رارمتسا و  لامتحا  لقا  هک ال  ناهج ، اب  ناسنا  يهدیچیپ  فعاضم و  طابترا  رارمتـسا و  ردق و  هب  هجوت  اب  ،و  دراد
طباور فافک  ینافرع ، یبلق  یفـسلف ، هحفـص 111 ] یلقع [  یبرجت ، یملع  يزیرغ ، تاناکما  میبای  یم  هک  تسا  تاـهجوت  نیا  اـب  ... تسا
تعسو تاناکما و  تیدودحم  نیا  اب  . دهد یمن  ار ، یکاخ  يایند  محر و  يایند  نیا  زا  رتشیب  لاس و  داتفه  زا  رتگرزب  دوجو  نیا  لمتحم 

یمن یسانش  تفرعم  ره  هک  تساج  نیمه  و  دوش ، یم  حرطم  بهذم  باتک و  یحو و  ترورض  نونظم ، لمتحم و  یتح  رارمتسا  طباور و 
شوخ لد  یطرـش  ياه  هرازگ  تروص  هب  دنک و  فیـصوت  دوشب و  ثحب  لخاد  ترورـض  مدع  ای  ترورـض و  هب  داقتعا  زا  رانک  رب  دـناوت 
ضرف کی  اب  یـسانش  تفرعم  ره  دوش و  در  ای  لوبق  تحارـص  هب  یمدآ  تاناکما  یمامتان  رارمتـسا و  طباور و  يهلأسم  دیاب  هک  دـیامن ...
یناسک يهدهع  هب  يرورض  رما  نیا  ققحت  اما  دراد و  ترورـض  ینید  فادها  هک  میـسر  یم  هجتن  نیا  هب  همه  نیا  اب  . دهدب همادا  هتفریذپ ،

یـساسا يهتکن  . مینک وج  تسج و  دوخ  ياه  تسد  غاب  رد  دیاب  ار  يرورـض  فده  نیا  ققحت  ... دنا هدروآ  نامیا  ار  شترورـض  هک  تسا 
ملظ دمآ و  دـهاوخ  فرط  نیا  هب  ناهج  ناسنا و  يدـنمنوناق  ماظن و  راچان  میتشادـن ، رب  مدـق  میدرکن و  عورـش  ام  رگا  هک  تسا  نیمه  رد 

لکـش دید و  يهیواز  تینهذ ، نیا  کش  یب  - 2. دنوش یم  روراب  اهغارچ  یکیرات  نطب  رد  هک  دـش  دـهاوخ  لماک  طسق  زاس  هنیمز  ولمم ،
اب ناسنا و  ردـق  هب  هجوت  اب  .و  تسا هدـمآ  همانرب  شزرا و  هزادـنا و  يانعم  هب  ردـق  هک  تخاس  دـهاوخ  لوحتم  ار  يریگ  عضوم  دروخرب و 

یقلت نیا  ندـش  نوگرگد  اب  دـنراد ، همادا  یمدآ  هاگ  ناهن  ات  هک  ياه  هدور  ات  هدـمآ  شک  ناهد  حطـس  رد  هک  ناسنا  زا  یقلت  نیا  لوحت 
دصقم هحفـص 112 ] هن [  تسوا  لزنم  مه  تشهب  چـیه ، هک  تسین  وا  شیاـجنگ  اـب  ار  اـیند  یتـح  دوـش ، یمن  عناـق  مـک  هـب  یمدآ  راـچان 

یم ملاع  نیا  بیغ  هب  ار  یمدآ  دنا ، هدماین  مه  تفرعم  حطـس  رد  هک  ییاهدادعتـسا  نیا  راجفنا  یتح  اهدادعتـسا  يهزادنا  زا  ام  كرد  ... وا
ياـهشزرا هزادـنا ، ردـق و  نیا  ... دزود یم  مشچ  نوریب  هب  كـالفا  يهرجنپ  زا  دراد و  یم  رب  رـس  هک  دـنراذگ  یمن  مارآ  ار  وا  دـنناوخ و 

رد لوحت  نیا  .و  دـسر یم  تراقح  هب  تیارب  دروآ  یم  لابند  هب  دـنخبل  کشا و  دوب و  مهم  وت  يارب  زورید  اـت  هچ  نآ  دروآ و  یم  دـیدج 
رد رگا  - 3. دراذگ یم  رثا  يزیر  همانرب  رد  هدیچیپ ، ياهطابترا  رارمتـسا و  لامتحا  هک  دبلط  یم  ار  يدیدج  يزیر  همانرب  شزرا ، هزادـنا و 

راک و لکش  دصاقم ، ینابم و  رد  لوحت  اب  راچان  دروآ ، هزات  یتایح  دیدج ، شزومآ  وت ، لقعت  رکفت و  لیخت و  مهو و  ساسحا و  سح و 
ماهلا رگید  ییاج  زا  قاشع  هدـنخ  هیرگ و  ینمـشد و  یتسود و  دـمآ و  تفر و  دروخرب و  هاگن و  زرط  دوش و  یم  توافتم  مه  راک  شور 

رگا . یجنسب فادها  اب  دیاب  ار  يزوریپ  تسکـش و  وت  رگید ، یهاگن  رد  دنتـسه و  فعـض  ياه  هطقن  راگزومآ  اه  تسکـش  - 4. دریگ یم 
ناکما ات  دشاب  هدمآ  رگا  اما  . تسا هدروخ  تسکـش  راچان  دندرگ ، هتخادرپ  هتخاس و  دنوشب و  بوخ  یگمه  اه  ناسنا  ات  دشاب  هدـمآ  نید 

، دشخب ققحت  ار  نیدجنلا » هانیده   » دـشکب و ار  مود  طخ  مکاح ، طخ  ربارب  رد  دزاسب و  ار  باختنا  يهنیمز  دـنک و  مهارف  ار  ندـش  بوخ 
ملع و یمامت  هحفـص 113 ] دهد و [  یم  رارق  گرزب  يرورپماد  کی  حطـس  رد  ار  یناسنا  يهعماج  فادها  نآ  - 5. تسین یتسکش  رگید 
زا ار  یمدآ  اه  فده  نیا  تسب  نب  رطاخ  هب  ینید  فدـه  اما  . دزاس یم  هارمه  گنهرف  نیا  اب  دروآ و  یم  هعـسوت  زا  دـح  نیا  ات  ار  تعنص 

لکـش دراد و  تهج  شندیباوخ  ندروخ و  یتح  یمدآ  نینچ  نیا  دهد و  یم  هار  بیغ  تعـسو  هب  دوهـش  زا  دناهر و  یم  رارکت  تسب  نب 
اب يربهر  تیریدـم و  . دـنراذگ یم  رثا  راک  شور  رب  لکـش و  رب  اه ، هاـگیاپ  یناـبم و  دـصاقم و  فادـها و  هک  دراد ، اـنعم  دراد و  صاـخ 
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ریگرد رگا  دـنک و  یم  عورـش  ار  شراک  اه  نآ  يزاساج  دـمآراک و  ياـه  هرهم  تیبرت  اـب  شیوخ و  زا  اـه  ناـسنا  یقلت  ندرک  نوگرگد 
ار اـه  هـنیمز  اـت  دـشوک  یم  هـک  دـنک  دوباـن  ار  توغاـط  هـک  دـنک  یمن  باتـش  دـنک و  یم  زاـغآ  رفـص  زا  هراـبود  دنتــشاذگن ، دـندش و 
هک تسا  نیمه  درب و  یمن  شیپ  زا  يراک  درادن ، ار  وا  لمحت  هعماج  هک  مادام  دـنک  رورت  ار  هیواعم  ای  دـیزی و  دـناوتب  رگا  نیـسح  . درادرب

بعـص انرما  نا  « ؛ هک دنتـسویپن  داجـس  ماـما  يولع و  تموکح  هب  دـندیرب  دـیزی  زا  هک  اـه  نآ  یتح  میدـید  هک  دـنک  یمن  عورـش  نیـسح 
راک تفرشیپ  دوصقم  نامزاس ، لکـشت و  رد  .و  تسین محازم  نآ  رد  ناطیـش  یتح  هک  دراد  یحرط  يزیر  همانرب  رد  و  [ . 129 «. ] بعصتسم

يزیر و هماـنرب  عون  نیا  يارب  تیبرت  رد  .و  دـشاب هارمه  نازیم  باـتک و  تاـنیب و  اـب  دـنک و  تفرـشیپ  شراـک  اـب  دـیاب  سک  ره  هک  تسین 
رد لمع و  هب  قشع  اب  قشع و  هب  تخانـش  اب  دنراذگ و  یم  رانک  ار  نیگنـس  ياهراب  دنراد و  یمرب  ار  اهریجنر  دننک و  یم  مادـقا  لکـشت ،
یم هار  دــصقم  هــب  ار  وا  زجع  قــشع و  هحفــص 114 ] اـب [  دـنناسر و  یم  شیوـخ  زجع  هـب  ار  کـلاس  اـه ، هـنتف  ـالب و  اـب  لـمع  ماـگنه 

باتک و تانیب و  ساسا  رب  هک  یتیبرت  ياهشور  رد  دصاقم و  ینابم و  رد  یهدنامزاس  لکـشت و  يزیر و  همانرب  ینید و  تیریدم  .... دـنهد
اب هدروآ ، يور  نداد  هشیر  نداد و  هزیگنا  نداد و  اـپ  يرگنـشور و  هب  نتـسب ، گرب  خاـش و  ندرک و  لـغب  ندرک و  غاد  زا  تسا و  نازیم 
رد دـصاقم و  یناـبم و  رد  تـسا  ییاـپورا  اـی  ییاـکیرمآ و  ینپاژ و  تیریدـم  ناـیم  یتواـفت  رگا  تـسا و  تواـفتم  رـصاعم  ياـه  ناـیرج 

ناتساد هب  رگید  راب  - 6. تسا ناهارمه  اب  تکرـش  نانآ و  دروخرب  زرط  ناریدـم و  ياهدرگـش  رد  اه  توافت  هک  تسین  یتیبرت  ياهشور 
دهاوخب رگا  یمدآ  .و  تسا هار  اهنت  هک  رتهب  هار  کی  هن  بهذـم  هک  منک  یم  هراـشا  بهذـم  ترورـض  دوجوم و  ياـه  تسب  نب  ناـسنا و 

نیا جاتحم  شیارگ و  نیا  زا  راچان  دـشاب ، هتـشاد  يا  همانرب  دوخ  ياهایند  یمامت  رد  دوخ و  هار  لوط  یمامت  رد  دوخ  دوجو  یماـمت  يارب 
راگزومآ دـیاب  تسکـش ، ياـه  هنیمز  یگتـسباو و  رورغ و  ياـه  هطقن  ناراد و  نید  فعـض  هک  منک  رارکت  زاـب  .و  تسا ینید  ياـهشور 

دیاب هک  دنتفیب  هار  هب  ناکما  یب  هک  دنناوت  یمن  دننزب و  اجرد  دنناوت  یمن  دنا و  هدید  ار  ناورهر  فعض  هار و  ترورـض  هک  دشاب  یناسک 
ماگنه رد  هک  تسا  راکددم  هشیمه  قفاوم ، بیـش  هک  دننکن  لایخ  دنوش و  هدامآ  اه  هندرگ  اه و  هبقع  زا  روبع  يارب  دنزاسب و  هدع  هدع و 

فوخ و هزات  و  دورب ... لد  زا  ساپـس  دزم و  راظتنا  دوش و  رتراد  ناج  اـه  هزیگنا  دوش و  نشور  اـهروتوم  دـیاب  هندرگ  زورب  جـنر و  درد و 
ود نیا  هدوبن ، وت  بولطم  دـصقم و  اب  ربارب  وت ، ناوت  شوت و  اب  قباـطت  ضرف  رب  اـی  هدوبن و  وت  ناوت  دادعتـسا و  قباـطم  هک  يراـک  زا  سرت 
ود نیا  نودب  ساپـس و  دزم و  تشاد  مشچ  نودب  راثیا و  نودب  یتا  له  يهروس  تداهـش  هب  هک  هحفص 115 ] دنیـشنب [ ، وت  ناج  رد  سرت 

اضر دح  ات  برق و  زا  رتشیب  تشهب و  زا  رتالاب  هک  [ 130  ] وت بولطم  اب  رباربان  قباطمان و  یلو  مامت  ياهراک  ای  صقان و  ياهراک  زا  فوخ 
هحفص 116 ] دنیشن [ . یمن  ام  يهمانراک  رب  ییاضما  تسین و  یحدم  همه  نیا  نودب  هروس  نیا  تراشب  هک  تسا  ناوضر  و 

نیسح ماما  فادها 

هراشا

لزن امب  اونمآ  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  .و  مهلامعا لضا  هللا  لیبس  نع  اودـص  اورفک و  نیذـلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمتفه  بش 
قحلا اوعبتا  اونمآ  نیذلا  نا  لطابلا و  اوعبتا  اورفک  نیذـلا  ناب  کلذ  مهلاب  حلـصا  مهتائیـس و  مهنع  رفک  مهبر  نم  قحلا  وه  دـمحم و  یلع 

میدرک و وگو  تفگ  قح  ياهدرواتـسد  جـیاتن و  زا  اه و  هزوح  يراجم و  زا  انبم و  ساسا و  زا  موهفم ، زا  لاـح  هب  اـت  [ . 131 ... ] مهبر نم 
تانایب عومجم  زا  مهاوخ  یم  بشما  . دبای یم  هار  يدیدج  ینید  تیبرت  لکـشت و  تیریدـم و  يزیر و  همانرب  فدـه و  هب  قح  هک  میدـید 

لیکـشت هک  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا ، حالـصا  هـک  تـسا ، تداهـش  هـک  مـینک ، هجوـت  وا  فادـها  هـب  نیـسح  ماـما 
نیا ياـه  يراـتفرگ  تاـعبت و  هب  فادـها و  نیا  ياـهزاین  هب  عطقم و  نیا  رد  نامفادـها  ناـمدوخ و  هب  مهاوخ  یمزاـب  و  تسا ... تموکح 

هحفص 117 ] میامن [ ... هراشا  تکرح ، بادآ  هقف و  تنس و  هار و  قرط و  ربهر و  دئاق و  دروم  رد  یبلاطم  هب  سپس  مزادرپب و  فادها 
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لطاب قح و  ياهدمایپ 

هتشذگ لطاب ، قح و  تاعبت  زا  رگید  ضعب  هب  مهاوخ  یم  زورما ، رد  ام  دوخ  فادها  نیـسح و  فادها  زا  بلطم  ود  نیا  یـسررب  زا  شیپ 
تسب نب  لامعا و  ندش  مگ  ثعاب  ادخ  هار  زا  يریگولج  رفک و  . تسا هدمآ  دمحم  يهروس  زا  تایآ  نیا  رد  هک  مدرگزاب  قباس  بلاطم  زا 

تیمامت ثعاب  هدـش  لزان  لوسر  رب  هک  یقح  هب  یحو و  هب  ناـمیا  داـعم ، هب  هللا و  هب  بیغ و  هب  ناـمیا  تساـهراک و  ندـنام  لـصاح  یب  و 
نورد حالـصا  لاب و  تغارف  یحور و  باهتلا  حالـصا  ثعاب  هتـشذگ  نیا  زا  تساه و  يدب  ناربج  هرافک و  یتح  صقان و  مامتان و  لامعا 
هتکن نیا  رطاـخ  هب  نمؤـم  رد  حالـصا  تغارف و  ناربـج و  تیماـمت و  نیا  رفاـک و  رد  لـمع  ندـنام  لـصاح  یب  ندـش و  مـگ  نآ  .و  تـسا

قح زا  تیعبت  لطاب و  زا  تیعبت  رطاخ  هب  درواتسد  نیا  [ 132 «. ] قحلا اوعبتا  اونمآ  نیذلا  نا  لطابلا و  اوعبتا  اورفک  نیذـلا  ناب  کلذ  .» تسا
نیا هک  تسا  یماکحا  بادآ و  اه و  تنـس  اهشور و  اب  یهارمه  ماظن و  اب  یگنهامه  تهج و  اب  ییوس  مه  رطاخ  هب  لـصاح  نیا  .و  تسا

اذا لاق  قحلا ... یلع  انسلوأ  : » دیامرف یم  هک  دزاس  یم  ار  شمارآ  نارحب  نتم  رد  یتح  دروآ و  یم  لابند  هب  ار  یتحار  تماهش و  تغارف و 
هک تسین ... یکاب  رگید  میـشاب  هار  رد  میـشاب و  قح  رب  ام  رگا  دیوگ : یم  هنوگ  نیا  ردپ  شاب  هدامآ  ربارب  رد  ربکا  یلع  [ . 133 «. ] یلابن ال 

زوس ناوت  زوس  ناج  ياه  هار  نیا  نیگنـس و  فادـها  نیا  ییارجا  هحفـص 118 ] نماض [  ناور ، حور و  حالـصا  نیا  ناربج و  تراشب  نیا 
. تسا بیرغ  اهنت و 

لیلحت

اه و تعدب  زا  يریگولج  تما و  حالصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مرح و  تمرح  ظفح  تداهش و  يارب  یگدامآ  نیـسح ، تاملک 
اب اه  نیا  نایم  زا  دروآ و  يور  فادها  نیا  زا  یکی  هب  دیاب  هک  دننک  یم  لایخ  یـضعب  . تسه تموکح  لیکـشت  تماما و  تنـس و  يهماقا 

هاگره دوب و  هدماین  يراک  يارب  نیـسح  هک  دنتـسه  دـقتعم  اه  نیا  زا  هتـشذگ  هتـسد  کی  هک  روط  نامه  . درک باختنا  حـیجرت  ضراعت و 
اه بش  نیا  رد  هک  هچ  نآ  اب  . دوب فارـصنا  تشگزاب و  هداـمآ  شناراـی  یماـمت  تداهـش  زا  سپ  یتح  تشگ و  یمزاـب  دـنداد  یم  هزاـجا 

يزیر و هماـنرب  تموکح و  فادـها  راـچان  قح  هب  داـقتعا  هک  مینک  عمج  ار  تـالامتحا  نیا  یماـمت  یتـحار  هب  میناوـت  یم  میدرک ، حرطم 
همه نیا  زا  تماما  هب  داقتعا  تماما و  عضو  . دروآ یم  لابند  هب  ار  اه  نآ  ندرک  نیزگیاج  بسانم و  ياـهورین  تیبرت  ناـمزاس و  لکـشت و 

رد دشاب و  هدشن  مهارف  اه  هرهم  دشاب و  هدشن  ضوع  دوخ  زا  اه  مدآ  یقلت  دشاب و  هدشن  مهارف  هدع  هدع و  هک  یماگنه  رد  و  تسین ، ادج 
دعب شیع  رد  يریخ  هک  یناسک  تداهش  زا  سپ  یتح  دباین و  همادا  يریگرد  هزرابم و  رگید  هک  تسا  یعیبط  دشاب ، هتـسشنن  دوخ  هاگیاج 

يهماقا تعدـب و  وحم  تما و  رما  حالـصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ... دـیامن مهارف  ار  اه  هنیمز  ددرگزاب و  هرابود  تسین ، ناـنآ  زا 
هتفهن رگیدکی  رد  دنراد و  هنیمز  عوضوم و  اه  نیا  یمامت  هک  دـنرادن ، یـضراعت  رگیدـکی  اب  اه  نیا  تموکح ، لیکـشت  تماما و  تنس و 
يارب یگدامآ  تمرح و  ظفح  رطاـخ  هب  هکم  زا  جورخ  تعیب و  زا  رارف  رطاـخ  هب  هنیدـم  زا  جورخ  هک  روط  ناـمه  هحفص 119 ] دنتسه [ .
هدـمآ تسد  هب  شجنـس  باسح و  اب  طیارـش  نیا  زا  مادـک  ره  رد  هک  دنتـسه  ییاه  باختنا  نتفرن ، تلذ  دـیزی و  تعیب  راب  ریز  تداهش و 

زا فارـصنا  فارـصنا ، نیا  دریذـپ و  یم  تروص  فارـصنا  تشگزاـب و  دوش ، لوحتم  طیارـش  دوش و  ضوـع  هنیمز  هک  یتروـص  رد  . دـنا
موصعم يربهر  ای  یمالسا  تموکح  بلاط  هک  یناسک  . تسین یمالـسا  يولع و  تموکح  يارب  يدعب  ياه  يزیر  همانرب  تماما و  لیکـشت 

تلادـع و يدازآ و  حطـس  رد  ییاه  فدـه  ناسنا ، ناهج و  تخاـس  هب  قح و  هب  هجوت  اـب  هک  یناـسک  دنتـسه و  لـماک  ناـسنا  تیـالو  و 
فده هک  دنتـسه  دقتعم  دـننیب و  یمن  گنهامه  ناهج  ناسنا و  تیعقاو  اب  دـنناد و  یمن  یفاک  ار  ییاهر  نما و  هافر و  لماکت و  یهاگآ و 
دمحم ادـخ و  تموکح  زج  يا  هراچ  فادـها ، نیا  اـب  هزوح و  نیا  رد  تسا و  لاـس  داـتفه  زا  رت  هدرتسگ  تموکح  يهزوح  رتـالاب و  اـه 

نیا هک  یناسک  دنـشاب ، زاـس  هنیمز  فدـه  نیا  يارب  دـننک و  توعد  ناـیرج  نیا  هب  دـیاب  نارگید  تسین و  موصعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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تاعبت و لمحت  . 2 اهزاین نیمأت  . 1: دـنوش هدامآ  زیچ  ود  يارب  دـیاب  راچان  دـنا ، هدرک  باـختنا  ار  يربهر  هار و  نیا  شور و  نیا  فدـه و 
، یتـیبرت يهنیمز  فدـه ، نیا  تموکح و  نیا  - 1. تسا نیگنـس  ياه  هتـساوخ  دنلب و  فادها  نیا  یعیبط  هک  نیگنـس ، ياه  جـنر  مزاول و 

نیزگیاج هجیتن  رد  هشقن و  حرط و  دـهاوخ و  یم  تاناکما  هدـع و  . دـهاوخ یم  زاسراک  ياـه  هرهم  هدـع و  . دـهاوخ یم  یتبحم  یتفرعم و 
اهزاین فده و  ات  لحارم  فادها و  ینیگنـس  هب  دیاب  تیبرت  يهلحرم  رد  .و  دهاوخ یم  ار  یتایح  ياه  هاگیاج  يدیلک و  عضاوم  رد  ندـش 

اه و نادـیم  نیا  ياه  تفآ  هزرابم و  ياـه  نادـیم  راـک و  ياـه  هزوح  هب  دـیاب  هک  روط  ناـمه  . تشاد هجوت  هلحرم  هحفـص 120 ] ره [  رد 
دیجنرن و اهدروخرب  رارمتسا  زا  دیسارهن و  نمـشد  رکم  دیک و  زا  تفرگ و  هرهب  تفارظ  تیفرظ و  زا  تخادرپ و  اه  نآ  ربارب  رد  تینوصم 

طیارـش تیـساسح  هک  دومنن  هنیک  رپ  لد  تشگنزاب و  ناتـسود  دب  ياهدروخرب  زا  دوب و  زور  هب  زور  زاغآ  دیدج و  عورـش  يهدامآ  دـیاب 
تابثا يارب  عقوت  یفن  یعیبط  ساسح  طیارـش  نیا  رد  دزاس و  یم  یعیبط  ار  اه  تنوشخ  اه و  ینیبدـب  اه و  لمع  اهدـید و  فالتخا  راـچان 

دروخرب . دراد ددـعتم  مزاول  نوگانوگ و  ياه  هرهچ  يریگرد  دراد و  يریگرد  فص و  شنیب ، نیا  رکفت و  نیا  - 2. تسا يرورض  لمحت ،
ناوت یمن  . تسا مزال  يرورض و  اه ، فالتخا  فعض و  ياه  هطقن  زا  يرادرب  هرهب  اهنآ و  نایم  يریگرد  ضراعت و  داجیا  نمـشد ، عفانم  اب 

هک میتسه  دقتعم  ام  رگا  . داد راشف  ار  شیاه  فعـض  هطقن  دیاب  درک و  ریگرد  شا  هناخ  رد  ار  وا  دیاب  هک  دـیگنج  دوخ  هناخ  رد  نمـشد  اب 
نیا هک  تسین  یـساره  نمـشد  ياه  توق  زا  رگید  تسه ، هار  کی  طقف  هار ، هک  میدـقتعم  رگا  دراد و  دوجو  يدـنمنوناق  يراد و  فدـه 

نوریب هار  زا  هک  یـسک  يارب  . دـنوش یم  راچد  هدننکـش  دروخرب  يریگرد و  هب  رتدایز  باتـش  اـب  دروآ و  یم  راـجفنا  تسب  نب  رد  اـهورین 
اب تسا و  هارمه  تعنـص  تردـق و  اب  هک  نمـشد  هتبلا  [ . 134 . ] تشاد یهاوخن  یباذـع  يریگرد ، دروخرب و  طوقـس و  زا  رتـشیب  وـت  هتفر ،

دریگ و یم  تمارغ  ام  زا  دـنک و  یم  جرخ  ام  تاـناکما  تفن و  يهسیک  زا  دزادرپ و  یم  اـم  هحفـص 121 ] ندرک [  ریقف  هب  ام  ياه  تورث 
اهرارف اه و  هار  اه و  هبرجت  تسب  نب  اه و  هبرجت  زا  نمـشد  نیا  دـشخب ، یم  تاجن  دوکر  زا  ار  شیوخ  یماظن  ریغ  یماظن و  عیانـص  رازاب 

رد درکزاب و  دیدج  ياه  ههبج  دیاب  هنوگچ  هک  دناد  یم  تسانشآ و  يریگرد  فعـض و  هطقن  فالتخا و  نوناق  هب  مه  وا  هک  تسین  لفاغ 
هلاـس و دـنچ  اـهراشف  زا  درک و  يزیر  هماـنرب  نادرمریپ ، ناـناوج و  ياـه  فعــض  هـطقن  یــسنج و  ياـه  هبذاـج  اـیند و  ياـه  هوـلج  ربارب 
غراف و ياه  نیشن  هراجا  زیگنا  هسوسو  ياه  تشادرب  نالوؤسم و  ریگ  مشچ  يدنم  هرهب  تاناکما و  طلغ  عیزوت  هنابلط و  ایند  ياهدروخرب 
درک و هیهت  لخاد  زا  ار  سکس  ياهراون  دز و  ناماد  ترفن  نایصع و  تذل و  هافر و  ياعدتسا  هب  هاوخدوخ ، راد و  هکبش  ياه  نیشن  خاک 
وا ام ، ياه  فعض  هطقن  هک  هتخومآ  مه  نمشد  هب  ررکم  ياه  هبرجت  نیا  . درک اپب  اهشتآ  شکرس  لسن  نیا  شطع  اب  داتـسرف و  جراخ  هب 
ارم نم  شکرس  توهش  نم و  فعـض  هطقن  یلو  درادن  موجه  نم  هب  درادن و  انتعا  نم  هب  ابیز  تبعل  کی  هک  دنک  یم  زاین  یب  موجه  زا  ار 

، یعاـمتجا ياـه  يراـتفرگ  يهرود  هب  دـسر  هچ  اـت  دـشک  یم  ریجنز  هـب  ارم  نـم ، یـسلدنا  رادـتقا  يهرود  رد  یتـح  دراذـگ و  یمن  مارآ 
تیاهن رد  هک  تشگزاب  دیشوپ و  مشچ  نتفر  زا  ناوت  یمن  تالکـشم  اه و  جنر  نیا  یمامت  اب  لاح  ره  رد  . نم یناور  یـسایس و  يداصتقا ،

رحج نم  نمؤملا  عسلی  ال  هک : دشن  هدـیزگ  رابود  خاروس  کی  زا  درک و  رپ  ار  اه  فعـض  هطقن  تفرگ و  يزوریپ  سرد  تسکـش  زا  دـیاب 
هحفص 122 ] [ . ] 135 ... ] نیترم

ربهر تایصوصخ 

قحلاب و نئادـلا  طسقلاب و  ذـخالا  باتکلاب و  لماعلا  الا  مامالا  ام  يرمعلفهللادـبعابا  ای  کـیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمتـشه  بش 
نیا رد  ات  مینک  یم  وگو  تفگ  تکرح ، بدا  تنـس و  زا  قیرط و  زا  دئاق و  زا  فدـه و  زا  هک  متفگ  [ . 136  ] هللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلا 

.- فادـها هب  هجوت  دروآ -؛ تسد  هب  ناوت  یم  هار  ود  زا  ار  دـئاق  ربهر و  تایـصوصخ  ... میـسرب يا  هنیفـس  رون و  هب  هنتف  ههبـش و  ياهزور 
يراتـسرپ و حطـس  ات  اهزرم  تظاـفح  يرادـساپ و  حطـس  زا  زورما  ياـه  تموکح  - 1. نآ یگدرتـسگ  تموکح و  ياـه  هزوح  هب  هجوـت 
ار وا  شزرا  ناسنا و  شنیب  یلو  دنراد ، رظن  رد  ار  هعسوت  تعنـص و  شناد و  داوس و  دنا و  هدمآ  شرورپ  شزومآ و  نکـسم و  تشادهب و 
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. ] دـنروایب الاب  نردـم  يرورپماد  کی  حطـس  زا  ار  یناسنا  يهعماج  ات  دـننک  ضوع  ار  مدآ  یقلت  هنوگچ  هک  دـنناد  یمن  دـنرادن و  يراک 
عقوت و نیمه  اب  میراد و  عقوت  مکاح  زا  ار  يداینب  شزومآ  شنیب و  نیا  میا و  هدروخ  هرگ  عیشت  هب  رتالاب  فده  نیا  اب  ام  اما  هحفص 123 ]

شنیب شزومآ و  زا  تیمورحم  يداـینب و  ملظ  نیا  رد  هشیر  نعل  نیا  هک  میا ، هدرک  نعل  میا و  هتـشاذگ  راـنک  ار  نارگید  هک  تسا  راـظتنا 
نیـشن كاخ  زا  ار  ام  تانیب ، يراگزومآ و  عقوت  نیا  . تسا رتزارفرـس  نآ  زا  میجنـسب  ماکح  زا  مادک  ره  اب  خیرات  رد  ار  رمع  هنرگو  دراد ،

هک تسا  نیمه  دزاـس و  یمن  راـبت  داژن و  نوخ و  ار  تماـما  هک  دوبن ، مه  يداژن  طاـبترا  دوبن و  ییونابرهـش  رگا  یتـح  هتخاـس  نیموصعم 
دودحم لاس و  داتفه  دنزرف  ناسنا  - 2. تسین یتشد  یلع  یسیفن و  دیعس  ياه  نامگ  رد  رایعم  دنتسین و  راوازـس  ماما  کی  نادنزرف  یمامت 

یمامت زا  دسانـشب و  ار  هار  مامت  هک  یمکاح  دـشاب ، وا  ياـمنهار  ناـسنا ، ملاوع  يهعومجم  رد  هک  دـهاوخ  یم  یمکاـح  تسین و  اـیند  هب 
هب فده  قح و  . دزاس یم  صخشم  ار  مکاح  باختنا  كالم  دنک و  یم  ریسفت  ار  تمصع  یهاگآ ، يدازآ و  نیا  هک  دشاب  دازآ  اه  هبذاج 

یلع هسفن  سباحلا  و  « ؛ دـهاوخن ناشدوخ  يارب  یتح  شدوخ و  يارب  ار  مدرم  هک  درک  یم  حرطم  ار  یمکاح  دیـسر و  یم  طسق  باـتک و 
راک دنتفریذپن ، ار  موصعم  هک  یماگنه  رد  . دنک لمع  باتک  هب  دشاب و  رادساپ  ار  نید  هنوگ  نیا  دنک و  فقو  ادخ  رب  ار  دوخ  و  هللا ،» تاذ 
دوخ هب  تشارفا و  رگید  یمچرپ  رگا  هک  دزارفارب  ار  وا  مچرپ  دیامن و  توعد  موصعم  هب  دـنک و  مهارف  ار  اه  هنیمز  نیا  هک  تسا  نیا  هیقف 
هکبش تردق و  ياه  هنیمز  اب  ییانشآ  زا  هتشذگ  یسایس و  یعامتجا و  طیارـش  هب  ییانـشآ  زا  هتـشذگ  هیقف  و  تسا ، توغاط  درک ، توعد 

هار رد  راددوخ و  نید و  رادهگن  دـیاب  مدرم ، ياه  هزیگنا  اهزاین و  اب  ییانـشآ  زا  هتـشذگ  تردـق و  هحفـص 124 ] طباور [  تردق و  ياه 
رد هعماج و  ناسنا و  یتسه و  رد  ردـق  اب  ییانـشآ  . دراد هفاضا  ار  اه  نیا  ینید  تیریدـم  هک  دـشاب ، شیوخ  ياهسوه  فلاـخم  موصعم و 

باتک و تانیب و  زا  یتیبرت  نیگنـس  ياهشور  يریگراک  هب  ییانـشآ و  لـماکت و  یهاـگآ و  يدازآ و  تلادـع و  زا  رتـالاب  فادـها  هجیتن 
ینید تیریدم  دننک  یم  لایخ  هک  یناسک  . تسین محازم  مه  ناطیـش  نآ  رد  هک  یعماج  حرط  تفارظ و  تیفرظ و  شمرن و  ملح و  نازیم و 

یعامتجا و یناهج ، تایعقاو  يور  رب  یـشوپ  مشچ  اب  هسردـم و  ياه  هتخومآ  هب  هجوت  اب  طقف  نید و  طقف  هن  مکح  طـقف  ساـسا  رب  طـقف 
يریگ هرانک  اب  و  اه ... نآ  رب  تراظن  بذج و  هن  ناهاوخ ، زایتما  ناراظتنا و  مشچ  ناگدیشک و  فص  فذح  یمـشچ و  گنت  اب  یناسنا و 

ياه فالتئا  ملـسم و  ریغ  ملـسم و  عماوج  رد  هزات  فوفـص  داجیا  اه و  هدوت  شنیب  رد  تلاـخد  هن  یـسایس  ياوزنا  یناـهج و  يهنحـص  زا 
هدرک دـیدشت  ار  اه  نآ  عفانم  داضت  هک  یقرـش  بونج  يایـسآ  ییاکیریمآ ، ییاـپورا ، يرورـض  ياـه  فـالتخا  زا  يرادرب  هرهب  دـیدج و 

هن ناهج و  هن  نید ، هن  تسا ، يوزنم  مشچ و  گنت  شوپ و  مشچ  دودـحم و  هنوگ  نیا  ینید  تیریدـم  دـننک  یم  لایخ  هک  یناـسک  تسا ،
اب ینید  تیریدـم  . دـنراد یتمه  یفرح و  دـنمنوناق  هدـیچیپ و  يایند  نیا  شکرـس و  ناـسنا  نیا  تسب  نب  يارب  هن  دـنا و  هتخانـش  ار  ناـسنا 

لالحمـضا زا  دادبتـسا و  زا  دناوت  یم  اه  نآ  ندرک  نیزگیاج  دمآراک و  ياه  هرهم  تیبرت  اب  شیوخ و  زا  اه  هدوت  یقلت  ندرک  نوگرگد 
نودب یهاگآ  هحفـص 125 ] نیا [  رد  لالحمـضا  دریگ و  یم  لکـش  اه  هرهم  ینیزگیاج  اـب  هارمه  يربخ  یب  نیا  رد  مسیـشاف  هک  دـهرب ،

یگدیچیپ دادعتسا و  زورما  زیر  همانرب  رازگ و  تسایـس  هاگن  رد  دیاب  ام  . دوش یم  زاغآ  اه  نآ  ینیزگیاج  زاسراک و  دمآراک و  ياه  هرهم 
اب نوگانوگ  عماوج  رد  تردق  طباور  تردق و  ياه  همشچرس  هب  میزادنیب و  اج  ار  ناسنا  نیا  لمتحم  نونظم و  ملاوع  یگدرتسگ  ناسنا و 
ای و  تنس ، بهذم و  تیـصوصخ  اب  یتعنـص ، يرهـش -  ای  يرادماد و  يرهـش -  ای  يزرواشک و  يرهـش -  اب  يا و  هلیبق  هریـشع و  تخاس 

ياه نایرج  يربهر  لیدبت و  بیکرت و  رتالاب  مزیناگرا و  مزیناکم و  میناوتب  ات  میشاب  هتشاد  يدیلقت  هن  هناققحم  یتشگزاب  ود ، ره  نیا  دقاف 
ناتساد میمهفب و  لیلحت  نیا  اب  ار  هیقف  تیالو  یمالـسا و  ینید و  تموکح  ناتـساد  مینک و  لیلحت  يداینب  قیقحت  نیا  اب  ار  هدیچیپ  هداس و 

هحفص 126 ] میراذگب [ . رس  تشپ  ار  یسایس  يدازآ  مزیشاف و  لالحمضا و  دادبتسا و 

لادتعا تعرس و  یعس و 

لامشلا نیمیلا و  [ . 137 . ] میقتسم طارـص  یلا  قحلا و  یلا  يدهیهللادبعابا  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسباعوسات  بش  مهن  بش 
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قحلل هتحفص  يدبا  نم  ۀبقاعلا ... ریصم  اهیلا  ۀنـسلا و  ذفنم  اهنم  و  ةوبنلا ، راثآ  باتکلا و  یقاب  اهیلع  ةداجلا ، یه  یطـسولا  قیرطلا  ۀلـضم و 
زا دهد و  یم  ناشن  ار  قح  و  يوقت -  دـح -  ردـق و  طبر  یمامت  هب  هبطخ  نیا  [ . 138 ... ] هردـق فرعی  نا ال  الهج  ءرملاب  یفک  و  کله ...

تـسب نب  هک  یقیرط  . دـیآ یم  تسد  هب  هنوگ  نیا  هداج ، لـیبس ، قیرط ، . دوش یم  صخـشم  تسار  پچ و  طـیرفت و  طارفا و  دـح ، ردـق و 
تروص ره  هب  اج و  ره  زا  تسین و  هار  اج  همه  يدـنمنوناق ، تهج و  هب  هجوت  اب  نوچ  تشگزاب  دـیاب  نآ  هب  راـچان  دنکـش و  یم  ار  تنس 

هبطخ نیا  رد  هحفص 127 ] [ . ] 139 «. ] يرتفا نم  باخ  دق  یعدا و  نم  کله   » و کله »... قحلل  هتحفـص  يدبا  نم  ، » هک تفر  ناوت  یمن 
، هدوب زیچان  مک و  قح  رگا  هدوب و  شیپ  زا  هدـش  رما  بحاص  هدیـسر و  تموکح  هب  لـطاب  رگا  ...«. لـها لـکل  لـطاب و  قح و  ، » هک هدـمآ 

تروص امه  هب  هک  یتیلهاج  دورب ، نایم  زا  هتشگزاب ، تیلهاج  دیآزاب و  يوج  هب  هتفر  بآ  هک  دوش  یم  مک  .و  تسه يدیما  تسا و  نیمه 
طیرفت طارفا و  طسو  دـح  مه  تکرح و  هقف  بادآ و  مه  و  قح ، ردـق و  هب  قیرط  طبر  مه  هبطخ ، نیا  رد  . تشگزاـب لوسر  تثعب  ماـگنه 

اب هک  ینک  یم  ساسحا  یـشاب و  غراف  یناوت  یمن  هک  ییوت  تسا و  مزال  قیرط  رد  لادتعا ، تعرـس و  یعـس و  هک  دوش ، یم  هدـینت  مهرد 
هار نیا  رد  و  ...«. هماما رانلا  ۀـنجلا و  نم  لغـش  « ؛ هک یناـمب  لاـیخ  یب  یناوت  یمن  دوش ، یم  قلخ  یمنهج  تشهب و  وت  مـالک  تکرح و  ره 

بسانم و نامز  اب  یعس  تبسن  تعرس  تسوت و  ییاناوت  اغب  یهدزاب  تبـسن  یعـس  هک  دنهاوخ  یم  ار  لادتعا  تعرـس و  یعـس و  هک  تسا 
ار قیرط  قح ، تهج و  هنوگ  نیا  . تسا دح  ردق و  اب  تعرـس  یعـس و  تبـسن  هک  تسا  ردق  دـح و  تاعارم  لادـتعا  .و  تسا بسانم  ناکم 
رد طیرفت  طارفا و  زا  دـنوش و  یم  ییاسانـش  دودـح  اب  هک  راعـش  فرح و  اب  هن  لاـکیدار ، لاربیل و  تسار و  پچ و  دـنک و  یم  صخـشم 

.و تشاد هگن  ار  دح  ردق و  دیسر و  طسو  دح  هب  ناوت  یم  یعوضوم  ره  لفاغ و  لهاج و  تسود و  نمشد و  گرزب و  كدوک و  اب  هطبار 
یهاگ میشاب و  هتسکش  ار  دح  يا  هنوگ  هب  هلأسم  ره  رد  میـشاب و  هارمه  رگید  عوضوم  رد  طیرفت  هب  عوضوم  کی  رد  طارفا  اب  هک  اسب  هچ 

یم رب  رـس  يدنمنوناق  ماظن و  زا  تهج و  زا  ردـق و  زا  تسار ، پچ و  طسو و  دـح  سپ  هحفص 128 ] میـشاب [ . هدز  تسار  یهاگ  پچ و 
تیریدم و يزیر و  همانرب  رد  هچ  و  یعامتجا ، یـسایس و  ینامزاس و  یتیبرت و  طباور  رد  هچ  دوش  یم  صخـشم  هنوگ  نیا  قیرط ، دروآ و 
هب ردح و  هب  ردق  زا  ... اه يدنب  حانج  هعماج و  هرادا و  هاگـشناد و  هاگراک و  دجـسم و  هسردـم و  هناخ و  زا  نوگانوگ  ياه  يریگ  عضوم 

یمن میقع  ار  یـشیور  چـیه  هک  تسا  اوقت  نیمه  دراد و  مه  ماـجل  تسا و  مار  هک  تسا  يراوهار  بسا  ناـمه  اوقت  نیا  میـسر و  یم  اوقت 
[140 ...«. ] موق عرز  اهیلع  أمظی  لصا و ال  خنـس  يوقتلا  یلع  کلهی  ال  « ؛ دراپـس یمن  یکـشخ  هب  ار  یتشک  عرز و  هدییور و  چـیه  دـنک و 

فـص هنوگچ  دروخ و  یم  هرگ  قح  دح و  ردق و  هب  يزیر و  همانرب  تیریدـم و  تسایـس و  هب  قالخا  اوقت و  تعاط و  هنوگچ  هک  یتسار  .
تفالخ رب  تعیب  زا  سپ  یلع  ياه  هبطخ  نیلوا  هک  هاتوک  يهبطخ  نیا  . ددرگ یمزاب  يدـیانب  ياـهشزرا  شنیب و  هب  یـسایس  ياـه  يدـنب 
دیاشگ یم  هار  تسار ، پچ و  طیرفت و  طارفا و  هب  طـسو و  قیرط  هب  تعاـط و  اوقت و  دـح و  هب  ردـق  زا  دـئاق و  هب  قح  زا  هنوگ  نیا  تسا 

اج نآ  ات  هبطخ  نیا  یمامت  هب  نم  رطاخ  نیمه  هب  . دراد هراشا  كولـس  بدا  تکرح و  هقف  لادـتعا و  تعرـس و  یعـس و  هب  هک  روط  نامه 
طسو و دح  دوش و  اوادـم  صخـشم و  دـناوت  یم  مه  ام  راگزور  يهنتف  ههبـش و  اه  هراشا  نیمه  اب  یتح  نوچ  مراد  هراشا  تسه  هنیمز  هک 
هحفـص 129] قح [  دـح و  ردـق و  اب  تکرح ، بادآ  قیرط و  دـئاق و  فدـه و  هنوگچ  هک  ینیب  یم  . دوش یفرعم  دـناوت  یم  تسار  پچ و 
هب هجوت  اب  دئاق  دش و  یم  صخـشم  لدع ، ماظن و  تهج و  تابث و  اب  فدـه ، . دـسر یم  ینـشور  حوضو و  هب  هنوگ  نیا  دروخ و  یم  هرگ 

دوجو يهدرتسگ  ياه  هزوح  لماکت و  تلادـع و  یهاـگآ و  يدازآ و  زا  رتشیب  ییاـه  ناـمرآ  يراتـسرپ و  يرادـساپ و  زا  رتـالاب  یفادـها 
، اه هبذـج  یمامت  زا  ییاهر  هار و  یمامت  زا  یهاگآ  باختنا  كالم  اـب  . دراد شیپ  رد  ـالامتحا  یتح  دراد و  شیپ  رد  هک  یملاوع  ناـسنا و 

نامه . دیدرگ یم  نشور  تشاد و  یمرب  رـس  اه  هزادنا  ردق و  زا  طسو و  دـح  زا  قیرط  هک  روط  نامه  . دـش یم  صخـشم  تمـصع  كالم 
هک مینیب  یم  نیـسح  باحـصا  دروم  رد  ام  .و  دـمآ یم  تسد  هب  اه  تبـسن  نیمه  اـب  لادـتعا  تعرـس و  یعـس و  تکرح و  باةآ  هک  روط 

دندرکن و زواجت  دودح  زا  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  هنوگچ  دـندرک و  نشور  ار  نیـسح  مشچ  دوخ ، باتـش  تعرـس و  یعـس و  اب  هنوگچ 
نیا یعس  نیا  [ 141 «، ] ینود مهئامدب  نوعـسی  سعقالا  سوشالا  مهیف  تدجو  امف  مهتولب  دقل  و  : » دیوگ یم  نیـسح  . دندزن تسار  پچ و 
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له ، » هک دـنتفرگ  وا  زا  ار  دوـخ  ياـفو  قیدـصت  . نیـسح رادوـلج  دندیـسر و  نیـسح  هب  اروشاـع  زا  شیپ  هنوـگچ  هک  مینیب  یم  .و  تسا اـه 
یف یماـما  تنا  یلب  « ؛ هک دراپـس  یم  هرهچ  تبحم  ماـمت  اـب  زاـمن  رد  شیوخ  رادوـلج  نیا  قاتـشم  ياـه  هاـگن  هب  مه  نیـسح  و  تیفوا ،»...
یلو دنداد  نوخ  دندرک و  هبوت  اهدعب  هحفـص 130 ] اه [  یلیخ  ینم ... رادولج  وت  مه  تشهب  رد  یتح  يدرک و  اـفو  وت  هلب  [ 142 «، ] ۀنجلا

نیـسحلا باحـصا  نیـسحلا و  عم  انتبث  ... » تکرح هن  دروآ ، ترارح  هک  تسا  نیا  بساـنم و  ناـکم  ناـمز و  رد  شیوخ و  هاـگیاج  رد  هن 
نوقرطی و ماودـلا  یلع  کباب  نوعراسی و  کیلا  رادـبلاب  مه  نیذـلا  كدابعب  انقحلا  یهلا  [ .» 143 ...«. ] نیـسحلا نود  مهجهم  اولذب  نیذلا 

تسا افو  نیا  تفرگ و  هشیر  اه  نیا  باتش  یعس و  اب  هنوگ  نیا  افو  [ . 144 ...«. ] نوقفشم کتبیه  نم  مه  نودبعی و  راهنلاو  لیللا  یف  كایا 
هحفص 131 ] [ . ] 145 ...«. ] كاخا كردا  اخا  ای  :» دیامرف یم  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  هک  دروآ  یم  توخا  هک 

اه هنحص  دوهش 

مهللا . ءارضلا ءارسلا و  یلع  هدمحا  ءانثلا و  نسحا  هللا  یلع  ینثاهللادبعابا  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسباروشاع  بش  مهد  بش 
نم اـنلعجت  مـل  ةدــئفا و  اراـصبا و  اعامــسا و  اـنل  تـلعج  نیدــلا و  یف  اـنتهقفو  نآرقلا  اـنتملع  ةوبنلاـب و  اـنتمرکا  نا  یلع  كدــمحا  ینا 

ار ییاـه  هنحـص  رد  روضح  تداعـس  هک  یناـسک  يارب  [ . 146 ... ] یباحـصا نم  اریخ  یفوا و ال  اباحـصا  ملعا  یناف ال  دـعب  اـما  . نیکرـشملا
دوهـش ار  نآ  رون  قارـشا و  نیا  اب  دـنبایب و  هار  اه  هنحـص  نآ  يزاسزاب  هب  دوخ  لایخ  لمأت و  يورین  اب  هک  تسه  ناکما  نیا  دـنا ، هتـشادن 

هک تسا  تیمورحم  ساسحا  ترـسح و  ای  ساره و  سرت و  اـی  قاـیتشا و  قشع و  ورگ  رد  نسح ، نیا  يرادـیب  دوهـش و  نیا  لـماع  . دـننک
بـشما ... دیامن دوهـش  ار  بولطم  ياه  هنحـص  نآ  اضف  نیا  رد  دنک و  يزاسزاب  فرظ  نیا  رد  ار  هعقاو  قاتـشم ، مورحم  ات  دوش  یم  ثعاب 

هورگ یهارمه  قاـیتشا  تبغر و  ار و  شیوخ  هحفـص 132 ] هاگیاج [  مه  هک  دوش  یم  ثعاب  هنحـص  نیا  يزاسزاب  تسا و  اروشاـع  بش 
میبایب و هار  فرط  ره  ياهدرواتـسد  اهدادخر و  قمع  هب  اضف  نیا  رد  هک  دوش  یم  ثعاب  مه  میروآ و  تسد  هب  ار  بولغم  ای  بلاغ و  ياه 
، تارف يهمزمز  ماهبا  رد  هام و  هاگن  ریز  رد  . دوش فوکـشم  دوهـشم  نامیا  رب  جیاتن  نیا  لیلحت  اه و  یهارمه  شزرا  اه و  میمـصت  تمظع 
ات تصش  هراوس و  تیسب  ای  یس  دودح  فرط  نیا  . تسا هدش  نهپ  ییاه  هاگودرا  یـشکرکشل و  يدنب و  هتـسد  دولآ ، مهو  یطاش  نیا  رد 

هتـشاذگ قدنخ  تشپ  زا  دنوش و  تظافح  رتهب  ات  دنا  هدینت  مهرد  همیخ  دنچ  رد  هک  میراد  ار  دنزرف  نز و  رفن  دـص  زا  رتمک  هدایپ و  دـص 
ار اه  یندنام  يهمانرب  دیاب  دـنا  هتفرگ  ار  شتلهم  رـصع  هک  بش  نیا  رد  . دـنیامن تظافح  ار  قشع  يهمیخ  دـننک و  لرتنک  ار  موجه  ات  دـنا 
نآ هب  اهرعش  اه و  باوخ  اب  بشما  لیاوا  زورما و  رصع  زا  نیـسح  ار  بنیز  . دزادنیب هار  نیـسح  ار  اه  ینتفر  زاورپ  دریگب و  هدهع  هب  بنیز 

مشچ یمامت  هک  ینتخاس  هچ  یندناسر و  هچ  دزاس ، یم  هدامآ  دناسر و  یم  دروایب ، نابز  هب  هتساوخ  یمن  هدز و  یم  سدح  مه  بنیز  هچ 
يهمه هلمج  دـنچ  نمـض  رد  ناشیارب  هدرک و  عمج  شیوخ  رداچ  رد  مه  ار  تیب  لها  باحـصا و  .و  دراد هاوگ  ار  اه  لد  اهشوگ و  اه و 

هک تخانـش  دید و  ار  الب  رد  هتفهن  ياه  تمعن  ناوت  یم  نیـسح  هاگن  اب  هک  ارچ  تسادخ  يارب  اهشیاتـس  نیرتهب  دنز ... یم  ار  اه  فرح 
«. ینتلوخ هحفص 133 ] ام [  یلع  كایا  يرکش  نم  رفوا  ینع  تیوزام  یلع  کل  يرکش  لعجا  مهللا  :» دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

هطقن يهدـنهد  ناشن  ییاهر و  يدازآ و  لماع  ـالب  هک  ارچ  تساـه ، ییاراد  رد  ساپـس  زا  رترفاو  رتشیب و  اـه  تیمورحم  رد  ساپـس  [ 147]
یتحار و رد  دـمح  هک  روط  نامه  تسوا  يارب  اهشیاتـس  نیرتهب  سپ  تسا ، ناما  یب  تکرح  باتـش و  كولـس و  راگزومآ  اه و  فعض 

مهف تلاسر و  راب  ربارب  رد  يدمح  تسا ... دمح  رد  حیبست  یلجت  ...«. کبر دمحب  حبـس  ، » هک تسا  شیاتـس  حـیبست و  نیا  يهمادا  یتخس 
ملع و اب  ار  اه  تب  یمامت  هک  ةدئفا ، راصبا و  عامسا و  میمصت ؛ قشع و  تفرعم و  تخانـش و  تاناکما  ربارب  رد  يدمح  نید و  هقف  نآرق و 
افو و زا  دـیوگ ، یم  تیب  لها  باحـصا و  تایـصوصخ  زا  هاگ  نآ  . تسا هداد  تاـجن  یکرـش  ره  زا  ار  وا  هتـسکش و  ـالب  لـمع و  قشع و 
اه نیا  . متشادرب نامیپ  مدرک و  دازآ  ار  امش  همذ  نم  هک  دراد  یم  مالعا  اه  نآ  هب  اه و  نآ  تبحم  دنویپ و  زا  تعرس و  یعـس و  زا  یبوخ ،

ربارب رد  . دربب دوخ  اب  ارم  ناگتـسب  زا  یناسک  دریگب و  بکرم  ار  بش  امـش  زا  مادک  ره  . تسا کیدزن  اه  نیا  اب  نم  زور  دنهاوخ و  یم  ارم 
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نارای تایـصوصخ  نیا  هب  بشما  نم  . دوش یم  هصالخ  ینابرق  يراکادـف و  یهارمه و  رد  اه  فرح  یمامت  ایوگ  هاتوک و  ياـه  هلمج  نیا 
هرابرد هللادـبع  ابا  . مروآ یم  رفعج  يهعیـش  یلع و  يهعیـش  تایـصوصخ  هرابرد  یفاک  زا  تیاور  ود  سپـس  منک و  یم  هراشا  نیـسح  ماما 

[148 [ ؛» هما بلاحم  یلا  لفطلا  سانیتسا  ینود  ۀینملاب  نوسنأتسی  سعقالا  سوشالا  الا  مهیف  تدجو  امف  مهتولب  دقل  : » دیامرف یم  باحصا 
، تسا رتسونأم  ردام  ریـش  رپ  ناتـسپ  هب  لفط  زا  گرم  هب  هک  يراوتـسا  روـالد  زج  اـه  نآ  ناـیم  رد  هحفـص 134 ] مدومزآ و [  ار  اـه  نیا 

دنچ نیمه  دوب و  هتفگ  اه  نآ  ياـفو  یبوخ و  زا  هک  روط  ناـمه  دـیوگ ، یم  گرم  هب  سنا  يراوتـسا و  يروـالد ، زا  ناـیب  نیا  رد  . متفاـین
یم تیاکح  اه  نآ  ناـمیا  نیقی و  زا  یگدازآ و  عاـطقنا و  زا  دوجو و  طاـسبنا  ییافوکـش و  هعـسوت و  دوجو و  يراشرـس  زا  تیـصوصخ 

زا عاطقنا  نیا  يهجیتن  هک  دـنک ، یم  تیاـفک  اـه  هتـشرف  اـب  سنا  ییانـشآ و  منهج و  تشهب و  رادـید  يارب  نیقی ، عاـطقنا و  نیمه  .و  دـنک
قداص ماما  زا  تیاور  نآ  رد  هک  تسوا ، سدـقم  تزع  هب  اهحور  یبایتسد  رظن و  رادـید و  هب  اه  لد  اه و  مشچ  ینـشور  تاقلعت ، یماـمت 
قافن تشحو  ماما ، بایغ  رد  اـیند  هب  هجوت  قلعت و  ماـما و  روضح  رد  اـیند  زا  ییادـج  تغارف و  لد و  شمرن  زا  هک  یـسک  لاؤس  ربارب  رد 

مکتحفاصل ءاملا و  یلع  متیشمل   » دیدنام یم  لاح  نیا  رب  رگا  . تسا تخـس  یهاگ  مرن و  یهاگ  تسا  لد  تسین ، یقافن  دیامرف : یم  دراد ،
ياه هتفگ  زا  قودص و  عیارشلا  للع  زا  هچ  نآ  . دیداد یم  تسد  اه  هتشرف  اب  دیتفر و  یم  هار  بآ  يور  رب  هک  یتسار  هب  [ 149 [ ؛» ۀکئالملا

هک تسا  دهز  عاطقنا و  نیا  نیقی و  نیا  یعیبط  يهجیتن  دندوب ، هدید  ار  شیوخ  هاگیاج  باحـصا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  وا  يهبطخ  ریرب و 
ناکف : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  زاب  هک  دنتـشادن  يا  هعمـس  ایر و  يهنیمز  شیامن و  تصرف  اـی  يزوریپ و  هجیتن و  راـظتنا  یتح 

هحفـص 135] ینب [  هیفنح و  دـمحم  يارب  ـالبرک  زا  هک  تسا  يا  هماـن  رد  شیاـمرف  نیا  و  [ 150 «، ] لزت مل  ةرخالا  ناـک  نکت و  مل  ایندـلا 
دزاس و یم  ار  زارد  دهز  يهصق  هاتوک ، ياه  هلمج  نیمه  و  تسه ... هشیمه  ترخآ  هک  ایوگ  هدوبن و  هاگ  چیه  ایند  ایوگ  هداتسرف ، مشاه 

دهز تغارف و  نیمه  دتفیب ، اج  دیاب  هبذاج  هولج و  همه  نیا  نایم  رد  ام  يارب  هچ  نآ  .و  دهد یم  حیضوت  ار  نیسح  نارای  عاطقنا  يدازآ و 
عمجرد میشاب و  راوتسا  عیشت  رد  میناوتب  ات  میریگن  لد  مشچ و  هب  ار  اج  نیا  میجنگن و  ایند  تسوپ  رد  هک  تشاد  دوجو  يهعسوت  نیمه  و 

حتفلا و لها  نامیالا و  لها  ریخلا و  لها  یقتلا و  لها  يدهلا و  لها  انتعیـش  : » هدمآ یفاک  رد  هک  میریگب  هناخ  نیـسح  ءانف  رد  تیب و  لها 
لکـش ار  هزرابم  دراد و  ار  رفظ  حتف و  نامیا و  تیلها  یهارمه و  ناسحا ، اوقت و  هب  دودح و  هب  ردق و  هزادنا و  هب  تیادـه  [ . 151 «. ] رفظلا

رد تکرب  اهورین ، یمامت  رد  لاعت  رما و  يایحا  رطاخ  هب  دمآ  تفر و  رادید و  قشع و  تبحم و  ششخب و  لذب و  اتسار  نیا  رد  دهد و  یم 
انتدوم یف  نوباـحتملا  اـنتیالو  یف  نولذاـبتملا  انتعیـش  : » نینمؤـملاریما لاـق  هک  دـنارتسگ  یم  هشیر  اـهشزیمآ  رد  تمالـس  اـه و  ترـشاعم 

[ . ] 152 ...«. ] اوطلاخ نمل  ملـس  و  اورواج ، نم  یلع  ۀکرب  . اوفرـسی مل  اوضر  نا  اوملظی و  مل  اوبـضغ  نا  نیذـلا  انرما  ءایحا  یف  نوروازتملا 
هحفص 136 ]

رخآ فرح 

لها عیمج  یلع  انیلع و  کب  ۀبیصملا  تمظع  تلج و  ۀیزرلا و  تمظع  دقلهللادبعابا  ای  کیلع  مالسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمهدزای  بش 
نیذلا انناوخا  رـض  ام  : » مالـسلا هیلع  یلع  لاق  [ . 153 ... ] تاوامـسلا لها  عیمج  یلع  تاوامـسلا  یف  کتبیـصم  تمظع  تلج و  مالـسالا و 

گنس ره  لد  زا  رصع  زور  نآ  [ . 154 «. ] مهفوخ دعب  نمالا  راد  مهلحا  مهروجا و  مهافوف  هللا  اوقل  هللاو  دق  نیفصب ... مه  مهئامد و  تکفس 
نآ تسا ، هتشاذگ  رثا  مالسا  رب  یناسنا و  يهعماج  رب  ناسنا و  رب  نیمز و  نامسآ و  رب  نیسح  تبیـصم  . داتفا هار  هب  طیبع  نوخ  ناج  تخس 

اب لمع  کی  هک  اـج  نآ  [ 155 «. ] اعیمج سانلا  لتق  امناکف  اسفن ... لتق  نم  ، » هک تسا  مدرم  یمامت  لتق  اب  يواـسم  رفن  کـی  لـتق  هک  اـج 
نیا دـناوت  یم  سک  ره  هک  دراد  دوخ  رد  ار  نوناق  ای  لمع  کی  هک  اج  نآ  دوش و  یم  یباـیزرا  شناـهنپ  راکـشآ و  ياهدـنویپ  طـباور و 

رب هعیش و  نیملسم و  هعماج و  ناهج و  رب  رثا  ردق  هچ  نیـسح  تداهـش  هک  میهفب  میناوت  یم  طباور  نیا  اب  اضف و  نیا  رد  دنک ، لمع  هنوگ 
نیملـسم هنوگچ  دنیـشن و  یم  راشف  رد  هعیـش  هنوگچ  دروخ و  یم  هرگ  تعدـب  فارحنا و  هب  مالـسا  هنوگچ  هحفص 137 ] دراد [ . مالـسا 
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يهعماج هنوگچ  .و  دـنوش یم  راتفرگ  هقدانز  اه و  یبیلـص  تلذ  هب  دـنور و  یمورف  ایند  رد  تیفارـشا ، فارتا و  میانغ و  تاـحوتف و  هارمه 
، دـشابن لهج  رقف و  جـنر و  درد و  نوخ و  دود و  هک  ضرف  رب  تمینغ و  تمالـس و  ضرف  رب  دوش و  یم  مورحم  موصعم  تیالو  زا  یناسنا 

يدیا تبـسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا و  رهظ  : » هک دوش  یم  هتفـشآ  ناهج  هنوگچ  و  دـنام ، یم  یقاب  گرزب  يرورپماد  کی  حطـس  رد 
رد . دـیمهف ناوت  یم  داتفا  هار  طیبع  نوخ  گنـس  ره  لد  زا  تفرگ و  نوخ  قفا  هک  دـنا  هتفگ  هک  هچ  نآ  رد  ار  ریثأت  نیا  [ . 156 ...«. ] سانلا

دنتفرگ و راشرس  شاداپ  دندیسر و  ادخ  رادید  هب  هک  دندادن  يررض  دندنام ، ناروتـس  مس  ریز  هنیـس  اب  دنتفر و  رـس  اب  هک  اه  نآ  لاح  ره 
زا [ 157 «، ] هللادـبعابا ای  کمویک  موی  ال  « ؛ هک هلمج  نیا  هب  هجوت  اب  میتساوخ  یم  ام  . دنتـسشن نما  هاـگیاج  رد  اـه  جـنر  اـهسرت و  زا  سپ 

نازیم و هنیب و  يده و  یگداداو  تلذ و  همه  نیا  نایم  رد  دادترا و  فارحنا و  هنتف و  ههبش و  رـصع  رد  میریگب و  هرهب  نیـسح  زور  تکرب 
هجوت اب  شرمع  يهعمج  نیرخآ  رد  یلع  مالک  زا  ات  میتساوخ  یم  ام  . میروایب تسد  هب  نیسح  ةاجنلا  ۀنیفس  يدهلا و  حابـصم  زا  ار  یناقرف 

رد تسکش و  يزوریپ و  هحفـص 138 ] رد [  هک  میبایب  تسد  یتمینغ  هب  تکرح  هقف  بدا و  طسو و  قیرط  ربهر و  دئاق و  قح و  فدـه  هب 
تلع الب و  زا  مینک و  زاورپ  تداهش  زا  . میوشن هتسخ  تسکش  رد  میوشن ، رورغم  يزوریپ  رد  . میـشاب دنم  هرهب  تیلولعم ، الب و  رد  تاهش و 
تفآ ربارب  رد  میسرتن و  ناشاه  هشقن  اهرکم و  زا  میزرلن و  برغ  قرش و  ماش و  تردق  ربارب  رد  میتساوخ  یم  . میـشاب هتـشاد  يراج  يهرهب 
ياه فالتخا  اه و  فعـض  اب  میرادرب و  هرهب  ناشاه  فالتخا  زا  میزیرب و  همانرب  ناشاه  فعـض  يارب  میبایب و  تینوصم  ناش ، موجه  ياه 

يدازآ حطس  رد  یتح  یتسار  ایآ  . میتفگ لماکت  نافرع و  تلادع و  يدازآ و  زا  رتالاب  فادها  زا  ام  . میهدن ناکما  اه  نآ  ذوفن  هب  نامدوخ 
ساسحا و روعـش و  رد  ایآ  میراد ؟ یفداه  لداع و  یگدـنز  ایآ  میرادـن ؟ یفذـح  ياـهدروخرب  اـیآ  میا ؟ هدرک  راـک  ناـمدوخ  طـباور  رد 

یم ار  ام  دوخ  هنهک  قلد  نیا  ایآ  دـیتسه ؟ نامهم  یناسک  هچ  ام  قشع  بضغ و  رد  ام  لد  رد  ایآ  هدـمآ ؟ ییافوکـش  هعـسوت و  اـم  تکرح 
دـشر لد  ملاس و  لد  ام  ؟ میراد یم  هاگن  دح  میـسانش و  یم  ار  هزادنا  ایآ  میتفگ ... قح  دح و  ردق و  زا  ام  ؟ نارگید هب  دسر  هچ  ات  دناشوپ 

تاومـسلا و هیـسرک  عسو   » و [ 158 ...« ] نمحرلا شرع  نمؤـملا  بلق  « ؛ هک مـیراد ؟ دریگبرب ، رد  ار  هـمه  ادـخ  شرع  لـثم  هـک  یلد  هتفاـی ،
هد متخاب ، هک  دز ، یم  دوخ  رس  رب  هفوک  هاپـس  زا  یکی  ؟ دنتـسین ریقح  ام  ياه  جنر  ریقح ، ام  ياهدیما  ریقح ، ام  ياهسرت  [ 159 «، ] ضرالا
یم تسد  هحفـص 139 ] هب [  رالد  اهدرایلیم  رگا  تفرگ ، یم  ار  ير  کلم  رگا  لاح  . متفرگ هزیاج  مهرد  راهچ  طـقف  مدرک و  جرخ  مهرد 

یمامت هک  يا  هنوگ  هب  ای  مینک ؟ یم  یبایزرا  روط  نیمه  وا ، اب  لاتق  یلو و  اب  يریگرد  رد  ار  دوخ  تمارغ  رادـقم  ام  اـیآ  دوب ؟ هدرب  دروآ ،
هتساوخ نیا  يارب  میهاوخ و  یم  هچ  ام  هک  تسا  نیا  بشما  نم  فرح  ؟ دیامنن ناربج  ار  ام  نایز  تخاب و  مه ، میانغ  ياهراب  تالامتحا و 
هتـشذگ لقادح  بهذم  زا  میا و  هدیـسر  نید  ترورـض  هب  ام  رگا  هک  تسا  نیا  نم  فرح  . میراد یمرب  راب  میهد و  یم  تمارغ  ردق  هچ  ات 

دـمحم و تموکح  هب  ام  رگا  [ 160 «، ] ـالا هللا مکحلا  نا   » هک میـسانش  یمن  ادـخ  يارب  زج  ار  تموـکح  میناد و  یم  هار  اـهنت  ار  نید  میا و 
نیا اـیآ  و  دروآ ؟ یمن  لاـبند  هب  ار  درز  ياـهدژا  برغ و  فرـش و  اـب  لاـتق  فـص و  داـقتعا ، نیا  اـیآ  میدـقتعم  مالـسا  تموـکح  یلع و 

یـسک هچ  زا  نم  . دنریذپب ارم  هک  دنهاوخ  یم  دنهدب و  هار  ارم  هک  دنهاوخ  یم  دهاوخ ؟ یمن  ار  شتاعبت  لمحت  تامدقم و  هیهت  يریگرد 
ياه يراتفرگ  فارحنا و  رطاخ  هب  فعـض ، رطاخ  هب  غورد ، رطاـخ  هب  مناوت  یم  اـیآ  ما ؟ هدروخ  هرگ  يداـقتعا  هچ  اـب  ما و  هتفرگ  روتـسد 

زا وا  تردق  اکیرمآ و  رکم  زا  مبسچب و  نیمز  هب  اه ، نیا  تسکـش  رطاخ  هب  مناوت  یم  ایآ  مشوپب و  مشچ  هار  زا  نالوؤسم  ریغ  نالوؤسم و 
ام ساسحا  هک  دنچ  ره  یخیرات  یقیاقح  میـشاب ، هتـشادن  شیوخ  رب  یقیبطت  هاگن  ام  هک  مادام  . مشکب فص  وا  ربارب  رد  یتح  منامب و  یلو 

نیسح باحـصا  اب  ار  دوخ  ام  هک  مادام  . دوب دهاوخن  راگزومآ  تربع و  ام  يارب  دیامن ، مرگرـس  دنک و  لوغـشم  ار  ام  ای  دنک و  راشرـس  ار 
ار دوخ  ریقح  ياه  هیجوت  هانگ و  زا  رتدب  ياهرذع  ریقح و  ياهوزرآ  ریقح و  ياهسرت  ریقح و  ياه  جنر  هحفص 140 ] مینکن و [  هسیاقم 

نام تراقح  دوخ و  هن  میـسانش و  یم  ار  ناش  تمظع  اه و  نآ  هن  میـشاب  هتفرگن  سرد  اه  تجح  نآ  زا  میـشاب و  هدرکن  يداقن  اـه  نآ  اـب 
دیدج عورش  هنوگ  ره  زا  دناشک و  یم  یگ  هرمزور  ای  دادترا و  هب  ار  ام  بولطمان ، ياهدروخرب  دب و  ياه  فرح  رطاخ  هب  هک  یتراقح  . ار

نیا قح  هب  ایادخ  . دزاس یم  ادـج  دـناشن و  یم  نامقح  زا  ار  ام  تسود ، لطاب  نمـشد و  رکم  هک  اج  نآ  ات  . دراد یم  زاب  رمتـسم  تکرح  و 
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هتخاس و رپ  ار  ام  ماشم  زورما  ات  ناش  نوخ  رطع  هک  اه  نیا  قح  هب  دندناباوخ ، بکرم  وا  اب  دـنتفرگ و  هناخ  نیـسح  رانک  رد  هک  ییاهحور 
وت هب  وت  اب  هک  اه  نیا  قح  هب  . دندرکن گنرد  يرذـع  چـیه  يارب  دـندش و  ادـج  وت  ریغ  زا  هک  اه  نیا  قح  هب  هدومن ، ریقحت  ار  ام  ناشتمظع 
زا ینکن  يریگ  تسد  وت  رگا  هک  نک  ادج  اه  تراقح  زا  ریگب و  ناطیـش  زا  رادرب و  كاخ  زا  ار  ام  . دـندرک داش  ار  وت  یلو  لد  دندیـسر و 

قشع و شمرن  تلذ و  هب  ار  اـم  میـشچب  ار  جـنر  تسب  نب  شتآ و  تلذ  هک  نآ  زا  شیپ  راد و  هگن  تدوـخ  يارب  ار  اـم  وـت  . میا هتفر  تسد 
«. ] بیجم عیمـس  کنا  .» یتسه هدنـشخب  اونـش و  نابرهم و  کیدزن و  اناوت و  وت  اهنت  وت و  هک  ناـسرب  یعوضخ  عوشخ و  هب  تدوخ  تبحم 

هحفص 143 ]

رما يایحا 

ثحب ياه  هنیمز 

نم : » مالـسلا اهیلع  ۀـمطاف  نعکئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادـبعابا و  اـی  کـیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبلوا  بش  مرحم 1377
تمی مل  انرما  هیف  ییحی  اسلجم  سلج  نم  : » مالـسلا هیلع  اـضرلا  نع  [ . 161 «. ] هتحلـصم لضفا  هیلا  هللا  طبها  هتدابع  صلاخ  هللا  یلا  دعـصا 

یف ناف  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  نع  [ . 163 «. ] انرمال ةایح  اضعب  مهـضعب  ایقل  ناف  : » مالـسلا هیلع  رقابلا  نع  [ . 162 «. ] بولقلا تومت  موی  هبلق 
«. انثیداحال ارکذ  مکبولقل و  ءایحا  مکتراـیز  یف  ناـف  اوروازت  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  نع  [ . 164 «. ] انرمال ءایحا  مکترکاذـم  مکعامتجا و 

نیا ثحب  رکف  رد  میراد . وگو  تفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دای  هب  میتسه و  مه  رانک  رد  مه  زاـب  . تسا زاـب  هدـکیم  رد  هک  ۀـنملا هللا  [ . 165]
ینید تفرعم  زا  شیپ  ياه  لاس  ياهثحب  هقرج ، نیا  دش . هدز  ثحب  يهقرج  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نایب  اب  هار  رد  هک  مدوب  اه  بش 

ترورض زا  لاح  هب  ات  رگا  . دزاس یم  هحفص 144 ] ققحم [  ار  هتـشذگ  لاس  ثحب  دریگ و  یم  راک  هب  ار  ینید  تموکح  ات  ینید  هعماج  ات 
هتکن نیا  هب  نونکا  میدرک ، وگو  تفگ  تموکح  ياه  لکـش  اهشور و  فادـها و  ینید و  تموکح  ماظن  نایدا و  يزاـس  ماـظن  تجح و 
هدیسر یبلق  تایح  هب  اه  نآ  رما  يایحا  اب  هک  میشاب  یناسک  زا  ات  مینک ، لابند  اجک  زا  هنوگچ و  ار  تیب  لها  رما  يایحا  هک  میدرگ  یمزاب 

رما هب  ندیـشخب  تایح  ندرک و  هدـنز  . تسا اه  بش  نیا  ثحب  عوضوم  رما  يایحا  . دـنریم یم  اـه  لد  یماـمت  هک  يزور  اـت  مه  نآ  میـشاب 
مکح ءایحا  نیا  لاح  ره  رد  ؟ تموکح يربهر و  يانعم  هب  ای  تسا و  مکح  روتـسد و  يانعم  هب  دراد ، ییانعم  هچ  رما  ؟ دوب دـهاوخ  هنوگچ 
انتعیش « ؛ هدمآ راحب  رد  هک  اجنآ  ات  . دراد رکذ  هرکذم و  عامتجا و  دروخرب و  یقالت و  ءاقل و  رادید و  ترایز و  هب  یطبر  هچ  تموکح  ای  و 

ایقل نا  « ؛ هدـمآ یفاـک  لوصا  رد  و  [ 167 «، ] انرمال ءایحا  مکتارکاذـم  مکعامتجا و  یف  ناـف  « ؛ هدـمآ و  [ 166 «، ] انرما ءاـیحا  یف  نوروازتم 
ناف اوقالت  اوروازت  : » دیامرف یم  هک  دراد  یبلق  تایح  اب  یطبر  هچ  رادید  ترایز و  هتشذگ  اه  نیا  زا  و  [ . 168 «، ] انرمال ةایح  اضعب  مهضعب 

هحفص مهارف [  ار  یساسا  لاوس  نیا  يهنیمز  ثحابم  نیا  یسررب  منک  یم  ساسحا  [ . 169 «. ] انثیداحال ارکذ  مکبوقل و  ءایحا  مکترایز  یف 
لاوقا و رد  ام و  لاعفا  رد  ام ، ساسحا  ام و  تینهذ  رد  ام ، دوجو  رد  نیمزرـس و  نیا  رد  زورما و  رد  تیب  لها  رما  ایآ  هک  دزاـس ، یم  [ 145
ات میزاس  یم  هک  یقاطا  میباوخ و  یم  هک  یـشارف  میراذگ و  یم  هک  ییاکتم  میریگ و  یم  تسد  هب  هک  ییاصع  اب  ام  طباور  رد  ام و  لامآ 

دتـس داد و  نآ  اب  هک  یناهج  ات  يا  هعماج  ات  یتعامج  ات  میروآ  یم  درگ  هک  یعمج  ات  مییاـمن  یم  مهارف  هک  یناگتـسب  رـسمه و  دـنزرف و 
نالک و ياه  نایرج  نیا  ات  یهدنامزاس  لکـشت و  ات  دمآراک  ياهورین  تیبرت  ات  تیریدم  ریبدـت و  ات  يزیر  همانرب  ریدـقت و  ات  مییامن ، یم 

ناماس هب  اهراک  موصعم  روضح  نودـب  هک  نآ  ای  دراد ؟ روضح  يارب  یلاخ  ییاج  نـالک ، نیا  اـت  درخ  نآ  زا  تیب  لـها  رما  اـیآ  هدرتسگ ،
نیا رد  یتـسار  ؟ دزاـس ناـمراتفرگ  دوش و  ناـمریگنابیرگ  موصعم  تموکح  مکح و  هک  تساـج  نآ  لکـشم  لـب  تسین ، یلکـشم  تسا و 
لسن زا  هک  ناتسود  زا  یکی  - 1. تسا يرورـض  ریگارف و  هدنز و  ای  تسا و  هدرم  هدـش و  شومارف  موصعم  رما  تشرد ، زیر و  ياه  هزوح 

راک تیالو  تماما و  نودب  دهاوخ  یم  و  ندمت ، نآرق و  دیحوت و  دـهد ، یم  راعـش  دراد  راب  هلوک  رد  ار  لیـصحت  اه  لاس  تسا و  لوسر 
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«، ادـبا اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا   » زا دراپـسب و  ندـمت  ناسانـشراک  هب  ار  يربهر  دـهدب و  ناـماس  ار  تیریدـم 
هب ار  ندمت  دـشوپ و  یم  هحفـص 146 ] مشچ [  ندمت  نآرق و  دـیحوت و  راعـش  زا  هک  تسه  مه  يرگید  نایرج  و  - 2. دشوپب مشچ  [ 170]

دنتخاس یم  دوخ  ار ، ادخ  هفیلخ  شیپ  زا  هک  تسه  مه  يرگید  مکاح  تنس  و  - 3. دناتس یم  نید  زا  ار  ایند  دراپس و  یم  ناسنا  تینالقع 
لها ضغب  ترفن و  يراج ، تنـس  نیا  زا  رتالاب  هک  یمراهچ  نایرج  و  - 4. دـنداهن یم  ندرگ  شمکح  رب  روجف ، قسف و  ملظ و  یمامت  اب  و 

اوعطق مهناف  مهناعا  نم  شیرق و  یلع  کیدعتـسا  ینا  مهللآ  « ؛ هک دـندناسر  یم  اـج  نیا  هب  ار  یلع  داـیرف  و  دـندناشن ، یم  لد  رد  ار  تیب 
هنوگره هک  ار ، تیب  لها  یلع و  هن  هک  میـسر  یم  تموصخ  زا  راشرـس  نید و  زا  غراـف  هورگ  نیا  هب  تیاـهن  رد  و  - 5 [ . 171 ...«، ] یمحر

یلع هللا  دهشی  ایندلا و  ةویحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  ، » هک دسانش  یم  شیوخ  محازم  ار  ینید  لکـشت  تیبرت و  ریبدت و  ریدقت و 
تجاجل و هب  دـنراد ، یقداص  دوهـشم و  ياه  لد  روآ و  باجعا  ياـه  فرح  هک  نیا  اـب  اـه  نیا  [ . 172 ...«. ] ماصخلادـلا وه  هبلق و  یف  اـم 
دهاوخب و لاس  داتفه  زا  رتشیب  يارب  ار  یمدآ  هک  ینایرج  ره  تساه و  نآ  عفانم  محازم  ینید  حرط  هنوگ  ره  نوچ  دنسر ، یم  تموصخ 

ریگرد دنـشکب ، تعاطا  هب  ات  دـنهاوخ  یم  كوپ  یکیرات و  رد  لاس و  داتفه  يارب  ار  وا  هک  اه  نیا  اب  دزاس  راشرـس  دروایب و  رون  رد  ار  وا 
زا ار  امش  دهاوخ  یم  هک  دنک  یم  دایرف  یلو  دربب  ار  لیئارـسا  ینب  دهاوخ  یم  یـسوم  هکنآ  اب  دنتـسین  راگزاس  یـسوم  اب  هنعارف  هک  تسا 

رامثتسا فاعـضتسا و  هحفـص 147 ] فافختـسا و [  زا  دربب و  دوخ  اب  ار  امـش  ياـه  هدرب  دـهاوخ  یم  نوچ  دـنک  نوریب  ناـتدوخ  نیمزرس 
، عمج رد  هناخ ، رد  دوجو ، رد  ایآ  هک  تسا  ام  یـساسا  لاؤس  نیا  یتسار  . دوش ریگرد  [ 173 «، ] هوعاطاف هموق  فختـساف   » حرط اب  دناهرب و 

ایآ تسه ؟ وا  روضح  رد  یترورـض  ایآ  هدـنام ؟ یلاخ  یقاـب و  موصعم  تموکح  مکح و  يارب  ییاـج  اـم  ناـهج  هعماـج و  تعاـمج و  رد 
نامزاس ناماس و  میشاب و  هتـشاد  راک  شدرگ  وا  نودب  میناوتب  ام  دشابن و  يرارطـضا  رگا  ؟ تسه وا  تموکح  مکح و  رما و  هب  يرارطـضا 

ربـق راـنک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ؟ میریگ یمن  شرکیپ  زا  رـس  میتـسیا و  یمن  شربارب  رد  میوش و  یمن  ریگرد  وا  روضح  اـب  اـیآ  میریگب ،
کیلا ياوکش  اذه  ینوظفحی و  مل  مهنا  ینوعیض و  ینولذخ و  دق  مهنا  « ؛ هک دنک  یم  تیاکش  عادو  ماگنه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

نوچ [ 175 «، ] لاهج نامز  یف  عاض  اـملاع  « ؟ مینک یمن  عیاـض  و  مینک ؟ یمن  اـهر  میهاوخ ؟ یم  ار  نیـسح  اـم  اـیآ  [ 174 «، ] كاقلأ یتح 
رد میریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  وا  تظافح  يرادـساپ و  ایآ  [ 176 «. ] عاطی نمل ال  يأر  ـال  « ؛ هک . تسا نتفریذـپن  ار  وا  يأر  وا ، ندرک  عیاـض 

نینچ نیا  دزاس و  یم  ار  ییاضف  نینچ  نیا  رما  ياـیحا  لاـح  ره  رد  ؟ میـشوپ یم  مشچ  شیوخ  عفاـنم  زا  میتسیا و  یم  ناریما  عفاـنم و  ربارب 
نم هللا  محر  ، » هک مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  تـالمج  زا  نم  هحفـص 148 ] دـهاوخ [ . یم  ار  راظتنا  رارطـضا و  لمع و  ساـسحا و  تینهذ و 

ردقچ هک  منز  یم  سدح  دـنک ، یم  وگ  تفگ و  فیلکت و  رما و  يایحا  زا  طایتحا  اب  میقتـسم و  ریغ  هنوگ  نیا  دـیوگ و  یم  انرما ،» ییحا 
یقالت و عاـمتجا و  ناوخا و  تراـیز  رب  فقوتم  موصعم  رما  ياـیحا  هک  نیا  زا  اـی  .و  تسا هدوب  موکحم  دودـحم و  مادـقا  ءاـیحا و  يهنیمز 
هک تسین  هتخاس  ياذغ  هدامآ و  يهرفس  زا  تبحـص  نوچ  تسا ، زیچان  اه  هنیمز  رود و  راک  ردقچ  هک  منک  یم  ساسحا  هدیدرگ  هرکاذم 

یتسار . دنوشب راک  هب  تسد  دنهاوخ  یم  دورد  تمحر و  اب  هک  ینازرواشک  دنزادنیب و  كاخ  هب  دنهاوخ  یم  هک  تسا  يا  هناد  زا  تبحص 
ار رما  يایحا  ثحب  يهنیمز  منک و  لقتنم  ار  مدوخ  ینهذ  ياضف  ات  متسناوت  هک  مناد  یمن  ؟ تساجک ات  ام  تیمورحم  تیب و  لها  تیمولظم 

موصعم رما  يایحا  يارب  دنا و  هدیمهف  ار  ینید  تموکح  هعماج و  تفرعم و  هک  یناسک  يارب  لاح  ره  رد  مهدب ؟ حیـضوت  اه  بش  نیا  رد 
تیبرت هچ  اب  میناسرب ؟ شرتسگ  روش و  طاشن و  هب  مینک و  هدنز  هنوگچ  ار  موصعم  تموکح  مکح و  هک  تسا  حرطم  هتکن  نیا  دنا  هدامآ 

يارب ار  دوخ  يهناخ  ار و  دوخ  نادـنزرف  هنوگچ  ؟ یهدـنامزاس لکـشت و  دـنویپ و  عون  هچ  اـب  اـهورین و  قلخ  فشک و  یگدـنزاس و  هچ  و 
بحاص يارب  هنوگچ  ؟و  میزاسب ار  دوخ  ياتسور  رهش و  ناتسوب و  كراپ و  نابایخ و  هسردم و  رازاب و  هنوگچ  ؟ میزاس هدامآ  رما  بحاص 

هک يدـهم  نیا  مه  نآ  [ 177 «. ] هناطلـس يدهملل  نوئطوی  « ؛ هک هحفـص 149 ] میزاس [ ؟ مهارف  ار  شطلـست  ناطلـس و  يدـهم  يارب  رما و 
هدمآ ياه 50 و 100 و 200  لاس  تایاور  رد  هک  هکم  ماش و  هفوک و  هرـصب و  يایفارغج  اب  هک  دزاس ، یم  ار  يرگید  يایفارغج  خـیرات و 

رود يایسآ  اپورا و  اکیرمآ و  يهدرتسگ  يایند  اب  لاح  ره  رد  . دوشب نارگید  ای  اه و  ینامثع  ای  نییمطاف  رب  قابطنا  لباق  هچرگ  . دراد هلصاف 
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يارب . دراد هلصاف  هدش  هراشا  نآ  هب  هیانک  هشوگ و  اب  تایاور  رد  هک  يدیدج  يایفارغج  اب  دراد و  هلـصاف  هایـس  خرـس و  درز و  ياهداژن  و 
ار ثحب  نیا  لاح  ره  رد  ؟ میشاب هتشاد  رما  يایحا  دیاب  هنوگچ  مینک و  يزاس  هنیمز  دیاب  هنوگچ  خیرات ، نیا  اب  ایفارغج و  نیا  اب  يدهم  نیا 
هب سپـس  میروآ و  یم  یثیدح  مالـسلا  اهیلع  ارهز  يهمطاف  زا  تبحـص  لوا  رد  لاسما  لاس ، ره  مسر  هب  مینک و  یم  لابند  اه  بش  نیا  رد 

ثیدـح زا  بشما  . میریگ یم  یپ  هنوگ  نیا  ار  تبیـصم  رکذ  میدرگ و  یمزاب  نیـسحلا  تاملک  هب  رخآ  رد  میزادرپ و  یم  رما  يایحا  ثحب 
یم مالـسلا  اهیلع  همطاف  . میزادرپب نآ  هب  شدوخ  هاگیاج  رد  دـعب  ياه  بش  ات  مییامن  یم  وگو  تفگ  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
تقد مالک  نیا  رد  . دتسرف یم  وا  يوس  هب  ار  وا  تحلصم  نیرتهب  دنوادخ  دتـسرفب ، ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  صلاخ  تدابع  سک  ره  دیامرف :
حالص دنوادخ  دشاب  هتشاد  هحفص 150 ] تدابع [  رد  صالخا  ای  دنک و  تدابع  ار  ادخ  سک  ره  دومرف : یم  رت  هصالخ  هک  دش  یم  . دینک

سوبحم و هک  دـناوت  یم  صلاخ  تدابع  تدابع و  نوچ  هدومرفن ، هنوگ  نیا  یلو  . دزاـس یم  ردـقم  وا  يارب  ار  تحلـصم  نیرتهب  اـی  ار ، وا 
هک درذـگب  نیمز  زا  هک  دـنراذگ  یمن  دـنک و  یم  سبح  ار  اعد  ناهانگ  زا  یـضعب  هک  دـشاب ، هتـشادن  دوعـص  تعفر و  دوش و  ریگ  نیمز 

يهنیمز هارمه  صولخ  زا  هتشذگ  هک  یتدابع  سپ  . درادن یلکشم  تسا و  ملاس  هک  تسا  ییاعد  یتح  تعفر  زا  عنام  ربک  بجع و  دسح و 
یم نییاپ  دروآ و  یم  سرتسد  رد  ار  رتهب  تحلـصم  شالت ، شـشوک و  نیا  دنک و  یم  دوعـص  دـشابن ، ددـعتم  ياه  عنام  نودـب  بسانم و 

لمأت نیا  اب  ار  مالک  تمظع  قمع و  . دیوگ یم  خساپ  رازه ، اب  ار  ماگ  کی  دـهد و  یم  شاداپ  هنوگ  نیا  قح  تمارک  تریغ و  هک  دـناشک 
ای کیلع  مالـسلا  « ؛ هک دـیوگ  یم  دـنام و  یم  لوسر  ربق  رانک  بش  کـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  . یـسانشب یناوت  یم  رتهب  اـه  هسیاـقم  نیا  و 

مهنا هللا  یبن  ای  مهیلع  دهشا  کتما و  یلع  تفلخ  يذلا  فلخلا  یف  کطبس  کتخرف و  نبا  کخرف و  انا  ۀمطاف ، نب  نیسحلا  انا  هللا ، لوسر 
اذه نا  مهللا  « ؛ دنک یم  عورش  رگید  بش  رد  و  [ 178 «. ] كاقلا یتح  کیلا  ياوکش  اذه  ینوظفحی و  مهل  مهنا  ینوعیض و  ینولذخ و  دق 

ای کلاسا  انا  رکنملا و  هرکا  فورعملا و  بحا  ینا  مهللا  . تملع دـق  ام  رمـالا  نم  ینرـضح  دـق  دـمحم و  تنب  نبا  اـنا  دـمحم و  کـیبن  ربق 
و [ 179 «. ] یضر کلوسرل  یـضر و  کل  وه  ام  اذه  يرما  نم  ترتخا  ام  الا  هحفـص 151 ] هیف [  نم  ربقلا و  اذه  قحب  مارکالا  لالجلااذ و 

مل ینا  ثیح  کنیب  ینیب و  قرف  اهرک و  كراوج  نم  تجرخ  دـقل  هللا  لوسر  ای  یما  تنا و  یباب  « ؛ دـنک یم  عادو  اه  بش  نیا  زا  یبش  رد 
تیاکش [ 180 ...« ] مالـسلا ینم  کیلعف  ۀـهارکلا  یلع  كراوج  نم  جراخ  انا  اه  روجفلا و  بکار  رومخلا و  براش  هیواعم  نب  دـیزیل  عیابا 

اب سپ  . دراد ار  راـسگیم  تعیب  زا  رارف  دراد و  ار  رکنم  ضغب  فورعم و  بـح  دراد و  ار  يوـما  رکم  رـصح و  يراـتفرگ  دراد و  ار  ییاـهنت 
هحفص 152 ] دراذگ [ . یم  هکم  يوس  هب  ور  دوش و  یم  ادج  هنیدم  زا  تهارک 

ارهز يهمطاف  زا  یمالک 

کتعاطب انلمعتـسا  کنید و  یلع  انتبث  مهللاکئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمود  بش 
یف قافنالا  هللا و  لوسر  هجو  یلا  رظنلا  هللا و  باتک  ةوالت  ثالث ؛ مکایند  نم  یلا  ببح  : » مالـسلا اهیلع  ۀـمطاف  نعکرما  یلول  اـنبولق  نیل  و 

دورب و رانک  اه  هدرپ  هک  اجنآ  ات  دـسر  یم  ییاه  هدـهاشم  يدـهاشم و  هب  دوخ  رظن  تعـسو  حور و  تعفر  اب  سک  ره  [ . 181 «. ] هللا لیبس 
همطاف . دراد ییاه  هرهب  اه و  جاهتبا  ملاوع  نیا  رد  دراد و  یملاوع  اه  تعفر  اهزاورپ و  نآ  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  . دوش لصاح  دـقن  تشهب 
لوسر اب  سنا  ادخ و  اب  سنا  دنتـسه ؛ طبترم  مه  هب  اه  نیا  هدیدرگ و  بوبحم  نم  يارب  زیچ  هس  امـش  يایند  زا  دـیامرف : یم  مالـسلا  اهیلع 
راشرـس رـصب  عمـس و  هک  اـج  نآ  . تسا يدوجو  ياـنغ  سنا و  يراشرـس  نیا  يهجیتن  یگدنـشخب  نیا  هک  ادـخ ، هار  رد  شـشخب  ادـخ و 

هحفص 153 ] دریگ [ . یم  رارق  قافنا  تشذگ و  حناوج ، حراوج و  رد  راچان  هدیدرگ  رقتسم  تبحم  سنا و  لد  رد  هدیدرگ و 

تایاور رب  يرورم 

رما ياـیحا  دـنک و  یم  دـیکات  عاـمتجا  فیلأـت و  روازت و  میلعت و  ملع و  رب  هک  یتاـیاور  . مینک یم  يرورم  رما  ياـیحا  تاـیاور  هـب  بـشما 

اروشاع www.Ghaemiyeh.comناثراو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 52 

WWW.AEL.AF

http://www.ghaemiyeh.com


بعــص و يرما  موـصعم  رما  .و  دسانــش یم  موـصعم  رب  سفن  سبح  رب  ار  رما  ياـیحا  یتاـیاور  .و  دسانــش یم  دراوـم  نـیا  رد  ار  موـصعم 
هتـشذگ ياه  بش  رد  هک  [ 182 «. ] نامیالل هبلق  هللا  نحتما  نمؤم  دـبع  وا  لسرم  یبن  وا  برقم  کلم  الا  هلمتحی  ـال  « ؛ هک تسا  بصعتـسم 
مکحم دـیاب  شیاه  هیاپ  هنوگ  نیا  هک  تسا  يرما  نینچ  .و  دراد زاین  ءالتبا  ناـمیا و  یهاـگآ و  دوهـش و  هب  موصعم  رما  لـمحت  هک  میتفگ 

رما رب  فقو  سبح و  عامتجا  اب  یقالت و  ءاقل و  تفلا و  ترایز و  اب  يرادـهگن و  ظفح و  اب  يروآدای و  رکذ و  اب  تفرعم و  ملع و  اب  دوش ؛
ملعتی لاـق  مکرما ؟ ییحی  فیک  هل و  تلقف  اـنرما  اـیحا  ادـبع  هللا  محر  : » لوقی اـضرلا  تعمـس  لاـق  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نع  يوره  . موصعم

ناف ملعلا  اوثداحت  اوقالت و  لاق : مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  [ . 183 «. ] انوعبت انمالک ال  نساحم  اوملع  ول  سانلا  ناف  ساـنلا  اـهملعی  اـنمولع و 
انع و ال اوثدح  : » لاق مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  [ . 184 «. ] انمرا ییحا  نم  هللا  محرف  . انرما ءایحا  ثیدحلاب  هنئارلا و  بولقلا  یلجت  ثیدـحلاب 
 ] هللا محر  انرما  ءایحا  ةرکاذـملا  یف  اورکاذـت  اوثداحت و  اوقالت و  : » لاق مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  [ . 185 «. ] انرما اـیحا  نم  هللا  محر  جرح 

لوسر نبای  مکرما  ءایحا  ام  لیقف و  انرما  ایحا  ءرما  هللا  محر  لاـق  نا  یلا   » مالـسلا هیلع  قداـصلا  نع  [ . 186 «. ] انرما ایحا  ءرما  هحفص 154 ]
قرط اه و  لکـش  هب  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  همیثخ  اـی  همثیخ  تیاور  [ . 187 «. ] بللا نیدلاو و  ملعلا  لها  دـنع  هنورکذـت  لاقف  هللا 
ریقف ضیرم و  رب  دنمتورث  ملاس و  هک  دنک  یم  شرافـس  دـناسر و  یم  مالـس  ماما  دـیآ و  یم  یظفاحادـخ  يارب  هک  هدـش  لقن  ینوگانوگ 

« انرمال ةایح  مهایقل  ناف   » ای «. انرما ایحا  نم  هللا  محر  . انرما ةایح  کلذ  یفف  نیدلا  ملع  اورکذتی  تویبلا و  یف  اوقالتی  نا  و  « ؛ دـننک یـشکرس 
نوسلجت و : » لیـضفل لاق  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  يدزا  [ . 188 «. ] انرما ایحا  ادـبع  هللا  محر  . انرما ةایح  کلذ  ناف  مکتویب  یف  اوروازت   » اـی

نع کلملادبع  نب  دـیزی  [ . 189 «. ] انرما ایحا  نم  هللا  محرف  . انرما اویحاف  اهبحا  سلاجملا  کلت  نا  لاـق  كادـف  تلعج  معن  لاـق  نوثدـحت ؟
نع [ . 190 «. ] ضعب یلع  مکـضعب  فطعت  انثیداحا  انثیداحال و  ارکذ  مکبوقل و  ءایحا  مکترایز  یف  ناف  اوروازت   » لاق مالـسلا  هیلع  قداـصلا 
هیلع رقاـبلا  نع  [ . 191 «. ] تابثلا لها  دـنع  رکاذـتلا  یقالتلا و  لاق  مکرکذ  ءایحا  اـم  تلق  اـنرکذ  ییحا  ادـبع  هللا  محر  : » مالـسلا هیلع  رقاـبلا 

مل اوبـضغ  نا  نیذـلا  . انرما ءایحا  یف  نوروازتملا  انتدوم  یف  نوباحتملا  انتیالو ، یف  نولذابتملا  انتعیـش  : » لاـق مالـسلا  هیلع  یلع  نع  مالـسلا 
: لاق مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  بتعم  [ . 192 «. ] اوطلاخ نمل  ملـس  اورواـج  نم  هحفـص 155 ] یلع [  ۀـکرب  اوفرـسی  مل  اوضر  نا  اوـملظی و 

کلم امهثلاث  ناف  انرما  ارکاذتف  رخآ  عم  عمتجا  ادبع  هللا  محر  لوقا  ینا  مالسلا و  ینع  یلاوم  غلبا  دواد  ای  ناحرـس  نب  دوادل  لوقی  هتعمـس  »
داع انرماب و  رکاذ  نم  اندعب  نم  سانلا  ریخ  انرمال و  ءایحا  مکتارکاذـم  مکعامتجا و  یف  ناف  رکذـلاب  اولغتـشاف  متعمتجا  ام  امهل و  رفغتـسی 
یتح رمالا  اذـهل  اراظتنا  انقاوسا  انکرت  دـقل  هللا  کحلـصا  مالـسلا  هیلع  هل  تلق  لاق : مالـسلا  هیلع  رقاـبلا  نع  یطـساولا  [ . 193 .« ] اـنرکذ یلا 

اجرخم هل  هللا  نلعجیل  یلب  اجرخم  هل  هللا  لعجی  هللا ال  یلع  هسفن  سبح  نم  يرتا  دـیمحلادبعابا  ای  هدـی  یف  لأـسی  نا  اـنم  لـجرلا  کـشویل 
روازت ترایز و  و  هرکاذـم ، رکذ و  و  میلعت ، ملعت و  رب  ار  تیب  لها  رما  يایحا  هک  تسا  یتایاور  اه  نیا  [ . 194 .« ] انرما ءایحا  ادبع  هللا  محر 

میلعت و هنوگچ  میـسرپب  هک  تسا  راوازـس  نونکا  .و  هتخاس فقوتم  لماع  جنپ  نیا  رب  فقو ، سبح و  و  عامتجا ، تفلا و  و  یقالت ، ءاقل و  و 
هک تسا  صخشم  نیا  . دشاب هدنزاس  حطـس  نیا  ات  و  دهدب ، یگدنز  تموکح  مکح و  هب  دح  نیا  ات  دناوت  یم  یتسود  دروخرب و  رادید و 
هک تسا  صخـشم  مه  نیا  تسا و  يربـهر  تموکح و  اـی  روتـسد و  مکح و  ياـنعم  هب  رما  نیرفآ و  یتخـس  تخـس و  رما  تیب ، لـها  رما 
هچ اب  تسا و  تیب  لها  يربهر  تموکح و  اب  همه  نیا  نایم  یطابترا  هچ  الاح  دـهد ، یم  انعم  یگدـنزاس  يزاس و  هنیمز  رد  ءایحا  ياـنعم 
هب بلق  ءایحا  نید و  ءایحا  رکذ و  ءایحا  رما و  ياـیحا  تاـیاور  هعومجم  نیا  رد  هحفص 156 ] دسر [ ؟ یم  همه  نیا  هب  مک  نیا  یحیـضوت 

فلات و نیا  تاـیاور ، زا  یـضعب  رد  هتـشذگ  نیا  زا  . داد حیـضوت  ار  همه  نیا  درک و  لـیلحت  ار  اـه  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  هدروخ ، هرگ  مه 
هب همه  نیا  یتایاور  رد  روط  نیمه  و  «. مهنیب ءاـمحر  ، » هک هدـیدرگ  دنتـسم  حـتف  يهروس  رخآ  يهیآ  هب  هرکاذـم  رادـید و  دـمآ و  تفر و 

ياـه یتسود  هداـس و  ياهدـمآ  تفر و  نیمه  ناـیم  قیمع  طاـبترا  ناوت  یم  هنوگ  نیا  . تسا هدروخ  هرگ  ادـخ  تیـالو  موصعم و  تیـالو 
دـنویپ و تدـش و  تمحر و  زا  حـتف  يهروس  يهیآ  رد  . تسناد طبترم  اهورین  فشک  قلخ و  دـمآراک و  ياه  هرهم  تیبرت  اـب  ار  کـچوک 
، هدـش دـنمورین  هتفرگ و  تظلغ  هدرک ، دـشر  هدز ، هناوج  هک  يا  هتـشک  نوـچمه  هدـش  وـگو  تفگ  لوـسر  ناـهارمه  رد  برق  عـضاوت و 
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رد هک  هچنآ  هب  ناوت  یم  هعومجم  نیا  زا  . تسا هتخاس  مشخ  ظیغ  زا  راشرـس  ار  شوپ  مشچ  نمـشد  هدـناشک و  باـجعا  هب  ار  نازرواـشک 
نیگنـس و رما  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـش و  لاـعف  موـصعم  رما  ياـیحا  يارب  و  درب ، هار  دراد  ریثأـت  تموـکح  مکح و  رما و  ياـیحا 

هـشیر قمع و  نیا  هب  دهاوخ و  یم  ار  یگدنزاس  هنوگ  نیا  راچان  دهاوخ ، یم  ار  ناهارمه  ذاختا  باختنا و  تریـصب و  هک  ینید  تموکح 
درک و باختنا  دـیاب  یم  اه و ... لقع  اهسوه و  لوسر و  ناطیـش و  روضح  اـب  هار و  ود  حرط  اـب  ناـیرج  نیا  رد  نوچ  دراد ، زاـین  هنیمز  و 

تیصخش : میروآ یم  يور  ملسم  تبیـصم  هب  هضور  يارب  هحفـص 157 ] دروآ [ . يور  فلاخم  ربدـم و  هب  هارمه  لبقم و  اـب  تفر و  شیپ 
« انیلع ام  یـضق  دق  هنا  الا  هناوضر  هتنج و  هناحیر و  هللا و  حور  یلا  راص  دـقلف  املـسم  هللا  محر  ، » دوش یم  مولعم  هللادـبعابا  ریبعت  اب  ملـسم ،
لیقع و نب  ملـسم  لتق  عیـضف  ربخ  اناتا  دقف  : » دومرف هک  ددرگ  یم  صخـشم  باحـصا  نتـشاذگ  دازآ  رد  تداهـش  ربخ  نیا  ریثأت  و  [ 195]

اهیا : » دومرف و  [ 196 « ] مامذ انم  هیلع  سیل  فرـصنیلف  مکنم  فارـصنالا  بحا  نمف  انتعیـش  انتلذخ  دق  رطقی و  نب  هللادـبع  ةورع و  نب  یناه 
يراعشا هلمج  نآ  زا  سپ  هللادبعابا  [ . 197 «. ] انع فرصنیلف  الا  انعم و  مقیلف  ۀنـسالا  نعط  فیـسلا و  دح  یلع  ربصی  مکنم  ناک  نمف  سانلا 

توملل نادبالا  نکت  نا  ولبنا  یلعا و  هللا  باوث  رادف  ۀسیفن  دعت  ایندلا  نکت  ناف  . دیامن یم  تیاکح  ترـضح  رثأت  قمع  زا  هک  دناوخ  یم  ار 
لتق تراسا و  هللادبعابا و  تالکشم  ملسم  . مهدب یحیضوت  ملسم  جنر  تبیصم و  زا  مهاوخ  یم  نملضفا  هللا  یف  فیـسلاب  أرما  لتقف  تأشنا 

نیسح هک  تسا  نیا  رد  ملسم  جنر  . دناکت یم  ار  شیاه  هناش  دنازوس و  یم  ار  وا  هک  تسا  نیمه  دناد و  یم  دوخ  یبایزرا  هب  دنتـسم  ار  وا 
، مدش یم  مردپ  مشخ  راتفرگ  هک  یماگنه  یکدوک  رد  نم  . دتفیب جنر  رد  وا  یبایزرا  دانتـسا  هب  نیـسح  هک  تسا  نیا  رد  دـتفیب و  جـنر  رد 
رب شا  هنایشان  ياه  تشم  مدش و  یم  راتفرگ  یتقو  متشاد ، تسود  ار  شناهنپ  ینابرهم  شرورغ و  تمظع و  متشاد و  شتـسود  هک  يردپ 

همدص شیاه  تشم  دیآ و  یم  درد  شتـسد  هک  نیا  زا  ملد  رد  یلو  متـشادن  هحفص 158 ] یلکشم [  مدوخ  تهج  زا  تسـشن  یم  نم  نت 
زا دـنک  یم  باسح  هک  یجنر  مه  نآ  تسا ، بوبحم  جـنر  رد  هک  تسین  شدوخ  يراتفرگ  رد  قشاـع  جـنر  یتسار  . متخوس یم  دـنیب  یم 

متبط و هللادبع ... یبا  راصنا  ای  هللا ... نید  راصنا  ای  مکیلع  مالسلا  .» تسا هدیدرگ  شراتفرگ  نیـسح  نم ، یبایزرا  يهیحان  زا  نم و  يهیحان 
هحفص 159 ] متنفد [ .» اهیف  یتلا  ضرالا  تباط 

ارهز يهمطاف  زا  یمالک 

هراشا

دنناوت یم  ساسحا  اهسوه و  اه و  هزیرغ  سپـس  تسا و  هارمه  سح  اب  یمدآ  هلحرم  کی  رد  ح 190.@. ص 238 ، ج 32 ، راونالاراحب ،
تعـسو ثعاب  نامیا  هلحرم  کی  رد  . دیامن طلـسم  دـنک و  دـنمورین  ار  سح  تروشم  هبرجت و  رکف و  هک  اجنآ  ات  دـنراذگب  رثا  وا  سح  رب 

انأ تنک  ، » دریگ یم  دونـش و  یم  دنیب ، یم  ادخ  اب  یمدآ  هک  ادخ  رون  اهنت  هن  هک  اج  نآ  ات  دش  دهاوخ  رتشیب  تیادـه  رظن و  یکاپ  دـید و 
رکف هبرجت و  سح و  رب  تریصب  شنیب و  هک  اج  نآ  ات  دوش  یم  دازتسم  هلحرم  هب  هلحرم  تیاده  نیا  رون و  نیا  مشچ و  نیا  [ 198 «، ] هنیع

تبحم [ 199 «، ] مصی یمعی و  یـشلا  بح  ، » هک دوش  یم  سح  یناوتان  ثعاب  تاساسحا  هک  روط  نامه  . دراذـگ یم  ریثأت  هفـسلف  ملع و  و 
ات دوش  یم  یلایخ  یمهو و  یـسح و  تیاده  یبلق و  تیاده  ثعاب  نامیا  تینارون  تیادـه و  روط  نامه  . ددرگ یم  يرک  يروک و  ثعاب 

کی يهدنیآ  هتـشذگ و  هک  اجنآ  ات  تشاد ، یهاوخ  يرتقیقد  شوگ  هاگن و  رتشیب و  سح  اه  تیادـه  هحفـص 160 ] نیا [  اب  وت  هک  اجنآ 
یم نینمؤملاریما  . يوش یم  غراـف  یگتـسبلد  قلعت و  زا  ییاـمن و  یم  ساـسحا  ار  نآ  ینوـگرگد  لوـحت و  ینیب و  یم  اـج  کـی  ار  هدـیدپ 

تسا ینامه  هدیدنگ  نیا  [ 200 [ ؛» نولخابلا هب  لخب  ام  اذه  : » دندومرف دنداتسیا و  ترضح  دوب ، هدیدنگ  هک  دندیـسر  ییاذغ  هب  دنتـشذگ 
اب دوش و  یم  لماک  رادید  يارب  ییانشور  رون و  یهاگ  دوش و  یم  دودحمان  مشچ  یهاگ  . دندوب هدیزرو  لخب  دندوب و  هتشذگن  نآ  زا  هک 

. دسر یم  ذوفن  تیعماج و  هب  رظن  اه ، تیاده  زا  يا  هعومجم 
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(1  ) میلعت ملعت و  ایحا ؛ لماوع 

هراشا

نیمه رما  يایحا  هار  دندومرف  یم  ترـضح  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ثیدـح  رد  هک  تسا  میلعت  ملعت و  تیب  لها  رما  يایحا  لئاسو  زا  یکی 
زا . دـندومن یم  يوریپ  ام  زا  دنتخانـش  یم  ار  ام  مالک  ياه  یبوخ  مدرم  رگا  [ 201 [ ؛» انوعبت انمالک ال  نساحم  اوملع  ول  سانلا  ناـف  « ؛ تسا

لوا دلج  رد  يدایز  تایاور  . ددرگ یم  ءایحا  ام  رما  ثیدح  اب  دوش و  یم  نشور  هایس  ياه  لد  ثیدح  اب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب تشگزاب  دـناد و  یم  لالـض  تیب ، لها  زا  زج  ار  ملع  ذـخا  هک  هدـش  دراو  ءاضق  باوبا  رد  لیاسو  رد  یفاک و  لوا  دـلج  راحب و  مود  و 
هچ هک  تسا  هلأـسم  نیا  رد  اـم  ثحب  اـب  هطبار  رد  یـساسا  لاؤس  . دـنک یم  هئطخت  ار ، حـلاصم  ساـیق و  و  ار ، ءارآ  هحفـص 161 ] يأر و [ 
اه نآ  يربهر  تموکح و  مکح و  دنک و  یم  هدـنز  ار  اه  نآ  رما  هک  تسا  تیب  لها  مولع  تامیلعت و  زا  یثحابم  هچ  تایاور و  زا  یبلاطم 

. دزاس یم  رقتسم  حرطم و  ار 

تایاور بیوبت  رد  یلمات 

ياه باـتک  نیا  هک  تسا  هتکن  نیا  رد  رما  تیعقاو  ؟ میـسر یم  جـیاتن  نیا  هب  مینک  عورـش  اـه  باـتک  نیا  ياـجک  ره  زا  روط و  نیمه  اـیآ 
هدوب و ناـگرزب  ناـمه  رظن  هقیلـس و  ساـسا  رب  لـئاسو  اـی  راـحب و  اـی  یفاـک و  لوصا  يروآ  عـمج  . درادـن دنتـسم  ییاور و  میظنت  ییاور ،
رد هک  یلاح  رد  لقع ؟ تقلخ  تایاور  اب  ارچ  و  دوش ؟ یم  زاغآ  لقع  اـب  یفاـک  ارچ  هنرگو  دـنا  هتفرگ  یم  رظن  رد  اـه  نآ  هک  یتاـظحالم 
زا ثحابم  تقوچیه  تسا و  لقعت  رکفت و  ربدـت و  شور  بدا و  اهنیا  همه  زا  شیپ  ربدـت و  رکفت ، زا  شیپ  رکفت و  لـقع ، زا  شیپ  تفرعم 
زا هدش  هئارا  شور  تیبرت و  اب  هک  تسا  مزال  زاب  میشاب ، هتـشاد  هجوت  نیتجح » نا هللا   » هب ضرف  رب  . دوش یمن  زاغآ  لقعلا » هللا  قلخ  ام  لوا  »
هب میزاس و  دنتسم  ار  دوخ  ياهشور  دنمـشور و  ار  دوخ  تفرعم  و  تفرعم ، اب  ار  دوخ  نوکـس  تکرح و  میروایب و  يور  راک  هب  تجح ،
اب تفرعم و  هب  لقعت ، رکفت و  ربدـت و  اب  دوش و  یم  زاغآ  میلعت  هیکزت و  رکذـت و  زا  تکرح  میتفگ  رگا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا 

هحفـص ار [  حرط  نیا  رگا  میـسر ، یم  برق  تقبـس و  تابخا و  ناسحا و  جرادـم  هب  لمع  اـب  و  لـمع ، هب  تبحم ، اـب  و  تبحم ، هب  تفرعم 
دانتسا هک  مینک  يروآ  عمج  ار  لمع  نامیا و  بح و  ملع و  لقع و  رکف و  تیاور  اهرازه  هک  تسین  یفاک  نآ  دانتـسا  يارب  میدروآ  [ 162
يروآ عمج  تاعوضوم  نیا  رد  هک  تیاور  رازه  اب  دـبایب و  ققحت  دـهد  یم  حیـضوت  ار  طباور  نیا  هک  تیاور  کـی  اـب  اـسب  هچ  حرط  نیا 

زا یثحاـبم  دـنا و  هدروآ  يور  یبیوبت  میظنت و  هب  تالکـشم  لـئاسم و  هب  هجوت  اـب  موق  ناـگرزب  لاـح  ره  رد  . دوشن مهارف  يدانتـسا  هدـش 
اب داهج  ودـع و  اب  داهج  ماـمتها و  تیلوؤسم و  ضیوفت و  ربج و  تواقـش و  تداعـس و  تنیط و  تماـما و  تمـصع و  تجح و  دـیحوت و 

هتبلا «. مهرجا هللا  یلع  مهرد و  هللا   » هک دنا  هتخادرپ  عورف  ماکحا و  هب  هریس  خیرات و  هب  هجوت  اب  دنا و  هدرک  یسررب  ار  هیقت  راظتنا و  سفن و 
لـبنح و کـلام و  ربارب  رد  هیردـق و  ههبـشم و  همـسجم و  ربارب  رد  اـم  . میتـسه وربور  نوگرگید  یتالکـشم  تواـفتم و  یلئاـسم  اـب  زورما 

فرح دـیاب  یقوقح ، يداصتقا و  یـسایس و  یعامتجا و  یقالخا و  یتفرعم و  یتیبرت و  بتاکم  ربارب  رد  اـم  هک  میتسین ، یعفاـش  هفینحوبا و 
دیاب راچان  میریگب و  هسیاقم  هب  ار  اه  هعومجم  اه و  ماظن  دـیاب  میتسه و  عماج  هاگن  یقیبطت و  هاگن  یخیرات و  هاگن  جاـتحم  راـچان  مینزب و 
نیا هنوگچ  دنک و  مهارف  ار  وگباوج  ماظن  دشاب و  زاس  ماظن  دناوت  یم  ام ، دـیاقع  دـصاقم و  هنوگچ  فراعم و  ینابم و  هنوگچ  هک  میمهفب 

رد دروآ و  مهارف  ار  یقوقح  يداصتقا و  یسایس و  یعامتجا و  یقالخا و  یتفرعم و  یتیبرت و  تیبرت ، هب  ياه  ماظن  دناوت  یم  وگباوج  ماظن 
زا يرایـسب  هک  دنامن  هتفگان  هحفـص 163 ] دـبای [ . تاجن  دـیلقت  سابتقا و  طاقتلا و  زا  دـیامن و  حرطم  ار  دوخ  فرح  رگید  بتاـکم  ربارب 

ءایـشالا ال یف  لخاد  « ؛ لیطعت دـح  هیبشت و  دـح  ثحابم  تافـص و  تاذ و  دـیحوت  ثحابم  مینک و  یمن  لمحت  زونه  ار  تیب  لها  فراـعم 
ال  » تداعس و تواقش و  تنیط و  ثحابم  ای  تمصع و  ترورض  تجح و  هب  رارطضا  ثحابم  و  [ 202 «، ] ۀنیابمب اهنع ال  جراخ  ۀجزاممب و 

اروشاع www.Ghaemiyeh.comناثراو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 55 

WWW.AEL.AF

http://www.ghaemiyeh.com


یب يانعم  هب  نیا  یلو  . میروآ یمن  رظن  رد  مایق  هیقت و  راـظتنا و  لکـش  رد  ار  هزراـبم  داـهج و  ماـمتها و  تیلوؤسم و  و  ضیوفت » ـال  ربج و 
یهتنم بلق  ءایحا  ملع و  ءایحا  نید و  ءایحا  رما و  يایحا  هب  هک  تسا  ملعت  مادک  تامیلعت و  مادک  هک  تسین  یـساسا  لاؤس  نآ  هب  یهجوت 

یلخاد و بالط  لیـصحت  كرت  یتح  یلیـصحت و  تفا  دهاش  ام  ؟ دـسر یم  جـیاتن  نیا  هب  ریـسفت  مالک و  هقف و  ملع  یـسررب  ایآ  ؟ دوش یم 
دهد یم  ناشن  نیا  دندیـسر و  یگتـسخ  تسب و  نب  هب  مولع  نیا  لیـصحت  دوجو  اب  دندوب و  هدـمآ  قوش  روش و  اب  هک  میتسه  جراخ  یتح 
نیا رب  هک  تسه  یتریصب  شنیب و  هب  زاین  یمیش و ... کیزیف و  ات  هتفرگ  ریسفت  مالک و  لوصا و  هقف و  زا  یملع  ره  هب  لاغتـشا  زا  شیپ  هک 

، تسا رخالا  موی  هب  یحو و  هب  هللا  هب  بیغ  هب  ناسنا  هب  تفرعم  . درک راک  اهشنیب  فراعم و  اب  دیاب  هک  تساج  نیا  دشاب و  طلسم  هعومجم 
هن تایروضح  زا  هک  تسا  یتواـفتم  ياـه  تیادـه  اـهشور و  تفرعم  يهزوح  رد  .و  دـسر یم  اـه  هنیمز  نیا  رد  شیارگ  ناـمیا و  اـب  هک 

هجوت اب  ناسنا و  رد  مولعم  لـمتحم و  هحفـص 164 ] ياهطابترا [  رارمتـسا و  ردق و  هب  هجوت  اب  و  کش ، هن  لاؤس و  اب  تایلقن و  تایـسح و 
یمامت ناسنا و  يهطبار  دروآ و  یم  يور  ناهج  رد  یگنهاـمه  لاـمج و  يدـنمنامز و  لـجا و  يدـنمنوناق و  ماـظن و  يرادـفده و  قح و 

دروآ و یم  باسح  هب  یعامتجا  عطاقم  لیکـشت  ناسنا و  یخیرات  تکرح  ساسا  شیاه ، یگنهامه  نامز و  تنـس و  فدـه و  اب  ار  ناهج 
ار لاتق  فص و  نییبت و  هک  دریگ  یم  لکـش  ساسا  نیا  رب  هزرابم  ترورـض  دنک و  یم  حرطم  يدنب  هقبط  رد  ار  بوضغم  لاض و  هارمه و 

. دهد یم  حیضوت  ار  مایق  هیقت و  راظتنا و  دوش و  یم  لزان  دیدح ، نازیم و  باتک و  تانیب و  هک  دروآ  یم  لابند  هب 

اه هنیمز 

تخانش اب  طقف  یـسانشدوخ  نوچ  دوش  یم  زاغآ  توافتم  یقایـس  کبـس و  اب  یلو  يزاسدوخ  یـسانشدوخ و  اب  رما  يازیحا  نید و  ءایحا 
تیعقاو ات  عوقو  ات  ناکما  زا  تسا و  یمدآ  ناکما  تخانش  اه ، تخانـش  نیا  هک  تسین ، یناسنا  میوقت  بیکرت و  تاناکما و  اهدادعتـسا و 

یف انتایآ  مهیرنـس  .» دوش یم  صخـشم  اهقلعت ، صاخـشا و  اه و  تب  ءایـشا و  اب  اه  هطبار  رد  اـهدروخرب و  اـب  یمدآ  تیعقاو  . تسا هلـصاف 
هچ زا  ددنبب و  لد  هچ  هب  دزومآ  یم  یمدآ  هک  تساه  ناشن  اه و  تیاده  يهئارا  اب  [ 203 [ ؛» قحلا هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهسفنا  یف  قافالا و 

اهقلعت زا  اه  عقوت  زا  یـشوخ  يداـش و  زا  جـنر و  درد و  زا  یمدآ  . دزومآ یم  صقن  زا  گرم  زا  تسب  نب  زا  لوحت  زا  یمدآ  . درادرب هشوت 
یتسرد و . دوش یم  صخشم  وا  فوخ  نما و  جنر و  يداش و  زا  وا  يدوجو  هحفص 165 ] يهزادنا [  . دزومآ یم  فوخ  نما و  زا  اهددرت  زا 
اب . ددرگ یم  راکشآ  اه  تیعونمم  تیدودحم و  فالختسا و  لادبتـسا و  رییغت و  لوحت و  هعجاف و  زا  صقن ، زا  تسب ، نب  زا  راک  یتسردان 

نیا اب  ...«. قحلا هنا  ، » دوش یم  مولعم  دنتـسه و  لیلذ  لطاب و  دودـحم و  موکحم و  اه  تب  هک  دوش  یم  صخـشم  اه  هیآ  اـه و  تیادـه  نیا 
نب هب  گرم ، هب  هک  یماگنه  ام  [ 204 «. ] دیهش یـش  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  ملوا  « ؛ دوش یم  راکـشآ  قح  روضح  تیافک و  اه  تیاده 

زا ام  . میزومآ یمن  میراد و  یمنرب  هرهب  اما  مینک ، یم  يروبص  مینکشن ، رگا  میرب و  یم  جنر  میـسر ، یم  سفناو  لاوما  رد  صقن  هب  تسب ،
لد نآ  هب  درک و  هیکت  نآ  رب  دـش  یمن  دوب ، ینتـسکش  هک  میریگ  یمن  سرد  تسکـش و  هک  میروـخ  یم  هصغ  بوـبحم  ناوـیل  نتـسکش 
رانک ار  رگید  ياه  كرحم  دـناوت  یم  دوش و  یم  صخـشم  شیاـه  هزادـنا  هطبار  نیا  رد  دسانـش و  یم  ار  شدوخ  یمدآ  هنوگ  نیا  . تسب
رکش هچ  . دراد زاین  يرادرب  هرهب  رکش و  هب  يزاسدوخ  تسا و  هارمه  اه  تیاده  اب  یسانشدوخ  . دوش دازآ  قح  ریغ  يهرطیـس  زا  دراذگب و 
هبتلا . داد ماجنا  هظحل  ره  رد  ناوت  یم  هک  ییاهراک  اه و  تکرح  رب  تراظن  رد  رکـش  هچ  اـه و  هزیگنا  رب  تراـظن  اـه و  كرحم  لرتنک  رد 

تیمها اب  قابطنا  و  هحفـص 166 - ] دودـح [ ، اه و  تنـس  اب  قابطنا  دوش -؛ یم  یلمع  تلهج  ود  زا  اهراک  رب  تراظن  اه و  تکرح  لرتنک 
مه ناوتان  دـسرب و  مه  زجع  هب  اه  يراتفرگ  نیا  رد  یمدآ  رگا  تسا و  ءـالتبا  ءـالب و  يهلحرم  تراـظن ، رکـش و  تیادـه  نیا  زا  سپ  . اـه
نم « ؛ دیـسر هلحرم  نیا  هب  هک  یـسک  دـناسر و  یم  ماصتعا  هب  ار  یمدآ  تسا و  يراوهار  بکرم  شدوخ  رارطـضا  هک  تسین  مهم  دـنامب ،

یـسانشدوخ و هنوـگ  نیا  . تسا هدیـسر  دـصقم  اـت  هار  نیرت  کـیدزن  هب  یتـسار  هب  [ 205 «. ] میقتـسم طارـص  یلا  يدـه  دـقف  هللااب  مصتعی 
دمآ رد  دوش و  یمن  عناق  ملاع  نیا  دوهشم  دوهش و  هب  رگید  یمدآ  . دور یم  الاب  اه  تمه  هنوگ  نیا  دزاس و  یم  لاعف  ار  یمدآ  يزاسدوخ 
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زا رتگرزب  وا  تسین ، تحار  ایند  شفک  رد  وا  ياپ  هک  دروآ  یم  يور  بیغ  هب  یمدآ  دوش و  یم  مک  هک  دب  هن  يداع  یگدـنز  هناخ و  و 
نیا . دنک لابند  ار  يرگید  لکشت  تیبرت و  ریدقت و  ریبدت و  دیاب  هک  تسا  هار  تعـسو  نیا  يارب  دبلط و  یم  ار  دوهـش  زا  رتشیب  هدش و  ایند 

زا دـنیبب و  ار  هار  یمامت  هک  یتجح  . دراد زاین  موصعم  تجح  ماما و  هب  یحو ، هب  لاس  داتفه  زا  شیب  رارمتـسا  نیا  اـب  طـباور و  نیا  اـب  مدآ 
تیب لها  نآرق و  فراعم  اه و  تیادـه  هنوگ  نیا  . دوش یم  تمـصع  ریـسفت  يدازآ  یهاگآ و  هک  دـشاب ، دازآ  اهقلعت  اه و  هبذاج  یمامت 

هحفـص یهاگآ و [  نیا  اب  دوجو  نیا  نوچ  . دـنزاس یم  روراب  ار  وا  یگدـنز  یمامت  دـننک و  یم  زاـغآ  وا  تمه  ردـق و  زا  . دوش یم  زاـغآ 
ره زا  دـنک و  تکرح  یطیارـش  ره  رد  هنوـگچ  هک  دزوـمآ  یم  دـسر و  یم  اـهدروخرب  تـفارظ  يدوـجو و  تـیفرظ  هـب  یگنهاـمه  [ 167

هلصاف بآ  اب  هک  دورذ  لزنم  رد  هک  نیا  ات  تفرگ ... یم  هلصاف  نیـسح  زا  تشگ و  یمزاب  جح  زا  دوب ، ینامثع  ریهز  . درادرب هرهب  یتیعقوم 
داد و قالط  ار  شرـسمه  . دوب ینیـسح  دوب و  رورـسم  تشگزاب  هک  یتقو  . تساوخ ار  وا  نیـسح  دـش و  عمج  نیـسح  اب  راچان  تشاد  داـیز 

لاحشوخ میدروآ و  تسدب  یمئانغ  میدوب ، زیرخ  فارطا  رد  یلهاب  ناملسم  اب  ام  دیوگ  یم  يرادیب  زا  سپ  . دمآ نیسح  اب  دوخ  داتـسرف و 
باذع زا  ار  هفوک  مدرم  گنج ، سابل  اب  هراوس و  اروشاع  زور  رد  . دییامن يرای  ار  نیسح  هک  دیشاب  لاحشوخ  نیا  زا  تفگ ، ناملس  . میدش
دنوادخ . میتسه تما  کی  هدیشکن  گنج  هب  راک  هک  مادام  . دنک تحیصن  ار  شردارب  هک  تسا  نیا  ناملسم  رب  ناملـسم  قح  تفگ  . دناسرت

نیا . دنرادن يراتفردب  لتق و  زج  اه  نیا  دینکن ، يرای  ار  هللادیبع  دـیزی و  دـینکن و  اهر  ار  اه  نیا  دومن ، شیامزآ  شلوسر  نادـناخ  اب  ار  ام 
هیمس رسپ  زا  رتراوازـس  يرای  تبحم و  هب  همطاف  دنزرف  تفگ : ریهز  . وا لاثما  یناهو و  وا  باحـصا  رجح و  لثم  دنتـشک  ار  نآرق  نایراق  اه 
تیب لها  نالتاق  هب  ادخ  لوسر  تعافش  دیوگ : یم  دنک و  یم  لابقتسا  تداهـش  گرم و  دیدهت  زا  دوش و  یم  ریگرد  رمـش  اب  ریهز  . تسا

هحفص 168 ] يدرک [ ... تحیصن  نوعرف  لآ  نمؤم  لثم  وت  دومرف : داتسرف و  وا  لابند  هب  نیسح  . دیسر دهاوخن 

ارهز يهمطاف  زا  یمالک 

هراشا

یف رـشبلا  « ؛ هللا مالـساهیلع  ۀـمطاف  تلاقکئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادـبعابا و  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمراهچ  بش 
رد ییورشوخ  دومرف  مالـسلا  اهیلع  همطاف  [ . 206 «. ] رانلا باذع  هبحاص  یقی  يداعملا  هجو  یف  رـشبلا  . ۀـنجلا هبحاصل  بجوی  نمؤملا  هجو 

ییورـشوخ و . دراد یم  هگن  شتآ  جـنر  باذـع و  زا  ار  وا  نمـشد  ربارب  رد  ییورـشوخ  دوـش و  یم  ثعاـب  ار  تـشهب  وا  يارب  نمؤـم  ربارب 
زا یهاگ  تبحم و  هقالع و  زا  یهاگ  ییورـشوخ  . دنتـسه وا  رب  مکاح  ای  وا و  تداع  یهاگ  دنتـسه و  یمدآ  رایتخا  رد  یهاـگ  ییوخدـنت ،

ییورـشوخ دـشابن ، ییورود  قافن و  زا  هک  مادام  . دریگ یم  هشیر  يریگزاب  عنـصت و  زا  یهاگ  تداع و  ملحت و  زا  یهاگ  تیفرظ و  ملح و 
تداع و ای  عنصت و  يزاب و  زا  یتح  دشاب و  نمشد  ربارب  رد  رگا  دزاس و  یم  ار  تشهب  وا  يارب  دشاب  نمؤم  ربارب  رد  رگا  . تسا شزرا  کی 
زا قافن  . تساه فده  اه و  هشیر  رد  قافن  ملحت و  عنـصت و  توافت  . دهد یم  تاجن  ملظ  زواجت و  داسف و  فارحنا و  زا  ار  وا  دـشاب ، ملحت 

مارآ و لد  اب  و  دشابن ، بضغ  تداع و  رگا  ییوخدنت  هحفص 169 ] یگدنزاس [ . تیبرت و  نسح  زا  ملحت  دریگ و  یم  هشیر  یبلط  تعفنم 
یئورـشوخ لاح  ره  رد  . دنیرفآ یم  ار  جنر  دزاس و  یم  ار  منهج  هنرگو  تسا  شزرا  کی  دـشاب  تبحم  زا  راشرـس  ای  تبحم و  هب  قوبـسم 

. دنک یم  يریگولج  جنر  باذع و  زا  نمشد  ربارب  رد  دزاس و  یم  ار  تشهب  نمؤم  ربارب  رد 

(2  ) میلعت ملعت و  ایحا ؛ لماوع 

يزاسدوخ یسانشدوخ و 

تردق ای  اهشناد و  رورغ  ملع و  ینیگنـس  هنرگو  دماجنا  یم  رما  يایحا  بلق و  ءایحا  هب  دوش ، زاغآ  فراعم  شنیب و  زا  رگا  میلعت  ملعت و 
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رما يایحا  هب  یفیلکت  رما و  یلو  هب  جایتحا  رارطضا و  دنیب و  یمن  ار  دوخ  زج  هنییآ  نیا  رد  یمدآ  درب و  یم  ار  لد  نآ  تورث  تعنـص و  و 
لوحت ياه  هیآ  زا  دیدرگ و  یم  انشآ  یسفنا ، یقافآ و  طباور  رد  یسانشدوخ  اب  اه ، هیآ  هب  تیاده  ییانشآ و  اب  یمدآ  . دنک یمن  ساسحا 

قلعت و جـنر و  يداش و  فوخ و  نما و  ياـه  هیآ  زا  فالختـسا و  لادبتـسا و  تیمورحم و  صقن و  تیدودـحم و  تسب و  نب  لیدـبت و  و 
تخانـش . دومن یم  زاـغآ  ار  شتکرح  دوخ ، يدوجو  تیعقاو  زا  مهف  نیا  اـب  دـیمهف و  یم  ار  دوخ  نوگاـنوگ ، ياـه  تب  هب  هجوـت  ددرت و 

هنماد هک  تساجب  بشما  . میتفگ نخـس  يزاسدوخ  یـسانشدوخ و  نیا  زا  . تشاذـگ یم  ریثأـت  وا  تکرح  تمه و  رد  یمدآ  ردـق  شزرا و 
هحفص 170 ] میروایب [ . رتالاب  ار  ثحب  نیمه 

اه تکرح  اه و  كرحم  رب  تراظن 

هزادـنا هب  زیچ  ره  نوچ  . دـنک راهم  ار  اه  يداش  اه و  جـنر  نیا  هک  دـنهاوخ  یم  وا  زا  یلو  دراد ، جـنر  یلاحـشوخ و  یعیبط  روط  هب  یمدآ 
هباج هنوگچ  اه  تیمها  نیا  هک  مینیب  یم  لامک  ات  یناوج  ات  یکدوک  زا  یگدنز ، خـیرات  لوط  رد  ام  دراذـگ و  یم  ریثأت  دراد  هک  یتیمها 

هام دنچ  ات  يا  هتساوخ  يارب  هک  منک  یمن  شومارف  نم  . مینک یم  رارف  نآ  زا  زورما  میتخوس  یم  نآ  يارب  زورید  ات  هک  هچنآ  دنوش  یم  اج 
اه نیا  . مدرک یم  هلان  بولطم  نآ  زا  تاجن  ییادج و  يارب  اه  هام  ات  دیاش  یبایتسد  زا  سپ  مدیسر و  نآ  هب  متـشاد و  اعد  عرـضت و  ردقچ 

کـسورع و پوت و  يا  هلاـن  کـشا و  هچ  اـب  نک  هاـگن  اـه  هچب  هب  . تساـم ياـهقلعت  رد  ینوگرگد  يهناـشن  شنیب و  رد  لوـحت  تمـالع 
نایبرم زا  یـضعب  هک  ییاج  ات  دننک  یم  شیاهر  دـنریگ و  یم  هلـصاف  نآ  زا  ینامز  رـصتخم  زا  سپ  دـنوش و  یم  بحاص  ار  يا  هخرچود 

نآ دهد و  یم  تاجن  ار  یمدآ  دتفا ، یم  قافتا  یبایتسد  نراقم  هچنآ  هک  یلاح  رد  . تسا یبایتسد  نیمه  رد  يزاسادج  هار  دننک  یم  لایخ 
زا رگا  . درب یم  ار  وا  دـنویپ  هلـص و  دزاـس و  یم  ادـج  ار  وا  نطاـب  زا  هک  تسوا  تمه  نتفر  ـالاب  شیوخ و  زا  مدآ  یقلت  ندـش  نوـگرگد 
یم لوحت  نیا  هب  هچنآ  . يدازآ ییاهر و  تغارف و  هن  دوش ، یم  یهتنم  رثاکت  نتـشابنا و  يروآ و  عمج  هب  یباـیتسد  دـتفین ، یقاـفتا  لـخاد 

یمن تعانق  ندوب  یعیبط  هب  ینک و  یم  لاؤس  وت  هک  تساه  مدآ  ایـشأ و  اب  هطبار  رد  دوخ  زا  يدـنب  عمج  يداقن و  روضح و  اـمه  دـماجنا 
هحفص 171 ] تسا [ . ردص  تعسو  ثعاب  رکذ  تعفر  نیمه  ییامن و 

تغارف

راد و هشیر  ياه  تداـع  زا  دـیایب و  رتـالاب  ینک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  ییاـیند  زا  تدوخ و  زا  وت  یهاـگآ  هک  تسا  نیا  رد  رکذ  تعفر 
نیا اب  دسانـش و  یم  ندیباوخ  ندروخ و  ندوب ، تحار  ندوب ، شوخ  ار  دوخ  راک  نیقلت  تداع و  هب  یمدآ  . درذـگب یحطـس  ياه  یهاگآ 

تمکح و ادـخ و  یفن  هب  ای  سپ  . تسین هک  ینیب  یم  و  هدکترـشع ، هاگباوخ و  روخآ و  دوشب ؛ دـیاب  ینعی  دوش ، یم  اـیند  یهاـگآ  یقلت و 
رگا مرب و  یمن  ار  شیاپ  تسد و  مهاوخ و  یمن  تسد  اـپ و  یب  ار  مدوخ  يهچب  نم  مرتناـبرهم ، ادـخ  زا  نم  هک  يروآ ، یم  يور  تمحر 

تـسوا زا  هچنآ  هک  ینافرع  هاگن  اب  تسا و  ریخ  دوجو  هک  یفـسلف  هاگن  اب  يزادرپ و  یم  اه  يدب  اه و  جنر  هیجوت  هب  يدرک  رواب  ار  ادـخ 
ضارتعا لد  رد  اه  فرح  نیا  یمامت  اب  ای  و  ینک ! یم  مارآ  ار  دوخ  میناد ، یمن  ام  دـناد و  یم  وا  هک  تمرح  طایتحا و  هاگن  ای  تساـبیز و 

هنرگو تسین ، نابرهم  وا  هک  يراد  یمرب  دایرف  نطاب  رد  تسود ، نآ  نابرهم  ردام  لثم  تعاط  زامن و  مالـسا و  ناـمیا و  دوجو  اـب  يراد و 
هب قشع  ردام و  تبحم  هک  نیا  زا  لفاغ  دومن ، یم  يریگولج  وا  يراـتفرگ  زا  لوا  زا  اـی  و  دیـسر ، یم  هداـتفا  بقع  نیا  هب  نم  لـثم  لـقاال 
اج نآ  شتبحم  قشع و  رطاخ  عهب  ار  دـنزرف  نیمه  ردام  نیمه  هک  نیا  زا  لفاغ  تسین و  وا  رایتخا  هب  تسین و  وا  دوخ  زا  دـنزرف  هب  دوخ و 

یتح دـهد و  یم  جـنر  درازآ و  یم  دوش ، یم  هدولآ  دنیـشن و  یم  لگ  كاـخ و  رد  اـی  دوش و  یم  سیخ  ناراـب  ریز  دور و  یم  نوریب  هک 
عـضو اهقلعت  اه و  عقوت  اه و  لمحت  ناهج ، زا  یمدآ و  زا  یحطـس  يداع و  یعیبط و  یقلت  نیا  اب  . دنز یم  کتک  تخـس  همین  ای  تخس و 
تخاس بیکرت و  یهاگآ ، نیا  ندش  نوگرگد  رکذ و  تعفر  اب  یلو  هحفص 172 ] دننک [ . یم  هبرجت  دننیب و  یم  همه  هک  دراد  يدوهشم 
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لوحتو اه  تمعن  لوحت  وت  هک  دزاس ، یمن  یبایتسد  هافر و  نتم  رد  یتح  یتحار ، تذـل و  اـب  یمدآ  دـقن  لـقع و  یهاـگآدوخ و  یمدآ و 
دیدـنبب رب  هک  دراد  یم  دایرف  سدرج  مدره  نوچ  شیع ، ياج  هچ  سپ  دـیتسه . ینتفر  راهب  ای  وت و  هک  یناد  یم  یـسانش . یم  ار  اه  لصف 

دراذگ یمن  یقاب  ار  یتب  چـیه  هک  تسا ، هروک  هک  سالک ، هک  هار ، هک  یناد  یم  تمالع  نیمه  زا  مه  ایند  رد  و  مدآ ، رد  نیا  ... اه لمحم 
، نتفر يارب  دـناوت  یم  یمدآ  شلوحتم ، يایند  نوریب و  ناـهج  زا  شدوخ و  زا  یمدآ  زا  رکذ  تعفر  اـب  . دـهاوخ یمن  ار  یمارـالد  چـیه  و 
لامج و زا  يدـیدج  كرد  مه  دـسر و  یم  ردـص  تعـسو  هب  هنوگ  نیا  دوشب و  گنهامه  اه  هنایزات  اـه و  لوحت  نیمه  اـب  تکرح  يارب 

ساسحا ار  یگنهآمه  قباطت و  يانعم  هب  ییابیز  دناوتب  اه  یتشز  درد  اه و  جـنر  نیمه  رد  مه  دوش و  تحار  اه  جـنر  اب  مه  ینعی  ییابیز ،
. دوش راشرس  تسم و  دنک و 

لامج ییابیز و  كرد 

اب . میتسه زجاع  تسا ، هدیرفآ  ابیز  هدـیرفآ ، هک  ار  هچنآ  ره  وا  [ 207 «، ] هقلخ یـش  لک  نسحا  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  هیآ  نیا  مهف  زا  ام 
[ ؟ لامج ییابیز و  ياعدا  هچ  یتشز  همه  نیا  اب  دود ، نوخ و  هلان و  هآ و  ییادـج و  گـنج و  گرم و  رقف و  همه  نیا  اـب  مییوگ  یم  دوخ 
زا اـم  يداـع  یقلت  اـب  اـه  نیا  نوچ  . میراد ار  اـهضارتعا  نیا  دوخ  لد  رد  دوخ و  اـب  مینزن  یفرح  مه  رهاـظ  رد  رگا  یتـسار  هحفص 173 ]

روخآ هدکترشع و  ایند ، تسا و  یـشوخ  تذل و  يارب  یمدآ  رگا  . تسین گنهامه  ام  جنر  درد و  زا  راشرـس  يایند  ناهج و  زا  نامدوخ و 
ای ینان و  همقل  يارب  مه  نآ  اه  مرجم  اه و  هزانج  اهراتـشک و  اهگنج و  اه و  عازن  اـهدرد و  اـه و  یـشوخان  نیا  اـب  روطچ  بوخ  تسوا ،
رد رورـش  هک  نیا  هن  دوش ، یم  روصت  يدـب  رـش و  تقلخ  یمامت  رد  ینآرق  شنیب  رد  ؟ تسا گـنهامه  یتخرد ، رازتشک و  یبآ و  نیمز و 
لق .» تسا تقلخ  نیا  اب  ام  يهطبار  عون  رد  رش  يدب و  نیا  یلو  تسا ، روصتم  يدب  رش و  تقلخ  یمامت  رد  دنـشاب ، ناسنا  داهن  ای  ناهج و 

رش زا  بآ ، رـش  زا  شتآ ، رـش  زا  يرب ، یم  هانپ  وا  هب  هدیرفآ ، وا  هک  هچنآ  يدب  رـش و  یمامت  زا  [ 208 «، ] قلخ ام  رـش  نم  قلفلا  برب  ذوعا 
ای رـش و  يدـب و  دـناوت  یم  اه  تمعن  نیا  یمامت  . یمدآ شجنـس  لقع و  یتح  هظفاح و  شوه و  بضغ و  توهـش و  رـش  اـت  كاـخ  داـب و 

هدافتـسا دب  ای  بوخ  شتآ ، نیا  زا  ناوت  یم  . تساه هطبار  عون  رد  هک  اه  هدیدپ  رد  هن  رـش  ریخ و  عقاو  رد  . دروایب لابند  هب  ار  ریخ  یبوخ و 
ود ره  نیا  فده  اب  ناهج و  تفاب  تخاس و  اب  ناسنا و  تفاب  تخاس و  اب  اه  هدیدپ  یمامت  همه ، نیا  اب  دب و  هن  تسا  بوخ  هن  شتآ  . درک

یتـحار یـشوخ و  يارب  دراد ، ار  تیلوؤـسم  يدازآ و  یهاـگآ و  هک  شدوـخ  صاـخ  بیکرت  اـب  یمدآ  . تسا اـبیز  سپ  . تـسا گـنهامه 
هحفـص 174] ناهج [  نیا  بیکرت و  نیا  وا ، رمتـسم  تکرح  دازآ و  نتفر  يارب  دوبن ، زاین  یهاگآ  دوخ  هب  تذـل  یـشوخ و  يارب  هدـماین ،

یحارط مه  هنوگ  نیمه  . تسا مزال  موادـم  ياه  هسوسو  رمتـسم و  ياـه  تیادـه  نیدـجن و  دـب و  بوخ و  يهطبار  عون  ود  نیا  لوحتم و 
رد . تسه اهصقن  اهگرم و  اه و  یتشز  اه و  جـنر  اهدرد و  نیا  هارمه  یگنهامه  ییابیز و  سپ  . دوش یم  ارجا  هدـش و  تیریدـم  هدـش و 

يهنیمز طیارـش و  فادها و  ءازجا و  یگنهامه  رد  رزودلوب  ای  یلیرت و  ای  زنب  ای  ناکیپ  ای  نایژ  ییابیز  . دـنمهف یمن  قوذ  اب  ار  ییابیز  عقاو 
فدـه طیارـش و  اب  ودـک  مرک  لسار  يهتفگ  مغرب  طیارـش ، فادـها و  زا  یـشوپ  مشچ  اه و  هسیاقم  اب  هن  دوش ، یم  صخـشم  اه  نآ  راک 

نیا رگا  . دنجنـس یمن  هناورپ  لبلب و  رتوبک و  يرمق و  سوواـط و  اـب  ار  ودـک  مرک  ییاـبیز  . تساـبیز تسا و  گـنهامه  دراد  هک  يا  هنیمز 
اه و یتخس  هارمه  جنر و  نتم  رد  یمدآ  هنوگ  نیا  . دمآ دهاوخ  مه  يراشرس  یتسمرس و  ییادیش و  راچان  دریگب ، لکـش  ییابیز  زا  كرد 

. تسادیش هلاو و  تسمرس و  اه ، یتشز 

يریگ عضوم  تیعقوم و 

رد یقلت  ناـمه  تسا ، فیثـک  ياـه  یکاـپ  تشز و  ياـه  ییاـبیز  ربارب  رد  ییادیـش  جـنر و  زا  تغارف  ثعاـب  هک  یتخانـش  یقلت و  ناـمه 
بسانم و يریگ  عضوم  هب  هک  ینام  یمن  یقاب  بولطم  ياه  تیعقوم  لیلذ  وت  . دناسر یم  اه  تیعقوم  زا  يدازآ  هب  ار  یمدآ  دوخ ، رارمتسا 

اروشاع www.Ghaemiyeh.comناثراو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 59 

WWW.AEL.AF

http://www.ghaemiyeh.com


تیعقوم کـی  رد  دـناوت  یم  یمدآ  . بولطم بوخ و  تاـناکما  تمعن و  هن  تسا ، بوخ  يرادرب  هرهب  رثوـک ، هک  . يروآ یم  يور  تسرد 
تورث و يهتسباو  تورث ، رورغم  تورث ، ریسا  دناوت ؛ یم  . دشاب هتـشاد  يددعتم  ياه  يریگ  عضوم  تمالـس و ... تحـص و  رقف و  تورث و 
ره هک  ددرگ  یم  زاب  هتکن  نیا  هب  يریگ  عضوم  نیا  تواـفت  . دـشاب تورث  تیلوؤسم  زا  يرارف  اـی  و  هحفـص 175 ] تورث [  زا  يرادرب  هرهب 

دنوش یم  روراب  یکیرات  رد  اهغارچ  هک  دوب  دهاوخن  یتسب  نب  ینک  تکرح  تسرد  رگا  یتیلوؤسم و  یتمعن  ره  دراد و  یفیلکت  یتیعقوم 
. دراد یم  رب  رس  ییاراد  امرگ و  تردق و  فعض ، رقف و  امرس و  زا  و 

یتوافت یب  مامتها و 

لوحت هک  یـسک  يارب  . تخادرپ اه  نآ  اب  يزاب  شیامن و  ای  اه و  تمعن  شیارآ  تنیز و  هب  ناوت  یمن  دروآ ، یم  تیلوؤسم  اه  تمعن  رگا 
هرهب نارگید  وت ، ییاناوت  رد  یتح  ییاراد و  رد  یـشوک  یم  راچان  هک  دنام  یمن  یقاب  یتوافت  یب  دـمهف ، یم  ار  ناسنا  تیلوؤسم  تمعن و 

. یناسرب هرهب  نارگید  هب  ینک  مهارف  یناوت  یم  یلو  يرادن  هک  هچنآ  زا  دنوش و  دنم 

یگدنزاس

تـشادرب نیا  يرادرب و  ربارب  داتفه  ات  يراـک  یم  وت  . تسین باـسح  یب  . تساـه نآ  ندرک  روراـب  تیبرت و  يارب  نتخاـس  دـنم  هرهب  نیا  و 
رارطضا ثداوح و  ترورض  تخانش  و  ییاهنت ، تبرغ و  تخانـش  تیلوؤسم و  لوحت و  تخانـش  يهجیتن  تاناکما  اه و  تمعن  زا  بسانم 

تیبرت یگدنزاس و  هب  دشاب  هارمه  وا  يدنم  هرهب  يراشرس  ناسنا و  هب  یتبحم  قشع و  اب  رگا  ییاهنت  نیا  ترورـض و  نیا  . تسا يراچان  و 
هحفص 176 ] یشابن [ . ترسح  هآ و  راتفرگ  تبرغ ، رد  روصحم و  ییاهنت ، رد  يزاسب و  ار  تدوخ  زارمه  هارمه و  ات  دماجنا  یم 

هزرابم

یم هک  یناـم  یمن  راـک  یب  دـننام ، یم  هار  گنـس  دـنوش و  یم  ریگرد  هک  اـه  نآ  ربارب  رد  تاـناکما ، زا  يرادرب  هرهب  هارمه و  يهیهت  اـب 
یلع نوچمه  نمؤم  [ 210 [ ؛» ۀیقتلاب لطابلا  ۀلود  یف  اما  فیسلابف و  قحلا  ۀلود  یف  اما  دهاجم  نمؤملا  [ » 209 «، ] يولع نمؤملا   » هک . یگنج

يراک ناهنپ  تسین ، يراک  یب  هیقت  هک ، يراک  ناهنپ  اب  یناوتان  ماگنه  رد  ریـشمش و  اب  تردـق  ماگنه  رد  . تساشوک زراـبم و  نمؤم  . تسا
. تسا

تلذ تسکش و  رورغ ، يزوریپ و 

تفرگ رظن  رد  ار  تالامتحا  همه  دـیاب  . درادـن لامتحا  کی  هزرابم  نیا  دـسر و  یم  ناماس  هب  مایق  هیقت و  راظتنا و  اـب  يریگرد و  هزراـبم و 
. درک رکف  فعض  ياه  هطقن  هب  يزوریپ  رد  تخومآ و  تسکش  زا  یتح  دیاب 

هبیط تایح 

هب یمدآ  تسکش ، يزوریپ و  اه و  نمشد  اه و  فعـض  اه و  یناوتان  اه و  تمعن  اه و  تیعقوم  یتشز و  جنر و  ربارب  رد  اه  یگدامآ  نیا  اب 
يرورس . دشاب اراد  ار  [ 211 «، ] شیعلا متا   » و ۀمارکلا » غبـسا   » و رورـسلا » مودا   » تیـصوصخ هس  هک  دـبای  یم  هار  یگدـنز  نآ  هاگن و  نآ 

هک تسا  نیا  مامت  شیع  هک  طیارـش ، ره  رد  هدـنزاس ، مامت و  یـشیع  اـه و  تلذ  نتم  رد  یتح  ریگارف  یتمارک  اـه و  جـنر  اـب  یتح  رادـیاپ 
»؟ اشاعم سانلا  نسحا  نم  تیأرأ  : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دنسرب ، تیمامت  هحفص 177 ] هب [  وت  شیع  یگدنز و  رد  نارگید 

[ . 212 «. ] هشیع یف  سانلا  شیع  نسح  نم  : » دومرف یم  و 

اروشاع www.Ghaemiyeh.comناثراو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 60 

WWW.AEL.AF

http://www.ghaemiyeh.com


دیدج لکشت  تیبرت ، ریبدت ، ریدقت ،

جـنر و درد و  ناهج و  ناسنا و  هب  اهشرگن  اهشنیب و  نیا  و  هدـمآ ، تسدـب  یحو  موصعم و  زا  اـه  یهاـگآ  تاـمیلعت و  زا  هعومجم  نیا 
نامزاس عون  یگدنزاس و  تیبرت و  ءارجا و  تیریدم و  ریدقت و  حرط و  اب  اه  نیا  . گرم یگدنز و  هزرابم و  يریگرد و  ییابیز و  یتشز و 

نیا اب  یمدآ  نوچ  . دـهاوخ یم  ار  اه  نآ  رما  ياـیحا  دراد و  دوخ  اـب  ار  موصعم  یحو و  ترورـض  هک  دوش  یم  هارمه  يدـیدج  لکـشت  و 
لقع و ملع و  رکف و  هک  دوش  یم  یطباور  راتفرگ  نامز ، لامج و  ماظن و  قح و  نیا  اب  ناهج  و  طـباور ، رارمتـسا و  ردـق و  نیا  اـب  هاـگن و 

طباور اب  یمدآ و  دودحم  يهبرجت  يهزوح  رد  ملع  هک  دـهد ، یمن  ار  طباور  نیا  فافک  یعمج  يدرف و  زیارغ  نافرع و  بلق و  و  هفـسلف ،
ترورض هاگن ، نیا  . تسا هدشن  هبرجت  زونه  دوش و  یم  هدز  سدح  هک  یلمتحم  يهدیچیپ  طباور  تالامتحا و  اب  هن  تسایوگ ، وا  صخشم 

. ] دندمآ یم  لابند  هب  دنتخانش ، یم  ار  ام  مالک  نساحم  مدرم  رگا  دنیامرف  یم  هک  تسا  هنوگ  نیا  دروآ و  یم  لابند  هب  ار  موصعم  تماما 
هحفص 178 ]

ارهز يهمطاف  زا  یمالک 

هراشا

نم ای  کتیافک  نسحب  انروما  لوت  یهلاکئانفب  تلح  یتلا  حاورـالا  یلع  هللادـبعابا و  اـی  کـیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمجنپ  بش 
نا تلاق  الف .. الاو  انتعیـش  نم  تناف  هنع  كانرجز  امع  یهتنت  كانرما و  امب  لـمعت  تنک  نا  : » مالـسلا اـهیلع  ۀـمطاف  تلاـقنیحلاصلا  یلوتی 

انرما و اوفلاخ و  اذا  انتعیـش  نم  اوسیل  انل ، هناسل  هبلقب و  ملـسملا  انئادـعا و  يداعم  انئایلوا و  یلاوم  انیبحم و  لک  ۀـنجلا  لها  رایخ  نم  انتعیش 
رگا یسک  هب  تبحم  . درادن هبتر  کی  مکح و  کی  تبحم  دوخ  یتح  . درادن دح  کی  هبتر و  کی  تیالو  عیشت و  تبحم ، [ . 213 «. ] انیهاون

ار تیالو  زا  يدح  هچرگ  دراد ، هلـصاف  عیـشت  ات  زونه  دشاب ، هارمه  نابز  رد  میلـست  بلق و  رد  میلـست  اب  رگا  دشاب ، هارمه  يربت  یلوت و  اب 
رد عیـشت  دح  . دراد زاین  لمع  رد  تعاطا  تیعبت و  هب  یناسل ، یبلق و  میلـست  يربت و  یلوت و  زا  رتشیب  تبحم و  زا  رتالاب  عیـشت  . دـشاب هتـشاد 

نوگانوگ ياه  لکـش  تسا و  رتخارف  رت و  هدرتسگ  رایـسب  تبحم  دـح  میلـست و  یلوت و  يربت و  رد  تیالو  دـح  تسا و  تیعبت  تعاطا و 
 ] رادـید هب  زور  ره  هک  يراصنا  ناوج  نآ  تبحم  لثم  . دریگ یم  رب  رد  ار  لامک  لاـمج و  تمارک و  رطاـخ  هب  اـی  ادـخ و  رطاـخ  هب  تبحم 

هـشوت رتـشیب  هک  وا  رطاـخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  درک و  یم  رپ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  زا  مـشچ  دـمآ و  یم  هحفص 179 ]
زورما هک  دش  هچ  دیـسرپ ؛ وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  . تشگزاب هرابود  تفر و  دـمآ و  هک  زور  نآ  ات  دروآ  یم  الاب  ار  رـس  درادرب ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هک  یماگنه  . دماین رگید  تفر و  موش و  باریـس  هک  متـشگزاب  و  درک ، مرارق  یب  مقایتشا  تفگ  يدمآ ؟ راب  ود 
هتشاد یشکرس  مشچ  هدوبن و  شمشچ  کلام  هک  دنتفگ  وا ، تالاح  زا  وگ  تفگ و  زا  سپ  دنداد و  ربخ  شگرم  زا  دمآ ، ناوج  غارـس  هب 
تاجن شتآ  زا  درک ، یم  دتـس  داد و  هیراج  تخورف و  یم  هدرب  رگا  یتح  هک  دوب  وا  لد  رد  نم  تبحم  زا  ردـقنآ  دـنیامرف ؛ یم  ترـضح 

ار يربت  یلوت و  و  دـنک ، راهم  ار  یمدآ  ضغب  بح و  دریگب و  ار  لد  یمامت  دوش و  رتدـیدش  تبحم  هک  اـج  نآ  اـت  تبحم  نیا  . تفاـی یم 
تعاطا و تعباتم ، عیـشت و  یلو  . دـنک یم  ناـسآ  ار  یناـسل  فارتعا  یبلق و  میلـست  دـسر و  یم  تیـالو  هب  دوش و  یم  رت  هدرتسگ  دزاـسب ،

فع نم  الا  یلع  ۀعیـش  ام  هللا  و  « ؛ تسین يربخ  عیـشت  زا  لمع  رد  یهارمه  لمع و  رد  میلـست  نیا  نودب  . دـهاوخ یم  ار  لمع  رد  یهارمه 
[ . 214 ...«. ] هجرف هنطب و 

(1  ) رکذ ءایحا ؛ لماوع 
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هراشا

هب هک  یتیادـه  اب  دـیآ و  یم  یمدآ  تریـصب  شنیب و  رد  هک  یلوحت  اب  دوش و  یم  تعباتم  عابتا و  زاـس  هنیمز  میلعت ، ملعت و  هک  دـش  هتفگ 
هحفـص 180] دصاقم و [  هب  دهر و  یم  لالـض  زا  دوش ، یم  مهارف  شیوخ  يهدیچیپ  هدرتسگ و  طباور  شیوخ و  رارمتـسا  شیوخ و  ردق 

یـسانشدوخ . دزاس یم  رظان  دوخ  رب  دنک و  یم  فقاو  دوخ  هب  ار  یمدآ  ملعت ، نیا  . دوش یم  فقاو  شیوخ  لمع  یعـس و  هب  لزانم و  هار و 
رد هک  ناکما  يدوجوم و  رد  اهنت  هن  یـسانشدوخ  . دریگ یم  لکـش  ماصتعا  زجع و  ءالب و  صیحمت و  رکـش و  تیادـه و  اب  يزاـسدوخ  و 

نیبتی یتح  .» دشاب هتـشاد  دناوت  یمن  يدصقم  یکرحم و  ادـخ  زج  هک  دـبایب  یمدآ  ات  دریگ  یم  لکـش  سفنا  قافآ و  رد  ءایـشا و  اب  هطبار 
یـشوخ و جـنر و  هک  تسوا  اـب  دراد و  روـضح  تسا و  یفاـک  ادـخ  [ 215 «. ] دیهـش یـش  لـک  یلع  هنا  کـبرب  فکی  ملوا  قـحلا  هنا  مهل 
دوش و یم  ققحم  مامت  شیع  ریگارف و  تمارک  مئاد و  رورـس  هبیط و  تایح  و  دوش ، یم  فرط  رب  اه  یتواـفت  یب  اـهتیعقوم و  هب  یگتـسباو 

نیـشیپ یهاـگآ  قباـس و  تفرعم  يروآداـی  رکذ  . تسا رکذ  تبوـن  میلعت ، ملعت و  زا  سپ  . دریگ یم  رـس  دـیدج  لکـشت  ریبدـت و  ریدـقت و 
هب هتشذگ  تایاور  رد  . تسا هدییارگ  یشومارف  هب  باسح  یب  ياه  لاغتـشا  ای  بلاغ و  تاوهـش  رطاخ  هب  هدنام و  لوفغم  هک  یتفرعم  . تسا
هب مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  لاضف  تیاور  رد  دوب -. هدش  هراشا  نید  ملع  رکاذت  هب  بللا ،» نیدلا و  ملعلا و  لها  دنع   » رکذ هب  هرکاذم ،

دیکات هتکن  نیا  هب  بتعم  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ناحرـس  نب  دواد  تیاور  رد  [ .- 216 . ] مالسلا هیلع  تیب  لها  تبیـصم  رکذ 
رکذ و سلجم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یلازغ  زا  هحفص 181 - ] [ . ] 217 «. ] انرکذ یلا  اعد  رکاذ و  نم  اندـعب  نم  ساـنلا  ریخ  : » دراد

ملعلا رکاذت  لوقی  لجوزع  هللا  نا  « ؛ تسا لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا  [ . 218 «. ] نیسیلج مهب  یقشی  ال  ، » درامش یم  یسلجم  ار  ملع 
ملعلا رکذت  « ؛ هدـمآ صاصتخا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  [ .- 219 «. ] يرما یلا  هیف  اوهتنا  اذا  ۀـتیملا  بولقلا  هیلع  ییحت  اـمف  يداـبع  نیب 

نیدـلا و لها  هب  هرکاذـی  نا  لاق  هئایحا ؟ ام  لیقف  . ملعلا ءاـیحا  ادـبع  هللا  محر   » مالـسلا هیلع  رقاـبلا  نع  [ .- 220 «. ] ۀلیل مایق  نم  ریخ  ۀـعاس 
رکذ و ملاـع و  رکذ  هب  مه  تاـیاور  نیا  رد  [ . 222 «. ] ۀنسح ةولـص  ۀسارد  ۀسارد و  ملعلا  رکاذت   » مالـسلا هیلع  رقابلا  نع  و  [ . 221 «. ] عرولا

رکذ دومن -: هراشا  همه  نیا  هب  هلحرم  دنچ  رد  ناوت  یم  . تسا هدش  هراشا  فراعم  يروآدای  رکاذت و  ملعت و  نید و  لها  رکذ  ملع و  ظفح 
هحفص 182 ] شیوخ [ . رکذ  نینمؤم -، رکذ  ملاع -،)  ) تیب لها  رکذ  ملع -،

ملع رکذ 

يدوباـن هب  رفک  اـب  نارفک ، تلفغ ، اـب  دـناوت  یم  دراد  رب  رـس  دریگب و  هشیر  هک  ضرف  رب  یمدآ  ملع  تفرعم و  تشذـگ  هـک  روـط  ناـمه 
نینمؤملاریما زا  یتیاور  رد  . دـنوش یم  تیمورحم  راتفرگ  دـنا  هدرکن  راک  دوخ  یهاـگآ  اـب  هک  یناـسک  . دوش لوفغم  موتخم و  ددرگزاـب و 

هتشاد ۀسارد  هک  دنوش  یم  بایهار  یناسک  . دنوش یمن  بایهار  نآ  زا  یلو  دننیب  یم  ار  اه  هراتـس  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدمآ  [ 223]
ثحب رد  . دوش یم  یهتنم  لمع  هب  دهع و  هب  رمتسم ، رکذ  اب  ملع  . دنـسانشب ار  اه  نآ  لزانم  يراجم و  نآ ، ظفح  رمتـسم و  رکذ  اب  دنـشاب و 

ياه تفآ  تیمورحم و  تیدودحم و  لالـض و  زا  ار  یمدآ  هنوگچ  [ 224  ] رمتـسم رکذ  دیدش و  رکذ  قباطم و  رکذ  هک  دمآ  هرقب  يهروس 
تفرعم و موادت ، نیا  نودب  . دنز یم  دنویپ  دعب  لحارم  هب  مه  دزاس و  یم  راشرس  ار  تفرعم  مه  مئاد ، رمتـسم و  رکذ  . دناهر یم  تموصخ 
هک هنوگ  نامه  [ 225 «، ] مکیده امک  هورکذا  و   » تسه هیآ  رد  . دسر یمن  میلـست  دهـشت و  هب  نیقی و  هب  لمع و  هب  نامیپ و  دهع و  هب  ملع 

دایب ار  وا  دـینیب ، یم  وا  زا  هک  يرمتـسم  ياه  هولج  دـهد و  یم  ناشن  امـش  هب  هک  ییاه  هیآ  اب  دـیروایب و  دایب  ار  وا  هدرک  تیادـه  ار  اـمش 
لادبتسا و تیدودحم و  صقن و  لیدبت و  لوحت و  و  هحفـص 183 ] دیروایب [  يور  اه  نآ  هب  اه  هیآ  زا  يروخلد  جنر و  ياج  هب  دیروایب و 

اعنم كریداقم  ءاوط  ۀعرس  كریبدت و  فالتخا  نا  یهلا  « ؛ هدمآ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالک  نیا  رد  هک  دیبایب  هار  یتغارف  هب  فالختسا ،
، اهریدقت تعرـس  باتـش و  اه و  تمعن  دـمآ  تفر و  نیا  [ 226 «. ] ءالب یف  کنم  سایلا  ءاطع و  یلا  نوکـسلا  نع  کب  نیفراـعلا  كداـبع 
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ار هیآ  نیا  هک  یسک  . دناهر یم  اه  یگ  هرمزور  اه و  یلوغشم  لد  رمتسم و  ياه  لاغتشا  زا  بلاغ و  تاوهـش  زا  دنک و  یم  رادیب  ار  یمدآ 
ضارتعا دراد و  هدرخ  ادخ  رب  لد  رد  دریگ و  یمن  يا  هرهب  دـمهفن ، ار  وا  تیافک  روضح و  و  درواین ، دایب  ار  وا  تینابر  ار و  ادـخ  دـنیبب و 

تسا و ییادـخ  هچ  نیا  هک  دراد ، یم  هگن  لد  رد  دـنکن  يراج  مه  نابز  رب  رگا  دروآ و  یم  لعل  تیل و  وا ، تمکح  تبحم و  رد  دراد و 
زا نم  ردام  تفگ  یم  یتسود  . هدرکن ءاقبا  چیه  رب  هتخیر و  مه  رد  ار  ام  مزب  هدـیرب و  ار  ام  ناما  نما و  هنوگ  نیا  هک  تسا  یتبحم  هچ  نیا 
اه بیـصم  شنادـنزرف  اب  هتـشاد ، لکـشم  شا  هداوناخ  اب  هدوب ، راتفرگ  رهوش ، ناگتـسب  شرهوش و  اب  هدوب ، راتفرگ  هدرب و  جـنر  یکدوک 

اهراب اه  بش  دنک و  یمن  رود  مشچ  ولج  زا  ار  وا  تسا و  هتـسباو  نآ  هب  ادیدش  هک  تسا  يا  هداتفا  بقع  دنزرف  راتفرگ  مه  زورما  هدید و 
، هتشاد مه  یشکدوخ  دصق  اهراب  هک  مردام  تفگ  یم  تسود  نیا  . دنز یم  ار  شدوخ  تحار  باوخ و  دناشوپ و  یم  ار  وا  دزیخ و  یم  رب 

نیا رخآ  دـیوگ  یم  تسا ، نامحر  میحر و  تسا و  نابرهم  ادـخ  هک  درادـن  لوبق  ار  نیا  تسا  بوخ  شلاح  تسا و  مارآ  هک  اج  نآ  هزات 
یمدآ تفرعم  نودب  هک  یتسار  ... تسا راکرادف  تسا و  بظاوم  ردـقچ  هحفـص 184 ] هک [  دنک ؛ یم  هاگن  شدوخ  هب  تسا و  یتبحم  هچ 

ریز ای  دورب و  نوریب  دـهاوخب  رگا  ار ، هداتفا  بقع  بوبحم و  فیعـض و  كدوک  نیمه  ناـبرهم ، رداـم  نیمه  . درب یمن  هرهب  مه  اـهرکذ  زا 
ردام دنیـشن و  یم  وا  ندب  رب  شیاه  تشگنا  ياج  هک  ددنب  یم  دـشک و  یم  دـنز و  یم  نانچ  نآ  دروخب ، یفیثک  ياذـغ  ای  دـنامب و  ناراب 

دمهف و یمن  ار  اهقلعت  ندز  رانک  ناطیـش و  ندرک  رود  اه و  تب  نتـسکش  روطچ  سپ  . دناد یم  تبحم  تاعارم و  تبظاوم و  زا  ار  اه  نیا 
لکشم [ 227 «. ] ۀنطاب ةرهاظ و  ۀمعن  مکیلع  غبسا  « ؛ هک . دنیب یمن  وا  ياهدتس  داد و  یمامت  رد  ار  اه  تمعن  اه و  هرهچ  یمامت  رد  ار  تبحم 

یلو میرذـگ  یمن  مینز و  یم  ار  نامدـنبلد  دـنزرف  میمهف و  یم  ار  اذـغ  یگدولآ  اه و  هچب  یفیثک  ناراب و  لش  لـگ و  اـم  هک  . تسا نیمه 
هورکذا « ؛ میـسانش یمن  ار  ادخ  يزاسراک  عیانـص و  میمهف و  یمن  ار  ایند  ياه  هولج  تاوهـش و  یگدولآ  اه و  تراسا  اه و  تب  يراتفرگ 

دهد و یم  رادشه  یمدآ  هب  اه ، فالختسا  لادبتـسا و  یمامت  اب  اهریغت و  لوحت و  یمامت  اب  اه و  لدبت  لیدبت و  یمامت  اب  وا  «. مکیده امک 
مینادگ یم  يور  اهشزومآ  زا  میوش و  یم  اه  هتفشآ  اه  تیاده  زا  ام  یلو  . دهاوخ یم  ار  روضح  دای  رکذ و  تیاده ، نیا  اب  دزومآ و  یم 

هب میوـش و  یم  یـشکدوخ  جـنر و  راـتفرگ و  یکاـپ ، یبوـخ و  یماـمت  اـب  میور و  یمن  نوریب  یمگردرـس  لـالظ و  زا  هک  تسا  نـیمه  و 
مینک و یم  تبحم  هنوگ  نیمه  نامبوبحم  يارب  نامدوخ  هکیلاح  رد  میرب ، یم  لاؤس  ریز  ار  ادخ  یتسود  تبحم و  یگدـشخب و  تحارص 
هک ار  قشع  يادـخ  میـسانش و  یمن  ار  هاش  سابل  ره  رد  اما  هحفـص 185 ] میوش [  یم  رهاظ  توافتم  ياهسابل  فلتخم و  ياـه  هرهچ  رد 
ایند ار و  دوخ  نوچ  میمهف ، یمن  ار  نم  هب  نم  زا  رتکیدزن  يادـخ  نیا  تسوا ، زا  نم  یهاوخدوخ  هدرک و  سوناـم  وا  مدوخ و  اـب  ارم  یتح 

لاح و یب  هتشذگ و  یب  باسح و  یب  لصاح ، یب  ار  دوخ  میناد و  یم  هاگباوخ  هدکترشع و  ار  ایند  میا و  هدیمهفن  ار  رمتسم  تکرح  ار و 
بیبح اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  . میروآ یمن  رظن  رد  اه  تب  اب  ءایـشا و  اب  ار  دوخ  يریگ  تبـسن  و  ار ، ندنک  لد  و  ار ، نتفر  و  هدنیآ ، یب 

نم مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنم  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  . دوب هدیمرآ  دوخ  نوخ  رد  ملسم  . دمآ هجسوع  نب  ملسم  رـس  يالاب  رهاظم  نب 
مناـم یمن  وت  زا  سپ  يزیچ  نم  تفگ  وا  هب  داد و  تراـشب  تفگ و  دـمآ  شوخ  تشهب  هب  ار  وا  بیبـح  [ . 228 «. ] الیدبت اولدـب  ام  رظتنی و 

نا لجرلا  اذهب  کیصوا  « ؛ تفگ درک و  هاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  هتفرگ  نوخ  مشچ  اب  هجسوع  نب  ملسم  . وگب يراد  یـشرافس  رگا  یلو 
هحفص 186 ] یشاب [ ... وا  گرمشیپ  يریمب و  وا  شیپاشیپ  هک  نیا  منک و  یم  شرافس  درم  نیا  هب  ار  وت  [ 229 «، ] هنود تومت 

ارهز يهمطاف  زا  یمالک 

یف نیـسحلاب  اهیجو  كدنع  انلعجا  مهللاکئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادـبعابا و  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمـشش  بش 
امهوعاطا و نا  میلالا ، باذعلا  نم  مهناذقنی  مهدوا و  نامیقی  یلع ، دمحم و  ۀـمالا  هذـه  اوبا  هللا : مالـس  اهیلع  ۀـمطاف  تلاقةرخآلا  ایندـلا و 

فعــض ماـگنه  رد  ینارادــساپ  اـه و  ناـبهگن  دراد و  ییاـه  تـمعن  تاــناکما و  یمدآ  [ . 230 «. ] اـمهوقفاو نا  مئادـلا  مـیعنلا  مهناـحیبی 
یلص دمحم  . مکاح ربهر و  زا  لدع  نما و  تمعن  ملعم و  زا  مهف  تریـصب و  ملع و  تمعن  نیدلاو و  زا  تحـص  دشر و  ةایح و  تمعن  . دراد
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یهارمه و اب  هک  تسا  نیمه  دنتسه و  یلو  مکاح و  یبرم و  ملعم و  ظفاحم و  رادساپ و  تقلخ و  تیاغ  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا 
تمعن دنهد و  یم  تاجن  اه  جنر  اه و  یجک  زا  ار  وا  ملاوع ، یمامت  رد  یمدآ و  رمع  یمامت  رد  هک  ایند  هام و  لاس و  رد  هن  اه  نآ  تعاطا 
نارگید نیدـلاو و  رب  یلع ، دـمحم و  ناردـپ ، نیا  يریگرد  هضراعم و  ماگنه  هک  تسا  نیمه  .و  دـنراد یم  ینازرا  اه  نآ  هب  ار  مئاد  ياه 

نآ رطاخ  هب  دنتسه و  دوصقم  تیاغ و  اه  نیا  هحفص 187 ] تسا [ . رت  میظع  اه  نآ  ییاراد  ییاناوت و  راک و  يهزوح  نوچ  . دنتـسه مدقم 
اب اه  تمعن  موادت  دوش و  یم  فرطرب  اه  یتساک  يرسک و  اه  نآ  شزومآ  میلعت و  اب  دنتـسه و  معنلا  ءایلوا  هک  هدش  هدرتسگ  اه  تمعن  اه 
اب اه  تمعن  رارمتـسا  ظفح و  تمعن  دـشر و  تمعن  نما و  تمعن  تفرعم و  تمعن  دوجو و  تمعن  . دـبای یم  ققحت  اه  نآ  تعباـتم  رکش و 

يهناخ هک  ناوت  یمن  دنتـسه و  مدـقم  ناردـپ  یمامت  رب  کجوز ،» کملع و  كدـلو و  با   » رب هک  تسا  نیمه  تساه و  نآ  زا  اـه و  نآ 
نا و  امکبولق ، تغـص  دقف  هللا  یلا  ابوتت  نا  « ؛ هک تسب  رمک  درک و  رهاظت  ادخ  لوسر  رب  تشاذگزاب و  رگید  ناردـپ  يارب  ار  ادـخ  لوسر 

ناشناردپ زا  لوسر  رطاخ  هب  هک  یناسک  [ . 231 «. ] ریهظ کلذ  دعب  ۀـکئالملا  نینمؤملا و  حـلاص  لیربج و  هیلوم و  وه  هللا  ناف  هیلع  ارهاظت 
هک دنتسه  اناوت  اراد و  ردق  نآ  اه  نیا  هک  دننک ، یمن  ررـض  دنروآیب  تسدب  یلو  لوسر و  ياضر  اب  ار  ناردپ  بضغ  طخـس و  دنرذگب و 

بضغ طخس و  تیاضر ، ضرف  رب  دنناوت  یمن  رگید  ناردپ  یلو  دنک  داش  ار  ناردپ  یمامت  ناشیاه ، هرهب  باوث و  ییاراد و  زا  یمک  کی 
هرطیـس و مه  یلع و  دـمحم و  توبا  رـس  هب  مه  مالـسلا ، اهیلع  همطاـف  تیاور  ود  نیا  رد  . دـننک ناربج  دـنهدب و  باوج  ار  یلع  دـمحم و 
زا ضیف  يراجم  تمعن و  ياه  هطـساو  یمامت  ربارب  رد  ناردـپ و  یمامت  ربارب  رد  . دـنراد هراشا  اـه  نآ  تیاـفک  ناربج و  اـه و  نآ  تمظع 

دشر لدع و  نما و  تمالس و  تحص و  قح  تفرعم و  میلعت و  قح  دوجو و  تایح و  قح  هک  دنتسه  اه  نیا  نامکاح ، ناملعم و  نیدلاو و 
زا ملاس  يرادرب  هرهب  یتسرد و  رد  هن  هک  دنتـسین  هحفـص 188 ] نازیم [  نارگید  تسا و  لصا  اه  نآ  ياضر  طخـس و  دـنراد و  همه  رب  ار 

. دنرادن یتردق  ییاراد و  چیه  یتفرعم و  یتسد و  چیه  ملاوع  یمامت  رد  مه  نآ  اه ، تمعن  رارمتسا  موادت و  رد  هن  اه و  تمعن 

(2  ) رکذ ءایحا ؛ لماوع 

رکذ . دش هصالخ  ناونع  راهچ  رد  همه  تیب ... لها  ملع و  تیقل و  رما و  لیبق  زا  رکذ  تاقلعتم  هرکاذم و  رکذت و  رکاذـت و  رکذ و  يهلأسم 
هک ییاه  تیادـه  زا  مدوب و  هتخومآ  هچنآ  زا  نم  يروآداـی  نم و  رکذ  . ملاـع ملع و  هب  تبـسن  نارگید  رکذ  ملاـع و  ملع و  هب  تبـسن  نم 
اب . دوش یم  میلـست  دوهـش و  نیقی و  لمع و  دهع و  هب  رکذ  رکف و  لیدبت  لوحت و  ثعاب  تیاده و  ملع و  دشر  دایدزا و  ثعاب  مدوب ، هدید 
ات تمـسق  نیا  رد  . دوش یم  دازآ  اه ، هولج  اه و  هسوسو  تالاغتـشا و  تاوهـش و  يهربنچ  زا  یمدآ  رمتـسم ، دـیدش و  قباطم و  رکذ  نیمه 

کی دنا و  هدرک  يراشفاپ  ناشاه  هتخومآ  رب  دنا و  هتخومآ  ام  هب  هک  تسا  يدابع  رکذ  ملاع و  رکذ  مود  تمسق  . دش وگ  تفگ و  يدودح 
[232 «. ] رادـلا يرکذ  ۀـصلاخب  مهانـصلخا  انا  . راصبالا يدـیالا و  یلوا  بوقعی  قحـسا و  میهاربا و  اندابع  رکذا  ، » دـنا هتـشاذگن  رتارف  ماگ 

ربص امک  ربصا  و  « ؛ تابث تماقتسا و  رکذ  . دراد ریثأت  اه  نآ  هب  دانتـسا  ندروآ و  يور  رد  روش و  قایتشا و  یتدایز  رد  اه  نیا  زا  يروآدای  .
لمع و رکذ  ، ادـخ لفاغ  ناگدـنب  هب  اه  نآ  هجوت  تبحم و  رکذ  ، اه جـنر  بئاـصم و  رکذ  هحفـص 189 ] [ . ] 233 «. ] لـسرلا نم  مزعلااولوا 
تیـصخش و رکذ  ، اه نآ  دـهز  تغارف و  رکذ  ، ناکیدزن اب  یتح  اه  نآ  هزرابم  داـهج و  رکذ  ، دـصقم رطاـخ  هب  ادـخ و  هار  رد  اـه  نآ  یعس 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یعس  زا  یمدآ  هک  اج  نآ  . دراذگ یم  رثا  رکاذ  صخـش  رد  یگمه  اه ، نآ  هداس  ياهدروخرب  طباور و 

يا هدرپ  ندرک  ناهنپ  هب  روتسد  هک  اج  نآ  ای  و  درک ، یم  میسقت  بش  یمامت  رب  ار  بش  زامن  هک  دونش  یم  اه  بش  باوخ  تذل  نتـسکش 
یم رثا  اـم  تمه  اـه و  هتـساوخرد  تین و  هزیگنا و  رد  يروآداـی  نیا  يهمه  . دریگن تنیز  اـه  مشچ  رد  اـیند  اـت  دـنهد  یم  ناشرـضحم  زا 
تیب لها  رما  يایحا  هب  اهرکذ ، نیا  هک  تسین  تهج  یب  . دیامن یم  مرگ  ناسنا  رد  ار  تعرـس  باتـش و  قایتشا و  تقبـس و  حور  دراذگ و 

هک دـنوش  یم  روفنم  نوعلم و  ناشتـشذگ ، تلادـع و  یمامت  اب  یتح  نارگید  دور و  یم  الاب  ربهر  مکاح و  زا  عقوت  نوچ  دوش ، یم  یهتنم 
دنتسه و دوزتم  اه  تمعن  زا  دنتـسه و  باوا  هک  يدابع  نیا  زا  رکذ  نیا  . دنتـسین دازآ  اه  هبذاج  یمامت  زا  دنرادن و  فوقو  اهایند  یمامت  هب 
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یم اه  تمعن  اب  دزاس و  یم  نامراتفرگ  اه  تمعن  هب  ماـمتها  لاغتـشا و  هک  اـم  يارب  دـنراد  یمرب  هشوت  دنتـسه و  دوزتم  تبیـصم ، زا  یتح 
نامیا و قشع و  يدازآ و  دهز و  دراذگ و  یم  ریثأت  دهاش ، ملاع  حلاص و  دابع  زا  رکذ  نیا  میربب ، میراد و  رب  اه  تمعن  زا  هک  نآ  هن  میور 

تسرد میوش ، یمن  علطم  اه  يراتفرگ  زا  عیسو ، یگدولآ  رطاخ  هب  میرادن و  هجوت  ام  . دراذگ یم  هیاپ  ار  دیحوت  عمج ، هحفص 190 ] رد [ 
مک شیاه  یهایس  زا  هزات  دوش ، هدولآ  مه  لگ  كاخ و  هب  دورب و  مه  نیشام  ریز  ضرف  رب  هدیشوپ ، ینغور  هایـس و  سابل  هک  یـسک  لثم 
رب دور ، هار  یعیبط  ياوه  رد  دروآ و  نوریب  يرس  هرجنپ  زا  رگا  یتح  هدیـشوپ ، دیفـس  زیمت و  سابل  هک  دمهف  یم  یـسک  ار  هتکن  . دوش یم 

ساسحا یمدآ  ملاس  زیمت و  ياه  هظحل  نیا  رد  هنوگ و  نیا  . دوش یم  صخـشم  يدوزب  فارطا  تفاثک  اوه و  یهایـس  ریثأت  وا  دیفـس  سابل 
یم هتسخ  نوزحم و  ار  یمدآ  هنوگچ  دروآ و  یم  یهایس  ینیگنـس و  ردقچ  اه  نآ  فرح  اه و  نآ  روضح  اه و  یـضعب  مسا  هک  دنک  یم 

اهدـنیاشوخ اه و  تداع  هک  مینک ، یمن  نمیـشک  نازیم  اب  میتسین و  رادوزارت  ام  یلو  . تسه یقیقد  ياـه  نازیم  يریگ ، هزادـنا  يارب  . دزاـس
رد و  اـم ، تمه  عقوت و  رد  و  اـم ، دانتـسا  قاـیتشا و  رد  هک  دوش  یم  یهتنم  اـه  نآ  رما  ياـیحا  هب  هنوگ  نیا  تیب  لـها  رکذ  . دنتـسه مکاـح 

رگید دروخ  هرگ  رثوک  اب  دیشون و  ماج  نیا  زا  هک  یسک  دراذگ و  یم  رثا  ام  لمع  یعس و  تعرس و  تقبس و  رد  و  ام ، طباور  اه و  هزیگنا 
ملع هب  توعد  ملع و  رکذ  دـنک -. یمن  شوـخ  لد  اـه  نآ  فیثـک  من  هب  دروآ و  یمن  يور  لـهاج ، لـفاغ و  هدوـلآ و  ياـه  هعرج  نیا  هب 

ثعاب مه  دروآ و  یم  مه  درگ  ار  ناهارمه  دزاس و  یم  راـی  مه  لـمع ، بلط و  نید و  بل و  لـها  زا  نارگید  يارب  ملع  زا  يوگ  تفگ و 
دزاس و یم  دایز  كاپ و  هحفـص 191 ] ار [  لام  ةوکز ، هک  روط  نامه  . دـنک یم  دایز  كاپ و  ار  تفرعم  یهاـگآ و  دوش و  یم  ملع  ةوکز 
اج نآ  دیوگ  یم  ریمع  یبا  نبا  . دنک یم  کمک  اه ، نآ  ياه  هسوسو  اهثانخ و  هلیح  نیطایـش و  رکم  ربارب  رد  تسارح  تظافح و  هب  مه 

مواـقم و درک ، شرافـس  يوقت  تعاـطا و  هب  ارم  هک  متـسود  داـیرف  مدوب ، هتخاـب  ار  متمواـقم  هجنکـش  ربارب  رد  مدوـب و  هداـتفا  ياـپ  زا  هک 
ای دشاب  زامن  زا  رکذ  نیا  هچ  تسه ، اهرهب  نیا  میناد ، یم  هک  هچ  نآ  يروآدای  رکذ و  رد  . دومن میاجرب  اپ  یصاوت  نیا  تخاس و  مدنمورین 

یمن اهنت  ار  یمدآ  هک  یلدـمه  زارمه و  هارمه و  ای  یبرم و  لوسر و  زا  ای  و  دـشاب ، ادـخ  ياه  تیادـه  تاـیآ و  زا  اـی  دـشاب ، تبیـصم  زا 
شرافس بنیز  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دربب  ار  یمدآ  ربص  قشع و  ملع و  ملح و  نارحب  ياه  هظحل  رد  ناطیش  هک  دراذگ  یمن  دراذگ و 

نیمه دروخ و  یم  گرگ  ار  هداـتفا  بقع  اـهنت و  دنفـسوگ  تسه ، تاـیاور  رد  هک  [ ، 234 ...«، ] ناطیـشلا کملحب  نبهذی  ال  « ؛ دیامن یم 
اه و فعـض  هطقن  زا  رمتـسم  ياهرکذ  هسوسو و  قیوشت و  دـیدهت و  رکم و  اـب  درب  یم  ناطیـش  ار  هدـنام  بقع  اـهنت و  ذاـش و  نمؤم  روط 

رما يایحا  هجیتن ، رد  تسا و  رادـساپ  ظفاح و  مه  تسا ، هدـنزاس  مه  تسا ، ةوکز  مه  نارگید  اب  يهرکاذـم  رکاذـت و  [ . 235 . ] اه یناوتان 
لقن یتسود  . تسین یمک  راک  اه ، ییاهنت  اه و  هبذاج  اه و  هسوسو  يایند  رد  مه  نآ  دـمآراک  ياهورین  ظفح  فشک و  قلخ و  هک ؛ تسا ،
ياه نیـشام  اب  هیقب  دوب و  هدـنام  اهنت  تشگ ، یم  هحفـص 192 ] زاب [  یتوعد  زا  ناضمر  هاـم  راـطفا  بش  رد  دـیتاسا  زا  یکی  هک  درک  یم 

یم اهنت  دییآ و  یم  اجک  زا  دوب  هدیسرپ  داتسا  زا  تسود  نیا  . دندوب هدرکن  یهجوت  مه  وا  هب  دندوب و  هتفر  دوخ ، ياه  هدننار  گنراگنر و 
تـسد اب  یتح  اه ، هسوسو  رابگر  ریز  رد  اهنت  ياـه  هتخوسلد  زا  يرادـهگن  . میتخاـب اـم  میآ ... یم  هناـخرامق  زا  دوب ؛ هتفگ  داتـسا  دـییآ ...

يروآدای رکذ و  دماجنا -. یم  ءایلوا  رما  يایحا  ورین و  ظفح  هب  نتشاذگن  اهنت  یهارمه و  یتح  يروآدای و  رکذ و  هک ، دراد  ناکما  یلاخ 
هدـنز ثعاب  نزرب  يوک و  رد  عمج و  رد  ءایلوا  زا  وگو  تفگ  هک  تسا  یعیبط  تساه و  نآ  هب  توعد  دـمحم ، لآ  ملاع  رما و  بحاص  زا 
يهناخ رد  دزاس و  یم  شکرس  ار  رما  یلو  هب  قایتشا  شتآ  هک  تساه  يروآدای  اهرکذ و  نیمه  . تساه نآ  رما  يایحا  اه و  نآ  دای  ندش 
کیبل دنتفگ و  یم  هیبلت  وا  يارب  رفن  اهرازه  تیب ، رانک  رد  لاس  کی  رد  دنیوگ ؛ یم  نیطقی  نب  یلع  هرابرد  هک  دراذـگ  یم  زاب  ار  اه  نآ 

رد مه  درک و  یم  نیمأت  ار  اه  نآ  یگدنز  مه  دندوب ، هنیدم  زا  رود  ریقف و  نایعیـش  زا  هک  اه  نآ  راجیتسا  اب  نیطقی  نب  یلع  . دنداد یم  رس 
رکذ . تخاس یم  راشرـس  زورما  ات  ار  هعیـش  فراعم  مه  تخاس و  یم  يوار  مه  تشاد و  یم  هگن  زاب  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  يهناـخ 

تـسین تهج  یب  . تساه نآ  يریگرد  يارب  ورین  يروآ  عمج  . تساه نآ  رما  ياـیحا  تموکح و  مکح و  هب  توعد  وا ، هب  توعد  ملاـع و 
تقو هب  يدئاص  يهمامثوبا  . دیامن یم  وگو  تفگ  بلق  هحفـص 193 ] ءایحا [  نید و  ءایحا  رما و  يایحا  هرکاذم و  رکذ و  زا  هنوگ  نیا  هک 
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[236 «. ] نیرکاذلا نیلصملا  نم  هللا  کلعج  ةولصلا ، ترکذ  « ؛ دشاب مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  رگید  زامن  کی  ات  تساوخ  دومن و  هجوت  زامن 
ماما نارادولج  زا  يا  هدع  زامن  زا  سپ  [ . 237 «. ] کب نوقحال  اناف  مدقت  «؛ دومرف ماما  تساوخ و  هزاجا  ماما ، ییاهنت  دوجو  اب  زامن  زا  سپ  .

؛ دندیسرپ دندرک و  هاگن  دوب ، هتفرگ  ناماد  هب  ار  ناشاهرـس  هک  ماما  هب  رابنوخ  مشچ  اب  دندوب  هداتفا  ياپ  زا  اه  هزین  اهریت و  يهبرـض  اب  هک 
یف ینا  هلمعا  مالـسلا و  هللا  لوسر  أرقاف  ...«.» ۀنجلا یف  یماما  تنا  یلب  « ؛ دومرف ترـضح  و  میدرک ... افو  ایآ  هللا ».. لوسر  نبای  تیفوا  له  »

هحفص 194 ] [ . ] 239 «. ] تحتف دق  ۀنجلا  هذه  مارک  ای  «؛ دندومرف زامن  زا  سپ  ترضح  [ . 238 «. ] رثالا

ارهز يهمطاف  زا  یمالک 

ردادبا نیع  ۀفرط  انـسفنا  یلا  انلکت  یهلاکئانفب ال  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمتفه  بش 
ترکفت : » مالسلا اهیلع  ۀمطاف  تلاق  ؟ یتحاران ارچ  دومرف : دید ، نایرگ  نارگن و  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  فافز  بش 

نا هللا  كدشناف  يربق  يدحل و  یلا  یلوخدک  یلزنمب  یشارف  یف  یلوخد  تهبـشف  يربق  یف  یلوزن  يرمع و  باهذ  دنع  يرما  یلاح و  یف 
غولب ات  دلوت  زا  . دراد ینوگانوگ  ياه  هاگتسیا  توافتم و  ياه  هظحل  ناسنا  یگدنز  [ . 240 «. ] ۀلیللا هذه  یلاعت  هللا  دبعنف  ةولصلا  یلا  تمق 

وهل و بعل و  ایندلا  ةویحلا  امنا  « ؛ نآرق ریبعت  هب  یگدنز ، لحارم  نیا  زا  مادک  ره  رد  یعیبط  يروط  هب  . گرم ات  يریپ  ات  دیلوت  ات  جاودزا  ات 
یمدآ دنزرف ، تورث و  رد  رثاکت  نتشابنا و  رخافت و  شیارآ و  یمرگرس و  يزاب و  [ 241 ...«، ] دالوالا لاومالا و  یف  رثاکت  رخافت و  ۀنیز و 

، غولب تلاح  یعیبط  . میشاب هدرب  لاؤس  ریز  ار  اه  تعیبط  میشاب و  هتفر  رتارف  تعیبط  زا  هک  اج  نآ  هحفص 195 ] رگم [  دنک  یم  یهارمه  ار 
رکف و هظفاـح و  شوه و  هلحرم  نیا  رد  . تسا یـشورف  رخف  تنیز و  ییاـمندوخ و  تردـق ، یناوج و  يهلحرم  یعیبط  و  یمرگرـس ، وهل و 

مهو زا  دیامن و  رضاح  اج  کی  ار  وا  يهدنیآ  لاح و  هتشذگ و  ناسنا ، فوقو  قلعت و  هک  اج  نآ  رگم  دخرچ  یم  رادم  نیا  رب  یمدآ  رکذ 
روـضح و زا  هلحرم  نیا  . دریگب راـک  هب  تعـسو  نیا  رد  ار  وا  دـهاوخب و  کـمک  يدـنب  عـمج  نیا  يارب  یمدآ  يهظفاـح  رکذ و  لاـیخو و 

فافز بش  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  . ددرگ یمزاب  اهورین  بیکرت  يداقن و  یهاگآدوخ و  هب  هک  تسین  طبترم  لاس  نس و  هب  لقعت  فوقو و 
یم ینارگن  نیا  حیضوت  يارب  تسا و  نایرگ  نارگن و  همطاف  . دراد ییوگو  تفگ  هدومن  باختنا  دوخ  هک  دوخ  رـسمه  اب  دراد  لاس  هن  هک 

، میآ یم  دورف  مریگ و  یم  رارق  مربق  رد  نم  درذـگ و  یم  مرمع  هک  ماگنه  نآ  رد  هک  مدرک  یم  رکف  دوخ  راک  رد  لاح و  رد  نم  دـیوگ ؛
نیا اب  موش  یم  لخاد  دحل  ربق و  رد  هک  یماگنه  مدـید ؛ هیبش  مه  هب  لوحت  نآ  اب  ار  لوحت  نیا  نم  ار ، مدوخ  يرادرـسمه  غولب و  نیا  نم 

رد ار  ادخ  ات  زامن ، نتـشاداپب  مایق و  يارب  مهد  یم  مسق  ار  وت  سپ  دنتـسه ، هیبش  مه  هب  ما  هدـمآ  دورف  مهاگیاج  رد  ملزنم و  رد  هک  هظحل 
زورما هک  لزنم  نیا  نوچمه  دـیآ ، یم  هک  تسا  یلزنم  درذـگ و  یم  هک  تسا  يرمع  تیاـهن  زا  همطاـف  ینارگن  . مییاـمن تداـبع  بش  نیا 
همطاف مشچ  هدومن و  هارمه  ینارگن  اب  ار  روضح  فوقو و  نیا  هچنآ  تسا و  هدیمرآ  نآ  رب  هک  شارف  نیا  نوچمه  هدیـسر و  نآ  هب  همطاف 

يهلحرم وا  سنا  اب  دـنک و  هحفـص 196 ] زاغآ [  ار  هلحرم  نیا  وا  اب  ات  دـناوخ  یم  ادـخ  سنا  تدابع و  زامن و  هب  ار  وا  هدرک و  ناـیرگ  ار 
. دیامن کبس  ار  گرم 

(1  ) ءاقل ترایز و  ءایحا ؛ لماوع 

هدـش حرطم  رما  يایحا  يارب  هک  دوب  یلماوع  زا  مه  لماع  نیا  . میـسر یم  یقالت  ءاـقل و  ثحب و  هب  هرکاذـم  رکذ و  میلعت و  ملعت و  زا  سپ 
عمج هب  سپـس  مییامن و  یم  يورم  هدـمآ  هحفاصم  ناوخالا و  ةرایز  فطاعت و  محارت و  باب  رد  یفاـک  باـتک  رد  هک  یتاـیاور  هب  اـم  . دوب
ماما زا  بیعـش  مییاـمن -. یم  هجوت  میدروآ  مود  بش  رد  لـبق ، ياـه  بش  رد  هک  یتاـیاور  يهعومجم  هب  و  میزادرپ ، یم  نآ  یلک  يدـنب 

یم تسود  ادخ  رطاخ  هب  هک  دیـشاب  یبوخ  ناردارب  دینک و  ادـخ  تعاطا  دومرف ؛ یم  دوخ  باحـصا  هب  هک  دونـش  یم  مالـسلا  هیلع  قداص 
رگیدکی تاقالم  رگیدکی و  رادید  هب  [ 242 [ ؛» هویحأ انرما و  اورکاذت  اوقالت و  اوروازت و  .» دنیامن یم  يزوسلد  دننز و  یم  دنویپ  دـنراد و 
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يردارب دنویپ و  یتسود و  لصاوت و  هب  ياهروتـسد  نیمه  یلهاک  يوادیـص و  دیرادب -. هدنز  ار  نآ  دینک و  وگو  تفگ  ار  ام  رما  دییایب و 
اجرباپ تباث و  نیملسم  رب  دومرف ؛ هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زعملا  یبا  دننک -. یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار 

رگید ضعب  رب  یـضعب  دنیامن و  کمک  زاین  لها  اب  يربارب  نتخاس و  نابرهم  رد  دننک و  شـشوک  نداد  دـنویپ  رد  هک  هتفرگ  رارق  قح  نیا 
تمحر هحفص 197 ] یتسود و [  زا  حتف  هروس  رخآ  رد  هک  مهنیب ،» ءامحر  : » دیشاب هداد ، روتـسد  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  هب  ات  دنروایب  يور 

عمج هک  هنوگ  نامه  دـیوش  راد  هصغ  دـنام  ناهنپ  يزیچ  ناشاه  يراتفرگ  زا  اه و  نآ  راک  زا  رگا  هک  اج  نآ  ات  دـنک  یم  تیاکح  نیبانیب 
سک ره  دومرف ؛ هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هزمح  یبا  دـندوب -. هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  راـصنا 
رازه داتفه  دنوادخ  دشاب  تسوا  روضح  رد  هچ  نآ  هب  یبایتسد  ادخ و  يهدـعو  لابند  هب  و  دـنک ، ترایز  وا  زج  هن  ادـخ  يارب  ار  شردارب 

هتشرف یکی  تسا  حرطم  تایاور  نیا  رد  هتکن  ود  . تساراوگ وت  يارب  تشهب  يدش و  كاپ  وت  دنیوگب  وا  هب  هک  درامگ  یم  وا  رب  ار  هتشرف 
ییاراوگ رگید  ؟و  دراد انعم  هچ  دـنهدب  ار  تشهب  ییاراوگ  شدوخ و  یکاپ  مایپ  وا  هب  رفن  رازه  داتفه  ات  هک  هدـش  هدرامگ  لکوم و  ییاه 

یم تسد  هب  هک  تسا  یتاماقم  دـنک و  یم  یط  وا  هک  تسا  ییاه  هبتر  تاجرد و  زا  ناـشن  اـه  هتـشرف  نیا  لوا  دروم  رد  ؟ هچ ینعی  تشهب 
محازم عنام و  تب و  همه  نیا  نوچ  . دراذگ یم  رس  تشپ  هک  تسا  ییاه  تب  دسر و  یم  نآ  هب  هک  تسا  ییاه  يدازآ  اه و  یکاپ  دروآ و 

اب تاهجوت و  نیا  نودـب  هک  اـج  نآ  تسا و  هار  رـس  رب  يراـتفرگ  هاگـشزغل و  اـه  نیا  زا  شیپ  تسه و  نمؤم  رادـید  تراـیز و  ماـقم  رد 
ار تراشب  نیا  دونـش و  یم  ار  دایرف  نیا  دنک ، یم  روبع  هک  یتب  ره  زا  و  درذـگ ، یم  هک  يدـنب  ره  زا  دروآ ، یم  يور  ترایز  هب  صالخا 

دنهارمه جنر  تبکن و  اب  اما  دنـسر ، یم  تسدـب  یهاگ  اه  تمعن  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  تشهب ، ییاراوگ  مود و  دروم  رد  اما  . دریگ یم 
زا ییاـهر  لد و  یکاـپ  اـب  . دننیـشن یم  لد  رد  دـنوش و  یم  اراوـگ  كاـپ و  یمدآ  هحفـص 198 ] يارب [  اه  يراتفرگ  اـه و  جـنر  یهاـگ  و 

کل تباط  تبط و  الا  « ؛ هک تسا  یندینـش  هتکن  نیا  تسا و  نیریـش  اراوگ و  تشهب  تمعن ، یکاـپ  نیا  اـب  اـهقلعت ، اـه و  تب  اـهضرم و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  دـش -. اراوگ  كاپ و  وت  يارب  تشهب  يدـش و  كاپ  وت  [ 243 [ ؛» ۀنجلا
هناخ رد  رب  هک  دیـسر  يا  هناخ  هب  هک  نیا  ات  داتـسرف  نیمز  هب  ار  يا  هتـشرف  دـنوادخ  تفگ  نم  يارب  لـیئربج  دومرف ؛ هک  دـنک  یم  تیاور 

هب تسا  نم  ملـسم  ردارب  تفگ ؛ درم  يراد ؟ هناخ  بحاص  اب  یتجاح  هچ  تفگ  درم  اب  هتـشرف  . تساوخ یم  هزاجا  هناخ  بحاـص  زا  يدرم 
مایپ نم  تفگ : هتـشرف  سپ  . درک دییأت  درم  هدرکن ؟ راداو  راک  نیا  هب  ار  وت  يزیچ  نیا  زج  تفگ : هتـشرف  . ما هدـمآ  شترایز  هب  ادـخ  رطاخ 

راز ملـسم  امیا  : » دیامرف یم  دنوادخ  . دـش بجاو  وت  يارب  تشهب  دـیوگ : یم  دتـسرف و  یم  مالـس  تیارب  ادـخ  متـسه ، وت  يارب  ادـخ  روآ 
ارم هدرکن ، تراـیز  ار  وا  سپ  دـیایب ، یملـسم  تراـیز  هب  هک  یملـسم  ره  [ 244 [ ؛» ۀـنجلا یلع  هباوث  و  راز ، ياـیا  راز ، هاـیا  سیلف  املـسم ،

نودـب هک  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  نومـضم  نیمه  .و  تسا نم  تشهب  وا  شاداـپ  تسا ؛ نم  هدـهع  رب  وا  شاداـپ  تـسا و  هدرک  تراـیز 
دناوخ یم  دوخ  رئاز  ار  وا  دنوادخ  درک  رادید  شا  هناخ  رد  ار  وا  دمآ و  ینمؤم  ترایز  هب  یعقوت  تشاد و  مشچ  نودب  گنرین و  هعدخ و 

هحفاصم باب  رد  دزاس -. یم  مهارف  ار  تشهب  شیارب  تسوا  هحفص 199 ] رد [  هک  یقشع  تبحم و  رطاخ  هب  دیامن و  یم  دوخ  نامهیم  و 
[245 . ] دزیر یم  اه  هخاش  زا  اهگرب  زییاپ  رد  هک  روطنامه  دزیر  یم  ار  ناهانگ  نینمؤم ، يهحفاصم  رادید و  هک  تسا  یتایاور  یفاک ، زا 

یمدآ حـناوج  حراوج و  اب  هاـنگ  دـنویپ  دوش و  یم  رتراد  هشیر  دـنوادخ ، تبحم  تفرعم و  رادـید ، رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاـیاور  نیا  .
رادید رد  . دناکشخ یم  ار  ناهانگ  دنوادخ ، رظن  هجوت و  لابقا و  اهرادید ، نیا  رد  . دزیر یم  زییاپ  تسـس  ياهگرب  لثم  دوش و  یم  تسس 

ناطیش و ناطلس  دناکشخب و  ار  يدایز  ناهانگ  ياه  هشیر  دناوت  یم  اه  نیا  زا  کی  ره  دریگ و  یم  لکـش  تفرعم  تبحم و  نما و  رکذ و 
اب دنوادخ  دیآ و  یم  اه  نآ  ياه  تسد  نایم  رد  دنوادخ  تسد  نمؤم  ود  يهحفاصم  رادـید و  اب  رگید  یتایاور  رد  درادرب -. ار  وا  تیالو 
نا : » دـنک یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  طاـمق  . دـهد یم  تسد  دراد ، تسود  رتـشیب  ار  شردارب  تسا و  رت  ناـبرهم  هـک  سک  نآ 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  کلام  تیاور  رد  و  [ 246 «. ] هبحاصل ابح  امهدشا  حفاصف  امهیدیا  نیب  هدی  هللا  لخدا  احفاصت  ایقتلا و  اذا  نینمؤملا 
لابقا و نیا  اب  دنک و  یم  يور  اه  نآ  نیرتنابرهم  هب  دروآ و  یم  اه  نآ  ياه  تسد  نایم  ار  شتـسد  دنوادخ  هحفاصم ، رادید و  ماگنه  هک 
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ترضح سپ  . مدش دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  نم  دیوگ ؛ یم  رامع  نب  قاحـسا  هحفـص 200 - ] دزیر [ . یم  ناهانگ  هک  تسا  هجوت 
تناردارب يارب  وـت  هـک  يرییغت  نآ  دوـمرف ؛ تـسا ؟ هدـش  نـم  رب  رییغت  نـیا  ثعاـب  هـچ  مدیــسرپ  . دوـمرف رظن  نـم  هـب  هـتفرگ  يا  هرهچ  اـب 

ترهش سرت  زا  قاحسا  . دنک یم  رود  وت  زا  ار  هعیش  نایاونیب  هک  يا  هتشاذگ  تا  هناخ  رد  رب  ینابرد  وت  هک  هدیسر  نم  هب  قاحسا ! . يدروآ
دنهدب تسد  دننک و  رادید  هک  اج  نآ  نمؤم  ود  هک  یناد  یمن  ایآ  دیامرف ؛ یم  دـنک و  یم  لاؤس  تنحم  هیلب و  سرت  زا  ماما  دـیوگ و  یم 
تمحر دنتـسیا  یم  تبحم  قـفر و  هک  یماـگنه  تـسا و  رتناـبرهم  يارب  مهـس  تـمحر 99  نـیا  زا  دتـسرف و  یمورف  ار  شتمحر  دـنوادخ 

يرـس دیاش  دییایب  رانک  دنیوگ ؛ یم  اه  هتـشرف  ياه  نابهگن  دننک ، وگو  تفگ  ات  دننیـشن  یم  هک  اج  نآ  و  دناشوپ ، یم  ار  اه  نآ  دـنوادخ 
؛ دومرف هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نمیا  [ .- 247 . ] تسا هتشاذگ  ششوپ  رتس و  اه  نیا  رب  دنوادخ  هک  دنشاب  هتـشاد 

یم يروبـص  تسا و  نیگنـس  هتکن  نیمه  و  [ . 248 . ] دشکب رتدوز  ار  شتـسد  هک  دادـن  تسد  درکن و  هحفاصم  سک  چـیه  اب  ادـخ  لوسر 
هـشیر هک  تسین  يزاب  اه  نیا  .و  ییاین هاتوک  تبحم  رد  یـشابن و  ییادج  رب  مدق  شیپ  هک  دهاوخ  یم  هجوت  دهاوخ و  یم  قشع  دهاوخ و 
هظحل کـی  مراد و  یمنرب  ماـگ  کـی  منمؤم  ردارب  يارب  هک  ینم  . دـهاوخ یم  يدرمیاـپ  دراد ، قـح  عـساو  تمحر  تبحم و  تفرعم و  رد 

تسا و نابرهم  نینمؤم  هب  تسا و  قشاع  هک  منک  لابند  ار  لوسر  راک  ییاـمندوخ ، رهاـظت و  ءادا و  اـب  مناوت  یم  هنوگچ  منک ، یمن  فقوت 
متنع اـم  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاـج  دـقل  : » هدومرف وا  يهراـبرد  هحفـص 201 ] هبوت [  يهروـس  رد  هک  تساـجرب  اـپ  تبحم  رد 

هب تسا و  صیرح  امش  رب  . تسا نیگنس  وا  رب  امش  جنر  هک  دمآ ، امش  رب  امش  زا  یلوسر  [ 249 [ ؛» میحر فؤر  نینمؤملاب  مکیلع و  صیرح 
دریگب ناطیش  زا  ار  یسک  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  رمتـسم  دایز و  بلط  صرح و  نیا  . تسا نابرهم  زوسلد و  اه  هدروآ  نامیا 
مالـسا هب  ار  يدوـهی  ناوـج  هک  تسا  یـضار  دـنامب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  يارب  وا  شعن  رگا  یتـح  . دـنزب دـنویپ  ادـخ  اـب  ار  یلد  و 

دمحم یناشنب  تشهب  هب  رگا  مدرب و  ار  یکی  هک  دوش ، یم  داش  ناطیش  یناشکب  شتآ  هب  ارم  رگا  ایادخ  هدمآ ؛ هزمحوبا  ياعد  رد  . دناشکب
يدونـشخ وت و  لوسر  رورـس  هک  مناد  یم  دـنگوس  وت  هب  نم  مدروآ و  ار  یکی  هک  دوش ، یم  دونـشخ  وـت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر 

دنک و کبس  ار  يدرمیاپ  اه و  فقوت  دناوت  یم  راد  هشیر  قیمع و  ياه  تبحم  نیا  . تسا رت  بوبحم  وت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
اوروازت « ؛ دوب هدمآ  قباس  تایاور  رد  دنادرگب -. ناتـسود  نارای و  ریذپ  تنم  ار  وت  تنم  نودب  دناشکب و  وت  شود  رب  ار  اهراب  جنر  نودـب 

امـش ياه  لد  رادید  نیا  رد  هک  دییایب ، رگیدکی  تاقالم  رادید و  هب  [ 250 «. ] انثیداحال ارکذ  مکبولقل و  ءایحا  مکترایز  یف  ناف  اوقـالت ، و 
تساه ترایز  اب  رادید و  رد  یلو  دشاب ، رتشیب  دناوت  یم  يرکفنشور  ملع و  ییاهنت  رد  هچرگ  . دیآ یم  دای  هب  ام  ثیداحا  دوش و  یم  هدنز 

هزات مالک  ثیداحا و  روآدای  دوش و  یم  هدنز  هدرم  لد  ددرگ و  یم  صخشم  شیاهقلعت  دوش و  یم  راکشآ  یمدآ  ياه  فعض  هطقن  هک 
لـسغت نیدـیلا  لثم  ایقتلا ، اذا  نیوخالا  لثم  « ؛ دوب هدـمآ  تاداعـسلا  عماج  رد  هحفـص 202 - ] ددرگ [ . یم  تیب  لها  زا  ون  ياـه  نخـس  و 

تسد ره  نوچ  . دیوش یم  ار  يرگید  مادک  ره  هک  دنتـسه  تسد  ود  لثم  دنـسر  یم  مه  رادید  هب  هک  ردارب  ود  ناتـساد  «. يرخالا امهیدحا 
ار هدرک  بوسر  ناهنپ و  ياهقلعت  دیوش و  یم  رگید  تسد  ار  ییاه  هشوگ  اه و  هتفهن  دیوشب ، ار  شدوخ  يدـح  ات  ییاج و  ات  دـناوت  یم 

یعس هقناعم و  باوبا  رد  یناوت  یم  هک  تسا  یتکرب  اب  هدنزومآ و  تایاور  اه  نیا  زج  اه و  نیا  . دنک یم  كاپ  نینمؤم  ترایز  ترـشاعم و 
ار ینارون  تایاور  نیا  هک  هچ  نآ  عقاو  رد  یهدب  وش  تسـش و  نآ  رد  ار  دوخ  لد  یـشاب و  نآ  لابند  هب  نینمؤم  هب  تمدـخ  جـئاوح و  رد 
هجوت و نیمه  دـهد  یم  انعم  ار  وا  يهحفاصم  يریگتـسد و  تراـیز و  رادـید و  نمؤم و  رورـس  تجاـح و  رد  یعـس  دـهد و  یم  حیـضوت 

یلص ادخ  لوسر  ادخ و  رورس  هب  نمؤم  رورس  هک  تسا  نیمه  دنک و  یم  مهارف  ار  یهلا  عمج  كاپ  يهتسه  هک  تسا  یطابترا  صالخا و 
زاوها و لماع  رادناتـسا و  فورعم -  یـشاجن  دادـجا  زا  یـشاجن -  هک  دـنک  یم  لقن  روهمج  نبا  یفاک  رد  . دروخ یم  هرگ  هلآ  هیلع و  هللا 
رب یـشاجن ، رتفد  ناوید و  رد  هک  دـنک  یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  درک ، یم  راک  وا  يارب  هک  نازرواشک  زا  یکی  دوب و  سراـف 
يا همان  نم  يارب  ینیب  یم  تحلـصم  رگا  دراد  هدـهع  رب  ار  وت  تعاطا  تسا و  دـقتعم  وت  هب  وا  تسا ، يداـیز  یهدـب  نیگنـس و  جارخ  نم 
نبا . دـنادرگ رورـسم  ار  وت  ادـخ  نک ، رورـسم  ار  تردارب  هللا ؛» كرـسی  كاـخا  رـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  « ؛ دنتـشون ترـضح  . سیوـنب
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یشاجن داد ... وا  هب  ار  همان  درک  تولخ  هک  هحفـص 203 ] یماگنه [  . دوب عمج  رد  وا  دش و  دراو  وا  رب  همان  اب  زرواشک  دیوگ ؛ یم  روهمج 
یجارخ نم  رب  تفگ  زرواشک  ؟ يراد یتجاح  هچ  دیسرپ  تشاذگ و  شمشچ  رب  دیسوب و  تسا ، مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  يهمان  نیا  تفگ 

وا ياج  هب  داد  روتسد  تساوخ و  ار  دوخ  بتاک  یشاجن  سپ  . مهرد رازه  هد  تفگ  زرواشک  تسا ؟ ردقچ  دیـسرپ  . دنا هدیرب  وت  ناوید  رد 
؟ مدرک رورسم  ار  وت  ایآ  تفگ  زرواشک  هب  یشاجن  سپ  . دنیامن تخادرپ  مه  وا  هدنیآ  لاس  يارب  دنک و  كاپ  ار  شمـسا  دننک و  تخادرپ 

یم اه  نیا  یمامت  رد  داد و  روتسد  سابل  قودنص  مالغ و  زینک و  بکرم و  هب  شیارب  یـشاجن  زاب  . درک قیدصت  اعد  شیاتـس و  اب  زرواشک 
نآ يور  رب  هک  ار  یـشرف  نیا  تفگ  یـشاجن  هاگ  نآ  دیـشخب  یم  رتشیب  وا  دومن  یم  قیدصت  زرواشک  و  متخاس ؟ رورـسم  ار  وت  ایآ  تفگ 

دمآ و مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  اهدـعب  زرواشک  . روایب نم  يوس  هب  ار  تیاه  يراتفرگ  هشیمه  رادرب و  يداد  نم  هب  ار  میالوم  همان 
نبای دیـسرپ  زرواشک  . دـش یم  رت  لاحـشوخ  لاحـشوخ و  دوب  هدرک  یـشاجن  هک  هچ  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تفگ و  زاب  ار  ناتـساد 

مه ار  وا  لوسر  ادـخ و  دـنگوس ، ادـخ  هب  يرآ  دومرف  ترـضح  هتخاس ؟ رورـسم  ار  امـش  هداد  ماـجنا  نم  قح  رد  هچ  نآ  اـیوگ  هللا  لوسر 
یکرابم دـنویپ  نینمؤم  نایم  یگتـسبمه  دـنویپ و  طابترا و  اب  صالخا و  اب  لمع و  تهج  اب  لـمع  دـنویپ  [ . 251 . ] تسا هدینادرگ  رورـسم 

تفرعم و ياـه  هشیر  نیا  اـب  لـمع  نیا  هک  تسا  نیمه  دـنارتسگ و  یم  راـب  گرب و  اـه  نامـسآ  رب  دراد و  یم  رب  رـس  نیمز  زا  هک  تـسا 
همه نیا  حیـضوت ، نیا  نودـب  . دـسر یم  یتداـیز  يداـیز و  هب  مک  اـب  دـبای و  یم  هار  ادـخ  هجوت  رظن و  هحفـص 204 ] لاـبقا و [  هب  تبحم 

اج نآ  یلو  . دـیآ یم  يدایز  وغل و  رظن  هب  اه  نآ  تراشب  اه و  هتـشرف  دـمآ  تفر و  فلتخم و  ملاوع  رد  لاقتنا  لقن و  همه  نیا  تاـجرد و 
زا سپ  . تسین دایز  همه  نیا  دماجنیب ، اه  لد  ءایحا  ادخ و  ءایلوا  رما  يایحا  هب  ءاقتلا  ءاقل و  ترایز و  دمآ و  تفر و  تبحم و  رذـب  نیا  هک 

دایرف نیا  اب  «. هللا لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له  « ؛ دز دایرف  دنام ، اهنت  مالسلا  هیلع  نیسح  دنتفر و  هناتسم  نیـسح  نارای  یمامت  هک  نیا 
، ار شریغـص  دـنزرف  تخاس و  ناـشمارآ  دـمآ و  اـه  نآ  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیدرگ و  دـنلب  مرح  لـها  نویـش  رـصان » نم  لـه  »

رـصنلا اـنع  تبـسح  نا  : » دومرف ترـضح  . دـندیرد ار  شموقلح  دـندز و  ریت  ردـپ  شوغآ  رد  ار  دـنزرف  . تفرگ شوغآ  هب  ار ، شراوـخریش 
ام یلع  نوه  « ؛ دومرف دیشاپ و  نامسآ  يوس  هب  ار  اه  نوخ  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  دیامرف ؛ یم  فوهل  رد  دیس  «. انل ریخ  وه  امل  کلذ  لعجاف 

هحفص 205 ] [ . ] 252 «. ] هللا نیعب  هنا  یب  لزن 

ارهز يهمطاف  زا  یمالک 

هراشا

نم انلعجا  یضم و  نم  حلاصب  انقحلا  یهلاکئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمتـشه  بش 
هناش هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  [ . 254 «. ] مهئاسنل مهمرکا  هبکانم و  مکنیلا  مکرایخ  : » مالسلا اهیلع  ۀمطاف  تلاق  [ . 253 . ] یقب نم  حلاص 

هب ار  نارگید  یبلط ، يرترب  یبلط و  تحار  رطاخ  هب  اه  مدآ  . رتشیب مارکا  تمارک و  اب  دوخ  ناوناب  يارب  تسا و  رت  نابرهم  رت و  مار  شیاـه 
رب تنم  اب  ار  دوخ  راب  دنتـسه  رتگنرز  هک  اه  نآ  . دننک یم  هدافتـسا  اه  نآ  ریخـست  يارب  اه  نآ  ياه  فعـض  هطقن  زا  دنـشک و  یم  راب  ریز 

تیفرظ اب  یلاخ و  هک  دـنیب  یم  نیا  رد  ار  یگنرز  دـیمهف ، رتشیب  یمدآ  یتقو  . دـننک یم  ماخ  ار  اه  نآ  دـنراذگ و  یم  نارگید  ياه  هناـش 
مه هدنامن و  یلاخ  تسد  شدوخ  مهو  يرادربراب  ینابرهم و  نیا  اب  . دشک یم  راب  دریذپ و  یم  تنم  هک  تساج  نیا  دـنکن ، تکرح  یثنخ 

تنم ریقحت و  يراد ، هدـهع  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مـهم  يهـتکن  هحفـص 206 ] تسا [ . هداد  نارگید  هب  ار  يراد  هدـهع  یناـبرهم و  سرد 
اب . يا هتـشادرب  ار  اه  نآ  راب  اه  نآ  فعـض  رطاخ  هب  هک  تسا  یناسک  تشادگرزب  مارکا و  رد  يراوگرزب ، تمارک و  لب  دشابن ، نتـشاذگ 

يزاس و یم  لقتنم  اـه  نآ  هب  ار  تعراـسم  تقبـس و  تبحم و  تزع و  مارکا ، اـب  . یناـشن یم  هتـسخ  ياـه  لد  رد  ار  ترفن  تلذ و  ریقحت ،
بوخ و قافنا  . تسوت رتشیب  دـشر  وت و  یبوخ  تمـالع  ریثکت  دـیلوت و  نیمه  ییاـمن و  یم  تیبرت  ریثکت و  يرتشیب  ناـهارمه  ناراـکمه و 
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تغارف تعـسو و  هب  مه  و  عمج ، رد  هدنـشخب  قفنم و  ریثکت  هب  مه  تمعن و  تلود و  لام و  ترثک  هب  مه  بوخ ، نتـشادرب  راب  شـشخب و 
هرقب يهروس  قاـفنا  تاـیآ  رد  هک  ار  هتکن  هس  نیا  ناوتب  دـیاش  . دـشاب هتـشادن  ینزح  فوخ و  هک  اـج  نآ  اـت  دـماجنا ، یم  قفنم  دوجو  رد 

مهیلع و ال فوخ  و ال  هبر ، دنع  هرجا  هلف  نحـسم  وه  و  ههجو هللا ، ملـسا  نم  یلب  « ؛ دروآ تسدـب  هروس  لیاوا  زا  هیآ  نیا  رد  تسا ، حرطم 
شاداپ ناسحا ، مالسا و  نیا  هارمه  تسا ، هدنشخب  یبوخ  هب  هک  یسک  و  هتشاذگاو ، ادخ  يارب  ار  شیور  هک  یـسک  [ . 255 «. ] نونزحی مه 

سپ . تسوا راـگدرورپ  روضح  رد  هک  تسین ، رطخ  ضرعم  رد  نیمز و  رد  قودنـص و  رد  شاداـپ  نیا  تسوا و  يارب  تسوا و  دوـس  هب  وا 
رگید يهلحرم  . تسا هتفرگ  رارق  نما  هاگیاج  رد  شاداپ  نیا  هدیسر و  شاداپ  هب  هتفرن ، تسد  زا  وا  ياه  تمعن  هک  تسا  لوا  يهلحرم  نیا 

، شاداپ زا  هلحرم  نیمه  رد  تساه و  نآ  يارب  هودـنا  سرت و  زا  رود  نما و  شاداپ  هک  تسا  هتفهن  نونزحی » مه  مهیلع و ال  فوخ  ـال   » رد
درفم هک  هبر » دنع  هرجا  هلف   » لثم دمآ ، یم  درفم  ریمـض  دـیاب  هحفص 207 ] هلمج [  قایـس  کبـس و  هب  نوچ  هدمآ ، مه  يرگید  يهلحرم 
نیذلا لثم  « ؛ هک دهد  یم  ربخ  هدنـشخب  نسحم و  ریثکت  زا  عمج  نیا  هتفر و  راکب  عمج  ریمـض  مهیلع ،» فوخ  ال   » رد هک  یلاح  رد  هدـمآ ،

دنـشخب یم  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ناتـساد  [ . 256 «. ] ۀبح ةأم  ۀلبنـس  لک  یف  لبانـس  عبـس  تتبنا  ۀبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی 
ریثکت یحور و  نما  لام و  ریثکت  هب  ناسحا  هنوگ  نیا  هتسشن و  هناد  دص  مادک  ره  رد  هدروآ و  هلبنس  تفه  هک  تسا  يا  هناد  ناتـساد  لثم 

. دماجنا یم  صلاخ  نسحم  هدنشخب و  قفنم 

(2  ) ءاقل ترایز و  ءایحا ؛ لماوع 

هراشا

رد میدرک و  تئارق  باتـش  اب  ار  تایاور  نیا  ام  . دـش یم  بلق  ءایحا  رما و  يایحا  ثعاب  هک  دوب  رادـید  تراـیز و  نیا  رکذ ، ملع و  زا  سپ 
روازت و یقالت و  هفحاصم و  یقالت و  ترایز و  زا  مادک  ره  . میـشاب هتـشاد  هجوت  رادید  ترایز و  نیا  راثآ  هب  میهاوخ  یم  يدـنب  عمج  نیا 

. دراد لابند  هب  يراثآ  ءاقتلا 

ترایز

[258 ، ] تشهب [ . 257 ، ] مارکا هحفـص 208 ] ترایز [ ؛ نیا  و  تسادـخ ، ترایز  صلاخ ، تراـیز  تشذـگ ، لـبق  ثحب  رد  هک  روط  اـمه 
تاجرد میظع و  ياـه  تراـشب  [ . 261 ، ] تعافش [ . 260 ، ] شاداـپ تشهب و  ییاراوـگ  [ . 259 ، ] اه فعـض  اهقلعت و  زا  نوحـشحم  یکاـپ  .

[ . 262 . ] دراد ار  رایسب 

یقالت

تبحم يهرهب  [ . 264 ، ] ناهانگ ییادج  نتخیرورف و  [ . 263 ، ] ادخ یتسدمه  یهارمه و  ؛ تسه راثآ  نیا  يریگتسد  هحفاصم و  یقالت و  رد 
[ . 265 . ] رتشیب

روازت

تساهدروخرب هحفص 209 ] نیا [  نوچ  اهقلعت ، اه و  فعض  تخانش  اب  یبلق  تایح  یلد و  هدنز  ، تسه راثآ  نیا  دمآ  تفر و  روازت و  رد 
لها تموکح  مکح و  يزاس  هنیمز  رما و  يایحا  ، فراعم لاقتنا  ثیداحا و  رکذ  . دزاس یم  راکـشآ  ار  هتفهن  ياـه  عقوت  عمط و  لـخب و  هک 

. تیب
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ءاقتلا

هک دنتـسه  تسد  ود  لثم  دـننک  یم  دروخرب  هک  اج  نآ  ردارب  ود  دومرف ، یم  هک  تسه ، يزاس  هداـمآ  يزاـسکاپ و  دروخرب ، ءاـقتلا و  رد 
نیمه رد  دومرف ، یم  دلاو  داتـسا  . ددرگ یم  وش  تسـش و  هن  و  دوش ، یم  راکـشآ  اه  يدیلپ  نیا  هن  دروخرب ، نودب  دنیوش  یم  ار  رگیدـکی 
تدم اب  مه  نآ  جح  رفـس  هب  هک  اج  نآ  ات  دندرک  یم  یگدنز  یبوخ  اب  هک  دـندوب  هلاس  داتفه  يهیاسمه  رفن  ود  مق ، ياهراجن  يهچرازاب 

ات دندش  ریگرد  دشکب ، نایلق  لوا  یـسک  هچ  هک  نیا  رـس  رب  دندوب ، مه  اب  لکـشم  نودب  اه  لاس  هک  اه  نامه  دـندش ، قفوم  ینالوط  ياه 
رفس رد  ار  ناتـسود  دنیامرف  یم  هک  تسین  تهج  یب  . دننک هدافتـسا  ینود  اب  فرط  ود  زا  مه ، اب  ود  ره  هک  دش  نیا  رب  هحلاصم  هک  اج  نآ 

زا اـهزواجت  اـهطیرفت و  طارفا و  دریگ و  یم  لکـش  اـهدروخرب  هک  تساـهاضف  نیا  رد  نوچ  . دـینک ناـحتما  بضغ  قشع و  رد  رـضح و  و 
شکب شکب  هقباسم و  هب  هنوگچ  تمعن  تعـسو  رد  دندرک ، رـس  یتسود  اب  نادـنز  یگنت  رد  هک  اه  نآ  مینیب  یم  . دراد یم  رب  رـس  دودـح 

اه فعض  دش و  هدامآ  اهساسا  اه و  هیاپ  نیا  زا  اج و  نیمه  زا  دیاب  مالسلا  هیلع  موصعم  تموکح  رما و  يایحا  يارب  هک  یتسار  . دندیـسر
، تسه ناـیم  رد  اـهدروخرب  ینیریـش  یخلت و  اـهشوگ و  اـه و  مشچ  ینیگنـس  هک  تقو  نآ  . درک حالـصا  تخانـش و  هحفـص 210 ] ار [ 
هب ار  راک  نایلق ، ندیـشک  رد  یتح  لوا  وت  لوا و  نم  دـنزیر و  یم  مهرد  ار  اه  هبـساحم  اه و  لـمحت  اـه و  عقوت  اـهرهاظت و  ییاـمندوخ و 

تاناکما و دوش و  یم  صخـشم  ام  ياه  هنیدـقن  هک  تساـم  ياـهدروخرب  رد  تشذـگ  هک  روطناـمه  . دـناشک یم  يزاـب  ین  اـی  ییادـج و 
اب رادـید  ترایز و  . دوش یم  اهشاداپ  راثآ و  توافت  ثعاب  ءاقتلا  یقالت و  روازت و  ترایز و  تواـفت  . دـبای یم  تواـفت  دـقن  ياـه  تیعقاو 

، ثیداحا رکذ  یبلق و  تایح  یلد و  هدنز  روازت ، رد  هک  تسا  نیمه  درادن و  رثا  کی  هجیتن و  کی  لباقتم  رمتـسم و  دـمآ  تفر و  روازت و 
اه هتفهن  اهدروخرب  رد  . تسا توافتم  اه  هجیتن  لباقتم ، يریگتـسد  یقالت و  اب  دروخرب  ءاـقتلا و  رد  روط  نیمه  . دوش یم  حرطم  رما  ياـیحا 

ملع و هب  هک  هچنآ  . دریگ یم  رـس  دنوادخ  اب  دتـس  داد و  یتسدمه و  يریگتـسد  یقالت و  رد  دوش و  یم  وش  تسـش و  دوش و  یم  راکـشآ 
عمج يهنیمز  دروخ و  یم  کحم  دوش و  یم  دـقن  یقالت ، ءاقتلا و  روازت و  ترایز و  اـب  دوب ، هدـیناود  هشیر  يروآداـی ، رکذ و  اـب  شنیب و 
رکم هجیتن  رد  رتشیب و  تاـکرب  داـیز و  لـصاح  هک  ییاـه  عاـمتجا  اـه و  عمج  . ددرگ یم  مهارف  رت  هدرتسگ  ياـهدروخرب  رتـگرزب و  ياـه 
دنراد یشکراب  نابرهم و  ياه  هناش  هک  دنوش  یم  صخشم  اه  عمج  نیا  رد  اه  نیرتهب  دروآ  یم  لابند  هب  ار  وا  رمتسم  يهسیـسد  ناطیش و 

هک دـنروآ ، یم  يور  اـه  یناوتاـن  اـه و  فعـض  تیوقت  هارمه و  راـکمه و  ریثکت  تیبرت و  هب  يراوگرزب ، تمارک و  اـب  هحفـص 211 ] و [ 
هعومجم رد  یشکراب  ای  یشکرس و  عمج و  رد  لمحت  «. مهئاسنل مهمرکا  هبکانم و  مکنیلا  مکرایخ  : » دومرف یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

مراهچ و ثحب  هب  اج  نیمه  زا  . دریگب هشیر  میرکت  تیوقت و  ریثکت و  تیبرت و  نیا  زا  ای  رهاظت و  ییاـمندوخ و  زا  دـناوت  یم  گرزب  ياـه 
. میروآ یم  يور  تسا  عامتجا  عمج و  هک  رما  يایحا  رگید  لماع 

(1  ) عامتجا تفلأ و  ءایحا ؛ لماوع 

ياه عمج  اب  یفطاع  يداع و  یعیبط و  ياه  عمج  . دوش یم  طوبرم  نآ  عامتجا  لـماع  طاـبترا و  رـصنع  هب  عمج  ره  ماکحتـسا  تقیقح  رد 
دنا و هدـیلاب  فقـس  کی  ریز  هک  ار  هشیمه  ناردارب  دـنناوت  یم  اهردارب  نیا  هک  تسا  نیمه  دوش و  یم  توافتم  یتوخا ، یتبحم و  یهلا و 

یم عمج  لصاح  عمج ، هتشذگ ، نیا  زا  . دنریگب تراسا  رد  دنناشنب و  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  دوخ ، ياه  تسد  اب  دنا ، هدیشون  ناتسپ  کی  زا 
رتشیب فعاضم و  یلـصاح  هب  اه  عمج  رد  دیاب  میراد  یلـصاح  یلمع  یملع و  هتـشر  رد  ای  رازاب ، رد  ییاهنت  هب  ام  زا  مادک  ره  رگا  . دهاوخ

لثم تسرد  میزاس  یثنخ  ار  رگیدـکی  راک  میهدـب و  داب  رب  مینک و  بارخ  ار  يرگید  لـصاح  مادـک  ره  عمج  رد  هک  نیا  هن  میباـیب  تسد 
هک دـنرادن  عمج  هحفـص 212 ] لـصاح [  دنتـسین و  وسمه  یلو  دنتـسه  عمج  اـهنیا  دـشاب ، هدـش  هتـسب  یبـسا  هب  فرط  ره  زا  هک  يا  هبارا 

دهاوخن تسب  نب  یهلا  عمج  هک  نیا  هتـشذگ ، هتکن  نیا  زا  .و  دـنهد یم  داب  رب  ار  رگیدـکی  ياـه  هتخاـس  دـنزاس و  یم  یثنخ  ار  رگیدـکی 
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ار اه  مدآ  ار و  اه  لد  ادخ  رگا  [ 266 «. ] میلعلا حاتفلا  وه  قحلاب و  اننیب  حتفی  مث  انبر  اننیب  عمجی  هللا  لق  ، » هک دش ، دهاوخن  راتفرگ  تشاد و 
اه تسب  نب  تسا و  رگشیاشگ  تسا و  حاتف  دنوادخ  دنـشاب ، هدروخ  هرگ  قح  يهلیـسو  هب  ای  قح و  رطاخ  هب  قح و  هب  دشاب و  هدرک  عمج 
یم مامت  وت  هک  دوش  یم  زاغآ  اج  نآ  هار  نوچ  دروآ  یم  مهارف  ار  اه  تیادـب  اه ، تیاـهن  رد  یهاـگآ  اـب  دـهد و  یم  هار  ار  اـه  ندـنام  و 

وا يوس  هب  وا  اب  هار ، نیا  رد  نوچ  . دوش یم  دیدج  هار  تیادب  زاغآ و  بکرم  یمدآ ، تیاهن  زجع و  لمع ، رد  هچ  تفرعم و  رد  هچ  يوش ،
یم ار  دـیدج  يزاغآ  یتیاهن  ره  رد  كولـس ، کلـس و  کلاس و  اب  یهاگآ ، اـه و  تسب  نب  رد  شیاـشگ  «. میلعلا حاـتفلا  وه  و  ، » ییآ یم 
یم هک  دنراد  یم  رب  راب  یناسک  عمج  نیا  رد  نوچ  . دبایب همادا  يداع ، یلـصاح  ای  یملع و  یتشادمـشچ  نودـب  دـناوت  یم  عمج  نیا  . دروآ

وت يارب  لصاح  نیمه  تسا و  يرادربراب  ششخب و  تبون  يراشرـس ، انغ و  زا  سپ  هک  دنوش ، دنم  هرهب  شـشخب  اب  و  تمدخ ، اب  دنهاوخ 
تثابخ و زا  هن  اه  یبوخ  تابیط و  زا  دـنا و  هتفای  ار  هللا  لیبس  صلاخ و  تین  هک  اه  نآ  يارب  يرادرب ، راب  ینک و  تمدـخ  هک  تسا  یفاـک 

ناتـسپ هک  دنـشوپ ، یمن  مشچ  شـشخب  زا  دوشن  مهارف  مه  بولطم  بسانم و  فرـصم  رگا  یتح  اه  نیا  يارب  دنـشخب ، یم  اه ، یتسد  مد 
تسا و راـک  رد  تنوـفع  هک  دـننک  راـبنا  ار  نآ  دـنناوت  یمن  دـنناسرن ، هحفـص 213 ] مه [  بسانم  فرـصم  هب  ار  ریـش  رگا  راشرـس  ياـه 
تمدـخ و صولخ و  دوش و  یم  لوحتم  اه  هطبار  اه و  عمج  هنوگچ  هک  یتسار  . دیـشخب هار  هب  یتح  دیـشود و  دـیاب  راتظنا ، رد  يراـتفرگ 

یم حرطم  محازت  ماـگنه  رد  اـه  تیولوا  اـه و  تیمها  هک  دـبای  یم  همادا  مه  يداـع  یلـصاح و  یب  دراوـم  اـب  یتـح  شـشخب  ساـسحا و 
لـصاح یب  یثنخ ، دراوم  هب  یتح  شـشخب  نیا  هک  یـشوپب ، مشچ  تمدخ  زا  یناوت  یمن  وت  تسین ، یبسانم  فرـصم  هک  اج  نآ  اما  . دنوش

ماع و تمدـخ  و  وت ، ناسحا  قاـفنا و  رد  ادـخ ، هار  رد  ار  هجیتن  هنوگ  ره  زا  صلاـخ  شـشخب  وت و  لد  يارب  ار  هعـساو  تمحر  هک  تسین 
یم ار  دارفا  ینک و  یم  تیبرت  ناسحا ، اب  وت  دزومآ و  یم  وت  هب  دریگ و  یم  رب  رد  ار  رجاـف  رب و  هک  ادـخ  ریگارف  تیاـنع  نوچمه  ریگارف ،

ار و یبلق  لصاح  نیا  يرکفنـشور ، ینافرع و  یملع و  هجیتن  ره  نودب  وت  سپ  . يراد یم  رب  ار  اهرذع  ینک و  یم  تجح  مامتا  ای  يزاس و 
شدوخ يهناخ  زا  سک  ره  نوچ  يا ، هدیسر  جیاتن  هب  لمع  زا  شیپ  يراد و  ار  تجح  مامتا  ای  میلعت و  نیا  ار و  ریگارف  ماع و  ناسحا  نیا 

؛ دیامرف یم  هک  هتفای  هار  شاداپ  هب  عورـش  اب  هدیـسر و  تیاهن  هب  زاغآ  اب  دیایب ، ادخ  يوس  هب  دـیایب و  نوریب  شیاهراوید  يهدودـحم  زا  و 
یتوبکنع هناخ  زا  دوخ ، تیب  زا  سک  ره  [ 267 «. ] هللا یلع  هرجا  عقو  دـقف  توملا  هکردـی  مث  هلوسر  هللا و  یلا  ارجاهم  هتیب  نم  جرخی  نم  »

ادـخ رب  وا  شاداپ  هتفای و  هتـسد  دوخ  شاداپ  هب  وا  دریگب ، ار  وا  گرم  ترجه  نیا  زا  سپ  دـنک و  ترجه  وا  لوسر  ادـخ و  يوس  هب  دوخ 
ربـکا و یلع  . دروآ یم  مـه  ار  اـه  هتفاـی  هار  شاداـپ  هحفـص 214 ] دراد و [  دوـخ  اـب  ار  ندیـسر  يهجیتـن  نتفر ، تسرد  هک  تـسا ، هداـتفا 
رد . دندوب مالسلا  هیلع  نیسح  هارمه  ود  نیا  دعس  نبا  اب  هرکاذم  يهمیخ  رد  . دنتـسه مالـسلا  هیلع  نیـسح  راک  ساسا  نکر و  ود  لضفلاوبا 

هرکیل يرمعلف  نهاتکـس  .» دنتـسه مالـسلا  هـیلع  نیـسح  بطاـخم  ود  ره  اروشاـع  زور  رد  مرح  لـها  اـه و  نز  نویــش  ندـش  دـنلب  ماـگنه 
لابند هب  يرگید  رادولج و  ود  نیا  زا  یکی  . دنراد ور  شیپ  يدایز  ياه  هیرگ  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دـینک ، تکاس  ار  اه  نآ  «. نهئاکب

یتح دنتـسه و  رتگرزب  داجـس  ماما  زا  ربکا  یلع  ترـضح  هک  دـهد  یم  ناشن  رغـصا  یلع  طسوا و  یلع  ربکا و  یلع  . دـمآ نادیهـش  يهمه 
رد ترـضح  تسا  هدمآ  خیرات  رد  هک  . تسا هدوب  ناشکرابم  نس  لاس  تشه  تسیب و  ات  لاس  تسیب  زا  شیب  دنا و  هتـشاد  رـسمه  دنزرف و 

لها یتح  تسا ، نخس  نشوخ  قالخا و  شوخ  تسابیز ، تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  بوبحم  ربکا  یلع  . دندش دلوتم  نامثع  تفالخ  نامز 
همیخ رد  ود  ره  رغصا  یلع  ردام  بابر  ربکا و  یلع  ردام  یلیل  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دنتـشاد و  زیهرپ  وا  نوخ  يراتفرگ  نتـشک و  زا  هفوک 

یم [ . 268 «. ] دهـشا مهللا  « ؛ دـیامرف یم  .و  دتـسرف یم  ار  وا  یلطعم  نودـب  ماما  دـهاوخ ، یم  نادـیم  نذا  ربکا  یلع  هک  یتقو  . دـنا هدوب  اـه 
نابز مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  دنیوگ  یم  . تساوخ هحفـص 215 ] بآ [  تشگرب و  ردپ  دزن  هب  دیناسر و  تکاله  هب  ار  يدایز  هدع  دـنیوگ 

دز و دایرف  یلع  تاظحل  نیرخآ  رد  . يوش یم  باریـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسد  اب  دومرف : هک  دنیوگ  یم  داهن و  وا  ماک  رد 
؛ دومرف دمآ  یلع  شعن  يالاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  [ 269 ...« ] یفوألا هساکب  يدـج  یناقـس  دـقل  « ؛ تشاد هضرع  درک و  عاد  مالس و 

هیلع نیسح  ظفح  يارب  مالسلا  اهیلع  بنیز  هک  تساج  نیا  رد  و  تفر ... شوه  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  دنیوگ  یم  ...« كولتق اموق  هللا  لتق  »
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ار وا  دریگ و  یم  ار  بنیز  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  ...« هایخا نبای  هایخا ، ای  دـنز ؛ یم  ادـص  دـیآ و  یم  دایرف  اب  وا  فارـصنا  مالـسلا و 
هحفص 216 ] [ . ] 270 ... ] دنروآ یم  اه  همیخ  هب  نیسح  نارای  ار  هزانج  و  دنادرگ ... یمرب 

ارهز يهمطاف  زا  یمالک 

هراشا

قحا کنا  يوقتلا  ۀـملک  یلع  انعمجا  مهللاکئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادـبعابا و  ای  کـیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمهن  بش 
لوسر يزور  [ . 271 «. ] میرکلا ههجو  یلا  رظنلا  ریغ  یل  ۀجاح  ال  هتمدخ ، ةذـل  هتلئـسم  نع  ینلغـش  : » مالـسلا اهیلع  ۀـمطاف  تلاقاهلها  اهب و 

یم هدروآرب  یهاوخب  هچ  ره  هک  هدروآ  ماـیپ  لـیئربج  يراد ؟ یتجاـح  هچ  دندیـسرپ : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
رب هراظن  زج  یتجاح  هتـشاد ، لوغـشم  وا  روضح  تمدخ و  تذل  وا ، تلئـسم  نتـساوخ و  زا  ارم  دنک ؛ یم  ضرع  مالـسلا  اهیلع  همطاف  . دوش

نم ال عمجی  اهل  هل و  راد  نم ال  راد  ایندـلا  « ؛ هک دـندوب  هدومرف  مرکم  لوسر  لـیئربج ، باوج  رد  ار  هتکن  نیا  هیبش  ... مرادـن وا  میرک  يور 
رد اه  نیا  هک  درک  ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  نیمز  ياه  جنگ  دیلک  حیتافم و  اب  لیئربج  [ 272 «. ] هل لقع 

درادن و هحفـص 217 ] يا [  هناخ  هک  تسا  یـسک  ي  هناخ ایند  هک  دنداد  باوج  ترـضح  دوشب و  مک  وت  ماقم  زا  هک  نآ  نودب  وت ، رایتخا 
یتیلوؤسم رطاخ  هب  ای  درادن ، یهجوت  زاین  هب  یهاگ  درادن و  يزاین  یهاگ  یمدآ  . درادن شجنس  لقع و  هک  یسک  دنک  یم  عمج  نآ  يارب 

اج نآ  ات  دراد ، بوبحم  ترـضح  هب  هک  یهجوت  رطاخ  هب  ای  دراد و  ترخآ  هب  هک  یلاغتـشا  رطاخ  هب  ای  دـیآ و  یم  زاین  نیمأت  ربارب  رد  هک 
چیه هن  یماقم ،» نع  یلاحب  هملع  یفک   » هک نیا  هن  . دـنک یمن  ساسحا  ار  يزاین  چـیه  هتخاـس و  لـفاغ  ار  وا  تمدـخ ، روضح و  تذـل  هک 

سرت و ي  هماگنه رد  هک  دـمهف  یم  یـسک  ار  نیا  . دـهاوخب دـیوگب و  هک  درادـن  دوخ  ياهزاین  اب  يروضح  تاـجاح ، هب  یملع  یهجوت و 
یم هک  درادـن  یهجوت  دوش و  یم  لـفاغ  درد  مخز و  زا  ماـگنه  نیا  رد  . دـشاب هتفرگ  رارق  يا  هلزلز  اـی  یبالیـس و  اـی  یـشتآ و  زا  تشحو 

دنتـشاد و یم  رب  وا  زا  هچ  ره  تشاد ، بوبحم  رب  مشچ  یتقو  هک  مدوب  هدید  ار  ییادیـش  هلاو و  نم  . دنک یمن  ساسحا  تسا ، مرگ  دـنیوگ 
ییادیش و نیا  ای  تشحو و  سرت و  نیا  . درک یمن  ساسحا  دیمهف و  یمن  دندیبوک ، یم  وا  تروص  رب  ای  دندز و  یم  فرح  وا  اب  رگا  یتح 
، دنتسه غراف  همه  زا  یتسه  يانغتسا  رد  هک  دهدب  حیضوت  ار  ادخ  ءایلوا  روضح  جاهتبا  تمدخ و  تذل  دناوت  یم  ام  ياه  هزادنا  رد  قشع ،
هک وا  رمتـسم  ياه  هولج  اب  . تسوا رادید  رظن و  رد  هتکن  کی  . تسا روضح  تذـل  رد  هتکن  کی  . دنتـسه ربخ  یب  اه  تذـل  اه و  تردـق  زا 
ات يدرک  هولج  يزیچ  ره  رد  نم  رب  وت  [ 273 «، ] یش یف  کلهجا  یتح ال  یش ء  لک  یف  یلا  تفرعت  : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

، ییوـب گـنر و  يا و  هدـیدپ  ییادـص و  ره  زا  ار  وا  ییاـیوب  مشچ و  شوـگ و  هک  هحفـص 218 ] یـسک [  يارب  . مسانـشب زیچ  ره  رد  ار  وت 
ار هیضق  نیا  دوش  یم  ینالوط  هک  دنچ  ره  راذگب  . تسین وا  تمارک  ياهدومن  اب  رادید  نیا  زج  يزاین  دراد  یقشع  سنا و  دراد و  یتفایرد 

نیمه رد  زور  کـی  . ییاـهدروخرب ییاهرادـید و  رـضح  رد  اـی  میتشاد و  ییاهرفـس  مناتـسود  نیرتـهب  زا  یکی  اـب  یناوج  ماـیا  رد  میوگب :
رایـسب دوب  یلزنم  . میدیـسر دوب ، يدرجورب  الـصا  هک  یمان  نیـسح  خیـش  رادید  هب  متـسود  اب  تسه  تداعـس  هسردـم  زورما  هک  يدودـح 

ياه فلع  جاک و  ياه  تخرد  گرزب و  رایسب  یضوح  اب  برغم  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  فرط  ود  رد  ییاهقاطا  اب  هبورخم  رایـسب  گرزب و 
متـسود زا  . دنازرل یم  ار  لد  شیاه  تلاح  تشادن و  یتکرح  ناوت و  هک  میدید  ار  يدرم  قاطا  لخاد  . نادرگرـس ياه  هغابروق  یـشحو و 

اب میتفریذـپ و  شحاـحلا  رارـصا و  اـب  میتـشاد و  فاکنتـسا  وا ، لاـح  هب  هجوت  اـب  . میریذـپب ار  شتوعد  بش  ادرف  راـطفا  يارب  هک  تساوـخ 
هار اپ  تسد و  رب  تشادـن و  نتفر  ناوت  هک  يدرم  نیا  نوچ  . میتشاذـگ رارق  لومعم ، راطفا  زا  تیمورحم  یگنـسرگ و  شریذـپ  صالخا و 
... میشاب شکمک  دهاوخب  رگا  هک  میدمآ  رتدوز  راطفا  يارب  بش  ادرف  . درک تسناوت  یم  يراک  هچ  دومن  یم  سفنت  یتخـس  اب  تفر و  یم 

، راطفا تافیرـشت  امرخ و  نوگانوگ و  ياهولپ  تشروخ و  ولچ و  روج  دنچ  . دوب هدروآ  اه  هچ  تمدـخ  رد  دوب و  هدرک  هچ  هک  میوگب  هچ 
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ار ام  کمک  شوجبآ  ياچ و  نتخیر  يارب  داد و  یمن  کـمک  هزاـجا  یتح  هک  يدرم  . دوبن یندرک  رواـب  هک  یتسار  . عون نیرتهب  زا  مه  نآ 
دـشاب ییاهروس  نیرت  لصفم  نیرتهب و  زا  دیاش  هک  دوب  هدیچ  دوب و  هدرک  خـبط  هتخاس و  مهارف  ار  همه  نیا  یـشالت  هچ  اب  . تفریذـپ یمن 
رارـصا ام  ندیـشون  ندروخرب و  درب و  یم  تذـل  تمدـخ  زا  نانچ  نآ  راطفا  ماـگنه  . ما هدـید  هبرجترپ  هحفـص 219 ] نارچروـس [  نم  هک 

میدیـشون و ؟ دـیزاس یم  مورحم  ارم  ارچ  دـیروخ و  یمن  ارچ  هک  درک  یم  هیرگ  یتـسارب  درک ، یم  هیرگ  . دوبن نکمم  تمواـقم  هک  تشاد 
شربـق رب  بورغ  اـت  دومن  زاورپ  درک و  ماـمت  رهظ  زا  شیپ  ادرف  . دوب تواـفتم  یماـعطا  رگید و  یماـعط  هک  یتـسار  و  میدروـخ ... راـشرس 
لاغتشا تمدخ و  تذل  ناتساد  ... دشن مامت  ام  رب  هک  اه  تجح  هچ  میتفرگن و  هک  اه  سرد هچ  و  میدوب ... وا  اب  ار  رگید  يراطفا  میتسـشن و 

میا و هدینش  هبرجت  هب  روضح ، دوهش و  یمامت  اب  شوگ و  مشچ و  اب  ار  قح  تمارک ، اب  يزاب و  قشع  يزاب و  رظن  ءانغتـسا و  يزاین و  یب  و 
رظن بش  . تساعوسات بش  مه  بشما  ... میرادن تمدخ  زا  رارف  یـشوپ و  مشچ  یتسـس و  یلهاک و  رب  يرذع  چـیه  میا و  هتفای  میا و  هدـید 

. مینک هراظن  ام  منک ؟ هراظن  نم  نافیرح و  دندروخ  یم  هنوگچ  . تسا نافیرح  يزاب  قشع  نادنر و  يزاب 

(2  ) عامتجا تفلأ و  ءایحا ؛ لماوع 

هراشا

ینید يهعماج  اهرتسب ، نیا  یمامت  رد  یتعنصارف ، یتعنص و  ات  ییاتـسور  ات  يریاشع ، ات  هتفرگ  يودب  يهعماج  زا  عامتجا  عون  ره  رتسب  رد 
ربارب رد  ییـالو  ینید و  هحفـص 220 ] يهعماج [  . دنـشاب ینید  يهعماج  رتسب  دنناوت  یم  ود  ره  یندم  ات  يودـب  يهعماج  دریگ . یم  لکش 

ایبنا زا  مادک  ره  ینید  يهعماج  یبنلا و  ۀنیدم  . تسین ییاتـسور  يریاشع و  يودب و  يهعماج  ربارب  رد  هک  روطنامه  . تسین یندـم  يهعماج 
نیا اب  بیـسآ  لماوع  دـشر و  لماوع  رد  طباور و  تفاب و  تخاس و  رد  هتـشادرب و  رـس  هدـیلاب و  فلتخم  عماوج  لد  رد  اـهرتسب و  نیا  رد 
عمج رد  تسین ، نآ  زاس  راک  اه  یـشنم  ادـخدک  اه و  يدـنواشیوخ  اهدـنویپ و  هک  یعامتجا  اب  یندـم  يهعماـج  . درادـن یتهباـشم  عماوج 

تسا و راد  هدهع  ار  نادنورهش  قوقح  فانصا ، . دریگ یم  لکـش  درادن ، هریـشع  شیوخ و  زا  يرادساپ  ظفاح و  هک  اهرجاهم  اه و  هناگیب 
یم مهارف  رذگهر  نیا  زا  عمج  هافر  يدازآ و  تینما و  قوقح و  دبای و  یم  هار  تردق  یسایس و  ياهداهن  هب  بزح  و  بازحا ، هب  فانـصا 

رادـم رارقرب و  نواعت  لفاکت و  هافر و  دـش و  یم  نیمأت  رگید  يا  هنوگ  هب  تینما  قوقح و  يریاشع  يودـب و  عماوج  رد  هک  یلاح  رد  دوش 
کی تیلقا و  ود  اـب  دراد  یم  رب  گـناب  دـنک و  یم  زاـغآ  ار  شتوعد  هک  یماـگنه  لوسر  عمج ، نآ  اـی  عمج  نیا  رد  هچ  لاـح  . دوـب رگید 
کی دزادرپ و  یم  نتخاس  نداد و  لکـش  هب  سپـس  دریگ و  یم  لکـش  دوز  هک  تسا  حلـصم  حـلاص و  تیلقا  کی  . دراد دروخرب  تیرثکا 
کی دنکارپ و  یم  دهد و  یم  تیارـس  هک  دزاس  یمن  سوحبم  روصحم و  ار  دنگ  ددنگ و  یم  دوز  هک  تسا  دـسفم  دـساف و  رگید ، تیلقا 

یم اـه  نآ  يارب  اـه و  نآ  اـب  ار  ناـشتوعد  ار و  ناـشاهورین  توغاـط  لوسر و  هک  دـنام  یم  یقاـب  تیلقا  ود  نیا  ریثأـت  تحت  مه  تیرثکا 
لاتق و هب  فص  نییبت و  زا  سپ  دـنارذگ و  یم  هدرک  تشپ  هک  يربدـم  ربارب  رد  هدروآ ، يور  هک  ار  یلبقم  تیرثکا ، نیمه  لد  زا  . دـنروآ

هرگ لاتق  فص و  رابدا و  لابقا و  تیبرت و  تیاده و  توعد و  اب  ینید  يهعماج  تفاب  تخاس و  هحفص 221 ] دروآ [ . یم  يور  يریگرد 
یم اهدصرد  ثحب  تردق و  میسقت  عفانم و  میـسقت  هب  بازحا  فانـصا و  تعنـص و  ترجه و  اب  یندم  يهعماج  هک  یلاح  رد  دروخ ، یم 

دریگ و یم  لکش  ینید  يهعماج  یندم ، يهعماج  زارف  رب  يرهش و  ییاتسور و  يریاشع و  يودب و  يهعماج  زارف  رب  نامز  ره  رد  دنـسر و 
هرگ مه  هب  لکـشت  عمجت و  قالخا و  تیبرت و  تیادـه و  هنوگ  نیا  دوش ، یم  زاغآ  هزرابم  فص و  رابدا و  لابقا و  يرگنـشور ، نییبت و  اب 
نآ ات  دروخ  یم  مقر  هارمه  باحـصا  گرم  ندش و  میقع  ای  نایاپ و  یگدنزاس  یگدـنز و  اب  ینید  عماوج  گرم  یگدـنز و  دروخ و  یم 

موصعم و رما  يایحا  يارب  . دـبای یم  ققحت  لاتق ، فص و  تیبرت و  يهریاد  لکـشت و  یگدـنزاس و  رمتـسم ، مایق  هیقت و  راظتنا و  اـب  هک  اـج 
نیا راچان  .و  تسا يرورـض  لکـشت ، عمجت و  ءاقل و  ترایز و  رکذ و  میلعت و  ياـه  هنیمز  نیا  نتخاـس  مهارف  ینید ، تموکح  ققحت  يارب 
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عمج . دـبلط یم  ار  یتوافتم  اه  يرادـساپ  اه و  يراتـسرپ  اه و  يراتفرگ  اه و  تفآ  تالکـشم و  دوخ  موادـت  رد  ققحت و  رد  یعمج  نینچ 
لماوع رد  ینید  عمج  نیا  اب  یبزح  یفنـص و  لکـشت  ینامزاس و  ياه  عمج  یکیناگرا و  عمج  ینیـشام و  عمج  يریاشع و  عمج  یقافتا و 

اه هتساوخ  اهزاین و  تالکـشم و  عون  رد  یتح  یعامتجا و  ياه  بیـسآ  یگدنکارپ و  یهابت و  لماوع  رد  دشر و  موادت و  لماوع  ققحت و 
تانیب و هب  اـه  عمج  نآ  رد  . تسا تواـفتم  نآ  تیریدـم  يربهر و  عون  یتح  تیبرت و  دروخرب و  عون  هک  روط  ناـمه  . دراد رایـسب  تواـفت 

سپ . تسین حرطم  دـنک ، یمن  اـی  دـنک و  یم  هک  يراـک  ره  اـب  درف  هحفـص 222 ] ره [  يدـنم  هرهب  دـشر و  تسین و  زاـین  نازیم  باـتک و 
. دننک لمع  رتشیب  دنسرپب و  رتمک  دیاب  هک  تسین  حرطم  تفرعم  تریصب و 

عمج تافآ 

یم ار  نافرع  يدازآ و  تلادـع و  زا  رتالاب  ییاـهر و  هاـفر و  نما و  زا  رتشیب  هک  فادـها  تعفر  رطاـخ  هب  ینید  يهعماـج  ینید و  عمج  رد 
اه و هینمأ  روهظ  سواسو و  موجه  رطاخ  هب  ،و  دبلط یم  ار  نیدجن  يدازآ و  تیادـه و  هک  رفک ، رکـش و  باختنا  ناکما  رطاخ  هب  ،و  دـبلط

عمجت تسا و  رتدایز  اه  بیسآ  تالکـشم و  مدرم ، ياه  فرح  لد و  ياهسوه  ایند و  ياه  هولج  زا  اه  فعـض  هطقن  رطاخ  هب  ،و  اهوزرآ
هک دوش  یم  راهم  رترید  باختنا  يدازآ  رطاخ  هب  اهضراعت  اه و  فارحنا  اه و  تعدـب  اه و  هنتف  نوچ  . تسا رتشیب  یگتـسسگ  ضرعم  رد 

ریثأت اهسرت  اهسوه و  عفانم و  دروخرب  نیا  رد  اسب  هچ  دروآ و  يور  ربدـم  هب  لبقم  اب  دـیاب  . تسین حرطم  رورت  لتق و  سبح و  فذـح و 
هک دنروآ ، یمن  يور  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ای  مالسلا و  هیلع  نیسح  هب  دنا  هدنادرگرب  يور  دیزی  زا  هک  اه  نآ  یتح  نوچ  . دراذگب

تفرعم و ساسا  رب  ینید ، عمج  نیا  . دنتسه رتگنهامه  اه  نآ  تیناسفن  عفانم و  اب  دنتسه و  رت  ناسآ  اه  نآ  يارب  راتخم  بعـصم و  دیز و 
اهشزرا و رطاخ  هب  عمج  نیمه  .و  تسا یتخس  نیگنس و  ساسا  نیمه ، دریگ و  یم  لکش  ناسحا  حالـصا و  توخا و  تمدخ و  تبحم و 
لوق و رد  هک  تسا  نیمه  .و  دروآ یم  لاـبند  هب  ار  عازن  عزن و  تسا و  ریگرد  هحفص 223 ] سفن [  ياهسوه  ناطیـش و  موجه  اب  شتعفر 

مکنیب عقوی  نا  ناطیشلا  دیری  [ .» 274 ...«. ] مهنیب غزنی  ناطیـشلا  نا  نسحا  یه  یتلا  اولوقی  يدابعل  لق  « ؛ هک دوب  قیقد  دیاب  اه  تلاح  لعف و 
ءاضغب و توادع و  عازن و  غزن و  عمج  نیا  رد  [ . 276 ...« ] اونمآ نیذلا  یف  ۀشحافلا  عیشت  نا  نوبحی  نیذلا  نا  [ .» 275 «. ] ءاضغبلا ةوادعلا و 

ردارب داماد و  نایم  ثرا  فالتخا  ربارب  رد  لضفم  هک  تسا  نیمه  دوش و  یم  رو  هلعش  رتدوز  درتسگ و  یم  نماد  دیدهت ، کفا و  هعیاش و 
ءاقل روازت و  هب  فیلکت  هک  تسا  نیمه  دوش و  یم  [ 277  ] مهمداخ موقلا  دیـس  هک  تسا  نیمه  دزادرپ و  یم  تمارغ  دنک و  یم  مادقا  نز 
ردارب رانک  رد  نینمؤم  زا  رفن  هس  هاگ  ره  دومرف  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لامج  ناوفـص  تیاور  رد  . دوش یم  عاـمتجا  و 
طیارـش نیا  اـب  دنـشاب ، هتـشاد  دـیما  شتاـناکما  هب  دنـسرتن و  شیاـه  يریگرد  زا  دنـشاب و  نمیا  شرـش  زا  هک  يردارب  دـنوش ، عمج  دوخ 

، دنهاوخب رتشیب  رگا  دـشخب و  یم  اه  نآ  هب  دـنهاوخب  رگا  دـهد و  یم  ناشباوج  دـنناوخب ، ار  ادـخ  رگا  دـنوش ، عمج  مه  دزن  هک  یماگنه 
هیلع قداص  ماما  هک  دنک  یم  تیاور  بتعم  زاب  [ . 278 . ] دیامن یم  زاغآ  دنک و  یم  عورش  دوخ  وا  دنوشب ، تکاس  رگا  دهد و  یم  تدایز 

هحفص نارگید [  اب  هک  يدبع  رب  ادخ  تمحر  میوگ ، یم  یتسار  هب  ناسرب . مالس  نم  ناتـسود  هب  دومرف : یم  ناحرـس  نب  دواد  هب  مالـسلا 
دیدش عمج  هک  هاگره  . دیامن یم  رافغتـسا  ود  ره  نیا  يارب  هک  تسا  يا  هتـشرف  ود  نیا  موس  رفن  سپ  دیوگب ، ام  رما  زا  دوش و  عمج  [ 224
تسا یسک  نآ  يهجرد  هبتر و  رد  ام  زا  سپ  تسام و  رما  يایحا  امش ، يهرکاذم  امش و  عمج  رد  هک  دیـشاب  لوغـشم  يروآدای  رکذ و  هب 

عمجت و هب  دـتفا  یم  قافتا  رفن  ود  نایم  هک  ءاقل  ترایز و  زا  سپ  تایاور  نیا  رد  [ . 279 . ] ددرگزاب ام  يروآدای  هب  دشاب و  ام  رما  دایب  هک 
نیا هک  یتسار  دـناوخ و  یم  رما  يایحا  يروآداـی و  رکذ و  هب  یعمج  ره  رد  ار  رتشیب  رتمک و  رفن و  راـهچ  هک  دـنک  یم  هراـشا  یعاـمتجا 

يدصقم هب  تفرگ و  دهاوخن  يرارق  هدنکارپ ، تسـس و  ياه  عمج  رب  نیگنـس  ياهراب  هنرگو  دسرب  دناوت  یم  جـیاتن  نیا  هب  عامتجا  هنوگ 
تموکح مکح و  هب  و  دراد ، رما  يایحا  رکذ و  دـصق  هک  ینید  يهعماج  هیلوا  ياـه  هتـسه  تیبرت  رب  دـیکأت  همه  نیا  رـس  . دیـسر دـهاوخن 

اه و ههبـش  ندش  هدنز  اهوزرآ و  سواسو و  موجه  باختنا و  یتخـس  يدازآ و  يهنیمز  فادـها و  تعفر  نیمه  رد  دـشیدنا ، یم  موصعم 
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نیگنـس ياه  هلزلز  ربارب  رد  دنراد و  زاین  مکحم  ياه  هیاپ  هب  نیگنـس  ياه  نامتخاس  . تسا اهضراعت  اه و  فارحنا  اه و  تعدب  اه و  هنتف 
ءاقل و تراـیز و  رکذ و  ملع و  هب  همه  نیا  دراد و  ترورـض  رتشیب  یتماقتـسا  دراد ، یم  او  وج  تسج و  بلط و  هب  ار  نینمؤم  لوسر و  هک 
، هن هناقـشاع ، هنافراع ، هار  نیا  . دیـسر ناوت  یمن  همه  نآ  هب  تفر و  ناوت  یمن  همه  نیا  ات  همه  نیا  نودب  . دراد زاین  قیثو  طابترا  عامتجا و 

دومن ناسآ  قشع  هک  دنتسین ، يراوهار  بکرم  تخـس ، هار  نیا  يارب  قشع  هحفص 225 ] تفرعم و [  یتح  هک  تفر  دیاب  هناتسم  يهناتـسم 
ار تفرعم  قشع و  هدید و  لد و  هک  نآ  زا  سپ  . یباتـشب ءالب  ياپ  اب  ات  دهاوخ  یم  يدوخ  یب  یتسم و  هار ، نیا  ... اه لکـشم  داتفا  یلو  لوا 
، بشماربب داینب  هناخ ز  ایب  وت  وگ  مغ  لیس  ءالب  نافوط  هب  هدید  لد و  میداد  هک  ام  . یسارهن اهداینب  تخیر  مه  رد  زا  يدرپس ، الب  نافوط  هب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  سیلج  نیـسح و  سینا  نیـسح ، يادـف  نیـسح ، قشاع  لضفلاوبا ، ... تسا لـضفلاوبا  داـی  موسرم  تساـعوسات و  بش 
زا تسا  گـنت  ما  هنیـس  [ 280 [ ؛» ةایحلا نم  تمئـس  يردـص و  قاض  دـقل   » هک . تساوخ نتفر  هزاـجا  دـمآ و  اروشاـع  زور  رد  اـهراب  . تسا

هکنآ اـت  . یتسه نم  رادـمچرپ  وت  [ 281 [ ؛» یئاول بحاـص  تنا  « ؛ دومرف راـب  ره  ترـضح  . ما هتـسخ  یگدـنز  زا  ما ... هتـشگ  لولم  یگدـنز 
مرح و لـها  لد  غاد  اـب  . دـندنامن یقاـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لـضفلاوبا و  زج  دـنتخوس  اـه  هناورپ  يهمه  دـنداتفا و  ياـپزا  اهورـس  يهمه 

لها یمامت  رب  شطع  ترارح و  . روایب بآ  هک  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  دنتساوخ و  نذا  لضفلاوبا  راب  نیا  ... تیب لها  یمامت  يهرصاحم 
دومرف و یم  شدوخ  هحفص 226 ] اب [  تشگزاب ... هنشت  بل  رپ و  کشم  اب  دیسر و  هعیرـش  رانک  هب  دمآ ، لضفلاوبا  . دوب هتـشاذگ  رثا  مرح 

ناهنپ اهریـشمش  نایم  رد  مندب  ات  مسرت  یمن  گرم  زا  دـشکب  هرعن  رگم  هک  یماگنه  . مسرت یمن  گرم  زا  دوب ... وا  زجر  نیا  دـناوخ و  یم 
هتفاکـش و رـس  هدیرب و  تسد  اب  . داتـسیا ریحتم  هک  اج  نآ  ات  دمآ  دمآ و  ... متـسه اه  همیخ  ياقـس  نم  یفطـصم ... دنزرف  يادف  مناج  . دوش
، نامیالا بلـص  ةریـصبلا ، ذـفان  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابعلا  انمع  ناک  « ؛ دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . کشم رب  يریت  مشچ و  رب  يریت 
ۀحیصنلا و یف  تغلاب  دق  کنا  دهـشا  و  دندومرف ...«: زین  و  [ . 282 «. ] ادیهش یضم  انسح و  ءالب  یلبا  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا  هیخا  عم  دهاج 
[283 «. ] نییبنلل اعبتم  نیحلاصلاب و  ایدتقم  كرما ، نم  ةریصب  یلع  تیضم  کنا  لکنت و  مل  نهت و  مل  کنا  دهشا  دوجهملا ... ۀیاغ  تیطعا 

هحفص 227 ] . ] 

ارهز يهمطاف  زا  یمالک 

یف التق  یتافو  لعجت  نا  کلئـسا  ینا  مهللاکئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمهد  بش 
یل لعجا  کئایلوا و  نم  دحا  ۀمارکب  ینهت  کقلخ و ال  نم  تئش  نم  ناوهب  ینمرکت  نا  کلئسا  کیبن و  ۀیار  تحت  کئایلوا  عم  کلیبس 

ناطیـشلا و نزح  نا  کحرف و  نم  دـشا  اهیلع  كراهظتـساب  ۀـکئالملا  حرف  نا  : » مالـسلا اهیلع  ۀـمطاف  تلاق  [ . 284 ...«. ] ـالیبس لوسرلا  عم 
رب نمؤم ، يرگید  دوب و  دـناعم  یکی  . دـندوب ریگرد  رگیدـکی  اـب  هک  نز  ود  هب  همطاـف  ترـضح  [ 285 [ ؛»... اهنزح نم  دـشا  اـهنزحب  هتدرم 

يدونشوخ زا  رتشیب  وت  يزوریپ  نیا  زا  هکئالم  يدونشوخ  دومرف : همطاف  ترـضح  . دش لاحـشوخ  دش و  طلـسم  دوشگ و  تجح  هار  نمؤم 
یعیبط يهلیح  رکم و  ای  بضغ و  يهزوح  رد  یهاگ  اه  فالتخا  اهضراعت و  . تسوا هودنا  زا  شیب  وا  تسکش  رب  ناطیـش  هودنا  تسوت و 

یم هرگ  یناطیـش  یهلا و  ای  یناـهج و  اـی  یلم و  اـی  يا و  هلیبق  رتگرزب و  ياـه  يدـنب  هتـسد  هب  اـه  يریگرد  اـهضراعت و  یهاـگ  تسا و 
زا درادن و  یتسب  نب  هک  تسا  هحفص 228 ] هنوگ [  نادب  دمحم  لآ  دمحم و  ملـس  برح و  دمحم و  لآ  دمحم و  گرم  یگدنز و  . دروخ

اهیلع همطاف  . تسا نید  رما  رد  يریگرد  نیا  . دنوش یم  ریگرد  رگیدکی  اب  نز  رن  ود  . دروخ یم  دـنویپ  اه  نامـسآ  تعـسو  هب  نیمز  يانگنت 
نیا ترـضح  . دوـش یم  دونـشوخ  دوـش و  یم  طلـسم  وا  دـناسر و  یم  یتاـحوتف  دـهد و  یم  یـشیاشگ  رفن  ود  نـیا  زا  نمؤـم  هـب  مالــسلا 

هودنا نزح و  تسوت و  يدونشوخ  زا  رتشیب  هکئالم  يدونشوخ  دیامرف ؛ یم  دجنس و  یم  اه  هتشرف  هکئالم و  يدونـشوخ  اب  ار  يدونـشوخ 
نیا هب  هک  يریگرد  ره  . تسا رتدـیدش  رتشیب و  ناطیـش  نزح  هک  دـنیامرف  یم  دنجنـس و  یم  شنارای  ناطیـش و  یگتـسخ  هودـنا و  اب  ار  وا 

هک تسا  نایز  لاح  ره  رد  نانآ  ناـیز  دوس و  دریگن  هشیر  أـشنم  نیا  زا  هک  یبرح  ملـس و  اـی  یتبحم و  بضغ و  ره  دوشن و  طـبترم  هزوح 
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کته و درادرب و  یـشارخ  رگا  یمدآ  . تسین یبسانم  مئانغ  شمئانغ ، درادـن و  روخ  رد  یتمینغ  شتمارغ  تسا و  دودـحم  تسا و  ییاـیند 
هچ دنهدب  هجرد  دنیوگب و  هللا  كراب  اهرلتیه  ضرف  رب  تشاد ؟ دهاوخ  هچ  دشاب ، هتـشادن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مشچ  رگا  دنیبب ، یتناها 

ناسآ ار  اه  جنر  هچ  نآ  هللا ؛» نیعب  هنا  یب  لزن  ام  یلع  نوه  « ؛ دومرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  نیا  . دتفیب قافتا  دناوت  یم  یکرادت 
هب ناهج  نیا  زا  رتارف  یعیبط و  قوف  يهزوح  رد  ار  شدوخ  یمدآ  هک  تسا  یتیانع  باـب و  حـتف  هتکن  نیا  . تسا تسود  روضح  دـنک ، یم 
رد . دـشاب هتـشاد  یباسح  یلـصاح و  شتمینغ  تمارغ و  شملـس و  برح و  تاـیح و  تداهـش و  گرم و  یگدـنز و  يارب  دـناسرب و  تبث 

ینادنز و جیاتن ، روصحم و  هحفص 229 ] مئانغ [ ، دودحم و  عفانم ، اهراوید ، اهدودحم و  يهزوح  رد  ناتسود و  رضحم  رد  ایند و  رـضحم 
يداش اه و  جنر  وا  روضح  اب  . رتگرزب ياهایند  يوس  هب  يا  هچیرد  گرم  تسا و  جاهتبا  يهلعـش  یگدـنز  وا  روضح  اب  . تسا ناگورگ  رد 
همطاف هک  دوش  یم  طبترم  اه  نآ  يریگرد  ییادـج و  ای  یهارمه و  ترـصن و  اب  دروخ و  یم  هرگ  غراف  ياه  هتـشرف  يداـش  جـنر و  هب  اـه 

... تساه هتشرف  يداش  ناطیش و  جنر  ربارب  رد  وت  يداش  جنر و  ییایب ، نوریب  ایند  سفن و  تعیبط و  هدودحم  زا  رگا  دومرف ؛ مالسلا  اهیلع 

(1  ) فقو سبح و  ءایحا ؛ لماوع 

ات ایند  يهدودحم  زا  اروشاع  بش  نیا  رد  ناوت  یم  ایآ  دیشک ؟ یهار  تعسو  نیا  ات  ام  ياه  هدودحم  زا  ناوت  یم  ایآ  اروشاع  بش  نیا  رد 
قـشع دـیزی و  رهق  هب  تموکح  رد  دنتـساوخن و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  اه  نآ  . تشادرب یماگ  وا  تیالو  لمحت  موصعم و  رما  تعـسو 

دوخ دندوب و  هتـشادن  رب  ار  اه  ماگ  نیمه  دنتـسب ، عمط  ير  مدنگ  هب  ای  دنتخود و  مشچ  ماش ، دیزی و  هب  دیما  و  ماش ، دیزی و  سرت  دـیزی و 
نید تداع  دـندید و  یمن  لوسر  یحو  هب  يزاین  دودـحم  يزیر  همانرب  نیا  رد  .و  دـندوب هدرکن  يزیر  همانرب  لاس  داـتفه  زا  رتشیب  يارب  ار 

هلاس و داتفه  تعیبط  يهزوح  رد  مدآ  . داتـسیا یمن  تمواقم  هب  نآ  عمط  دـیما و  قشع و  سرت و  تموکح و  ياـه  هبذاـج  ربارب  رد  اـه  نآ 
یحو و لوسر و  هب  يزاین  تساور ، نامرف  یناسنا  نافرع  یبلق و  ياه  هبذاج  اب  تیاهن  رد  لقع و  رکف و  ملع و  هبرجت و  اب  شکرـس ، سفن 
رد ناسنا  هار  یمامت  زا  یهاگآ  هب  يزاین  وا  عفانم  هحفص 230 ] زا [  يرادساپ  يراتسرپ و  دح  رد  وا  تسرپرـس  درادن و  تیالو  موصعم و 

ناوت یم  یحو  تمـصع و  نودـب  يدازآ و  یهاگآ و  نودـب  هک  درادـن  یناسفن  یعیبط و  ياه  هبذاج  زا  يدازآ  هب  يزاین  ملاوع و  یماـمت 
هطقن زا  ناوت  یم  درب و  هار  عیمطت  دـیدهت و  سرت و  قشع و  عفن و  هطلـس و  تیریدـم  فلتخم  ياه  هویـش  اـب  ار  ناـسنا  راـتفرگ  لـیخ  نیا 

دوش یم  حرطم  هظحل  نآ  زا  رما  يایحا  . تسج اه  فعض  نیا  رد  ار  تسب  نب  هتسب و  ياهرد  دیلک  تفرگ و  هرهب  وا  ياهقلعت  اه و  فعض 
یحو و هب  هدرتسگ  عیـسو و  يزیر  همانرب  ریدقت و  نیا  اب  هاگنآ  . دنک ریدقت  دـبایب و  ار  دوخ  هار  دریگب و  هزادـنا  دـبایب و  ار  دوخ  یمدآ  هک 
دراذگن و مه  تنم  درذگب و  زیچ  همه  زا  ترورض  نیا  يارب  دوش و  جاتحم  وا  تمصع  یلو و  يدازآ  یهاگآ و  هب  دروخب و  هرگ  تلاسر 

رما رطاخ  هب  دوخ  تراـجت  رازاـب و  زا  تفگ  یم  رمـالا »... اذـهل  اراـظتنا  اـنقاوسا  اـنکرت  دـقل  : » تفگ یم  دـیمحلادبع  اـبا  . دریذـپب مه  تنم 
تسد دتفیب و  ییادگ  هب  ام  زا  مادک  ره  تسا  کیدزن  هک  اج  نآ  ات  میتشاذگ  امش  يارب  ار  دوخ  میتشذگ و  امش  تلود  راظتنا  تموکح و 

فعـض و مه  ار و  غورد  مه  دـهدب و  ناـشن  ار  یگناـگیب  مه  هک  دـهد  یم  باوج  هنوگ  نآ  تزع  یماـمت  اـب  ترـضح  . دـیامن زارد  بلط 
هل هللا  نلعجیل  یلب  . اجرخم هل  هللا  لعجی  هللا ال  یلع  هسفن  سبح  نم  يرتأ  دیمحلادبع  ابا  ای  : » دنسرپ یم  وا  زا  هینک  اب  دنسرپ : یم  . ار یناوتان 
زا تشاذـگ و  هحفـص 231 ] وا [  يارب  اـهنت  وا و  يارب  ار  دوخ  دوـمن و  ادـخ  فـقو  ار  دوـخ  یـسک  رگا  ینک  یم  لاـیخ  [ . 286 «. ] اجرخم
هب دنک و  ییادگ  ات  دنک  یم  اهر  ار  وا  دراذگ ؟ یمن  یهار  اه  تسب  نب  رد  شیارب  ادخ  ینک  یم  لایخ  ایآ  . دومن سوبحم  دـیرب و  نارگید 

لمأت سبح  ریبعت  رد  ... دراذگ یم  یـشیاشگ  یهار و  وا  يارب  ادـخ  هک  یتسارب  دوش ... یمن  هنوگ  نیا  . دوب دـهاوخن  روط  نیا  دـتفیب ؟ تلذ 
نارمع ةارما  تلاق  ذا  ...» هدش هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هدمآ و  تیحیسم  رد  هک  تسا  يریبعت  هیبش  ریبعت  نیا  . نک لمأت  فقو  ریبعت  رد  نک ،

امب ملعا  هللا  یثنا و  اتعـضو  ینا  بر  تلاق  اهتعـضو  املف  میلعلا ... عیمـسلا  تنا  کنا  ینم  لبقتف  اررحم  ینطب  یف  اـم  کـل  ترذـن  ینا  بر 
؛ دیوگ یم  نارمع  رسمه  [ . 287 «. ] میجرلا ناطیـشلا  نم  اهتیرذ  کب و  اهذیعا  ینا  میرم و  اهتیمـس  ینا  یثنالاک و  رکذـلا  سیل  تعـضو و 
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دازآ هتفای و  ییاهر  . دـشاب وت  يارب  اهقلعت ، يهمه  زا  دازآ  ات  منک  یم  رذـن  مدـنب و  یم  نامیپ  وت  يارب  مراد  لد  رد  هچنآ  نم  اراگدرورپ ،
اهراتفرگ و اب  دروخرب  تیاده و  توعد و  راک  هب  لاغتشا  یگدنز و  ياهقلعت  یمامت  زا  لماک  ییاهر  يدازآ و  ریرحت ، دشاب ... وت  يهدش 
مدرم و اب  ادـخ  راک  هسینک  راک  . تسین نتـشاد  هگن  مسارم  ندرک و  نشور  عمـش  طقف  . تسین تدابع  طقف  هسینک  راک  تساـه ... هدـنامرد 
دنک و یم  رذن  اذـخ  يارب  ار  هدـمآ  محر  رد  دـنزرف  نارمع  رـسمه  . تسا ییاشگراک  تیبرت و  تیادـه و  توعد و  راک  . تسادـخ اب  مدرم 

لوبق نم  زا  وت  . دریذپب ار  شکشیپ  نیا  رذن و  نیا  وت  اراگدرورپ ! هک  دهاوخ  یم  و  اررحم »... ینطب  یف  ام  کل  ترذن  ... » دیامن یم  ریرحت 
نم هک  تسا  رتخد  نیا  اراگدرورپ ! تفگ : ادخ  اب  تشاذـگ  ار  دـنزرف  هک  نیمه  هحفـص 232 ] یتسه [ ... هاگآ  اونـش و  وت  اهنت  نوچ  نک 

دومن و یم  روراب  ار  نآ  تسناد و  یم  شیپ  زا  دوب ، هدروآ  هک  يدـنزرف  هب  دوب و  هتـشاذگ  وا  هک  هچنآ  هب  دوب  رت  هاـگآ  ادـخ  متـشاذگ و 
يربارب زا  تبحـص  . تسین مدروآ  هک  يرتخد  نیا  دننام  مدرک ، رذن  وت  يارب  نم  هک  يرـسپ  نآ  . تسین رتخد  نیا  دننام  رـسپ  نآ  هاگ  چـیه 
يرـسپ نآ  «. یثنالاک رکذلا  سیل  « ؛ دیوگ یم  رکذلاک » ینثالا  سیل  « ؛ دیوگ یمن  هدش  ضوع  ریبعت  هک  تسا  نیمه  تسین و  رـسپ  رتخد و 

، دراد قـلعت  هک  تسین  تبـسانم  هسینک  راـک  هب  لاغتـشا  ریرحت و  يارب  رتـخد  . تـسین مدروآ  هـک  يرتـخد  نـیا  لـثم  مدوـب  هدرک  رذـن  هـک 
هک یناطیـش  زا  مراذگ ، یم  او  وت  رب  مراپـس و  یم  وت  هانپ  هب  ار  وا  لسن  ار و  وا  نم  مداهن و  مان  میرم  ار  وا  نم  دیوگ : یم  . دراد تیدودحم 

ءافطصا و هدرتسگ و  قزر  هک  دنک  یم  وگو  تفگ  میرم  بوخ  شورپ  شیور و  ادخ و  لوبق  شریذپ و  زا  همادا  رد  . يا هتخاس  شرود  وت 
هار هک  تساه  نآ  تیبرت  تیاده و  توعد و  ادخ و  ناگدنب  هب  تمدخ  يارب  ود  ره  سبح ، نیا  ریرحت و  نیا  . دز مقر  وا  يارب  ار  تمـصع 

رادـید ترایز و  اب  وگو و  تفگ  رکذ و  اب  تفرعم و  ملع و  اب  هک  تسا  ینـشور  هار  رما ، يایحا  هار  . دوش یم  راومه  هنوگ  نیا  رما  ياـیحا 
فیلکت رب  سبح  . دوش یم  حرطم  ریرحت  سبح و  هک  تسا  ینید  عمج  نیا  رد  دیـسر و  یم  لکـشت  عمجت و  عامتجا و  هب  دوش و  یم  زاغآ 

يدهم رما  يایحا  هار  رد  دنیآ و  یم  هزوح  هب  یناوج  زا  هک  ار  یناسک  ناوت  یم  . تسا نیگنس  كولـس  نیا  ییاهن  ماگ  اهقلعت  زا  يدازآ  و 
هب ریـسفت ، مالک و  هقف و  زا  رتشیب  هک  اج  نآ  صوصخب  دومن ، باـسح  سبح  ریرحت و  نیا  قیداـصم  زا  دـنراد ، یمرب  هحفص 233 ] ماگ [ 

ار ینید  يهعماج  دنراذگب و  هیاپ  ار  يدیدج  ياه  عمج  ترایز  رکذ و  ملع و  اب  دـنروایب و  يور  اهدروخرب  تیبرت و  توعد و  تیادـه و 
ییارجا و ای  يداصتقا و  راک  چیه  هب  دعب ، ياه  لسن  تیبرت  تیاده و  نیا  زا  هک  مریگ  یم  تخـس  مبوخ  ناتـسود  هب  نم  رگا  . دنزیرب حرط 

دودحم سوبحم و  نآ  رد  يداصتقا ) ای  یعامتجا  لیلد  ره  هب   ) اهراک نیا  هب  ندروآ  يور  زا  سپ  لقاال  دـنرواین و  يور  یلمع  ای  یملع و 
زا دـشاب ، نید  هار  رد  موصعم و  تمدـخ  رد  تقو  مامت  ات  هدـمآ  هک  یلـسن  صوصخب  ار  دـعب  ياه  لسن  تیبرت  تیادـه و  راـک  دـنوشن و 
رد تیبرت  تیاده و  توعد و  نیا  هک  ریرحت ، سبح و  نیا  هک  تسا  يریثأت  شزرا و  رطاخ  هب  يریگ  تخـس  داقتنا و  نیا  . دنراذگن تسد 

رطاـخ هب  تیبرت  تیادـه و  زا  دـناشک و  یم  ارجا  ملع و  هب  ار  ناـکلاس  . تسا رایـسب  وا  يهلیح  ناطیـش و  رکم  هک  یتسار  . دراد رما  ياـیحا 
یفن ار  یگدنزاس  دیلوت و  نیا  لوبقم ، ياهرذع  یمامت  هک  دروآ  یم  رذع  رازه  دناهر و  یم  یگدـنز  تالکـشم  شاعم و  ياه  ترورض 
اهراب ینیگنس  اب  میقع ، حلاص و  يدرم  تیاهن  رد  دریگ و  یمن  لکش  يرورـض  طوطخ  دعب و  طخ  نتخاس ، دیلوت و  نودب  نوچ  . دنک یمن 

رد ام و  ياه  نابز  رد  و  اـه و .. لد  رد  دـنراد و  دـلو  داز و  نیطایـش  زور  ره  نآ  رد  هک  ددـنب  یم  یناـهج  زا  تخر  فیلاـکت ، تبالـص  و 
هک يراـک  ره  رب  ناطیـش  هک  یتسار  هحفـص 234 ] دنتـسرف [ . یم  فرط  ره  هب  دـنزاس و  یم  روراب  ار  دوخ  ياـه  هجوج  اـم ، ياـه  تسد 

موجه نیا  زا  دـیاب  هک  ییام  دزاـس و  یم  مهارف  رتشیب  لکـشم  دزیر و  یم  رتداـیز  يهسوسو  دـیاشگ و  یم  رتشیب  شتآ  تسا  رتدنمـشزرا 
ياه هجوج  ناگدنهد  شرورپ  وا و  يهیرذ  نالماح  زا  دوخ  میتخانش ، یم  ار  وا  رکم  میدیسر و  یم  تریـصب  هب  اهوزرآ ، روهظ  هسوسو و 

ضابف .» تسا هتخاس  راتفرگ  ار  ام  هغالبلا  جهن  رد  ماما  ریبعت  هب  هتشاذگ و  ام  تسد  نابز و  لد و  رد  هک  ییاه  هجوج  اه و  مخت  میتسه ، وا 
[ . ] 288 ...«. ] لـطخلا مهل  نیز  لـلزلا و  مهب  بکرف  مهتنـسلاب ، قـطن  مهنیعاـب و  رظنف  مهروـجح  یف  جرد  بد و  مهرودـص و  یف  خرف  و 

هحفص 235 ]

ارهز يهمطاف  زا  یمالک 
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ارهز يهمطاف  زا  یمالک 

ینمرکا کماقم و  مرکا  يذلا  هللا  لئسافکئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبمهدزای  بش 
یف هللا  لوسر  یلا  ۀمطاف  یلع و  یـضاقت  . ةرخالا ایندلا و  یف  مکعم  قدص  مدـق  یل  لعجی  نا  ةرخالا و  ایندـلا و  یف  مکعم  ینلعجی  نا  کب 
نم ینلخاد  ام  ملعی  الف  : » هللا مالـس  اهیلع  ۀـمطاف  تلاقف  هفلخ  ام  یلع  یلع  یـضق  باـبلا و  نود  اـم  ۀـمدخب  ۀـمطاف  یلع  یـضقف  ۀـمدخلا ،

يرت نا ال  تلاق  ةارملل  ریخ  یـش ء  يا  اهل  لاـق  یبنلا  نا  يور  و  [ . 289 «. ] لاجرلا باقر  لمحت  هللا  لص  هللا  لوسر  یئافکاب  هللا  الا  رورـسلا 
دندز و یم  یلیـس  دنتفرگ و  یم  نابایب  كاشاخ  راخ و  نایم  زا  ار  ادـخ  لوسر  مرح  ادـخ و  سومان  زورما  [ . 290 . ] لجر اهاری  ـالجر و ال 

سکچیه دیوگ : یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  اما  . دنتـشاد یم  رب  اه  نآ  يور  رـس و  زا  رتس  رامخ و  دندرب و  یم  تراسا  هب  دندز و  یم  هنایزات 
نم زا  ار  هدیـشک  ياه  ندرگ  لمحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نیا  زا  تسـشن  نم  لد  رد  يرورـس  هچ  هک  دناد  یمن  ادـخ  زج 

ای يواکجنک و  ات  دندیـشک  یم  رـس  هک  اه  نآ  ای  دـنداد و  یم  ار  ناریـسا  دـیرخ  داهنـشیپ  یتح  دندیـشک و  یم  رـس  اه  نآ  . دومن تیاـفک 
يدرم وا  دـنیبن و  ار  وا  يدرم  هک  تسا  نیا  نز  يارب  زیچ  نیرتهب  دـیوگ : یم  هحفص 236 ] مالـسلا [  اهیلع  ۀمطاف  . دننک مارآ  ار  ناشتاوهش 

يارب هایـس  ياه  تکاپ  ای  اهسورخ و  اهغرم و  يارب  راوید  اـی  ناـنز و  نادرم و  رهـش  هک  تسین  نیا  هلأـسم  درم  نز و  طـباور  رد  . دـنیبن ار 
همانرب يرایعم  فده و  هچ  اب  دشاب و  هارمه  يدودـح  هچ  اب  رگیدـکی  اب  اه  مدآ  يهطبار  هک  تسا  نیا  هلأسم  . مینک مهارف  نایرع  ياهغرم 

هک یلاح  رد  میا ، هدرک  زاغآ  ار  ناسنا  نایم  ندیـشک  راوید  لاؤس ، لصا  رد  درم  نز و  کیکفت  اـب  هک  تسا  نیا  نم  ساـسحا  . دوش يزیر 
هیامرس اب  یهدزاب  تبسن  . دنراد ار  یعس  ساسا  دنراد و  ار  اه  تبسن  بیکرت و  رد  يواست  ریدقت ، رد  توافت  اب  دنتـسه و  ناسنا  ود  ره  نیا 

یلع هنوگچ  دیآ و  یم  نادـیم  هب  هنوگچ  هک  مینیب  یم  دراد ، ار  نایب  نیا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یلاح  رد  . ار تین  اب  ود  ره  نیا  تبـسن  و 
یلیس . دنک یمن  اهر  ار  یلع  دنهد ، یمن  تدش  ار  وزاب  هبرض  ریشمش  فالغ  ریشمش ، ات  دشک و  یم  نوریب  نادرم  تسد  زا  ار  مالـسلا  هیلع 

، میوگب رتزاب  . تسا هتفر  تراسا  هب  هتفرگ و  شود  هب  ار  تلاسر  راب  هک  تسا  بنیز  نیا  مه  زورما  نیمه  رد  دـنک و  یمن  اهر  دروخ و  یم 
هاگ چیه  . دوشب لیلحت  دناوت  یم  اه  نآ  ياه  فالتخا  اه و  توافت  دوشب و  هسیاقم  دـناوت  یم  درم  اب  نز  درم و  اب  درم  نز و  اب  نز  عقاو  رد 

ربارب رگیدکی  اب  درم  رفن  ود  روط  نیمه  . دنتسین حطس  کی  رد  هشیدنا  رکفت و  ساسحا و  ات  هتفرگ  ناتشگنا  طوطخ  رهاظ و  زا  نز ، رفن  ود 
 ] رب میناد  یم  رگا  و  میناد ؟ یم  شزرا  زایتما و  لیلد  ار  اه  فالتخا  اـیآ  مینک ؟ یم  لـیلحت  هنوگچ  ار  تیعقاو  زا  دروم  ود  نیا  اـم  . دنتـسین

درم نز و  اب  نز  فالتخا  يارب  هک  یلیلحت  ره  ؟ میهد یم  خساپ  مییامن و  یم  هیجوت  ار  نآ  یملظ  هچ  ای  تمکح  هچ  ساسحا  هحفص 237 ]
رهـش لابند  هب  رادانعم  ياه  لاؤس  اب  هک  میتسه  ام  نیا  سپ  . دراد دربراک  مه  درم  نز و  دروم  رد  لـیلحت  ناـمه  میریگ  یم  رظن  رد  درم  اـب 

ای اه و  هاگـشناد  سرادـم و  رد  کیکفت  ياهحرط  ار و  ینارـسوبوتا  ياهحرط  ار و  ینامرد  ياهحرط  میتفا و  یم  هار  نانز  رهـش  نادرم و 
یم کیکفت  رگیدـکی  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دنتـسین و  ربارب  اهدرم  اب  اهدرم  هک  یلاح  رد  . میرب یم  لاؤس  ریز  ار  اه  هاـگراک  مرح و  رد 

، دنتسین ربارب  اهدرم  اب  هک  اه  نز  دروم  رد  اما  . دنراد ار  کیکفت  یعیبط  حرط  نوگانوگ  لحارم  رد  دنتـسین و  ربارب  اه  نز  اب  اه  نز  دنوش و 
شزیمآ و دـیاب  سپ  دنتـسه  ربارب  اـهدرم  اـه و  نز  رگا  هک  دـنراد ، یمرب  بآ  گـنر و  دـنریگ و  یم  ههبج  اـه  باوج  اـه و  لاؤس  لوا  زا 
طیرفت و زا  سپ  زواـجت  طارفا و  زا  دـننک و  اـه  هچ  اـه و  هچ  هک  دـیاب  سپ  . دـننک تموکح  مه  اـه  نز  دـیاب  سپ  . دنـشاب هتـشاد  طـالتخا 
اه و هداد  هلحرم  نیا  رد  . مینک لیلحت  ار  اه  توافت  زایتما  اه و  تمعن  شزرا  توافت و  تیعقاو  هک  تسا  رت  باـسنم  . دـننیبب متـس  یهاـتوک 
رب اه  تیلؤسم  تساز و  تیلؤسم  اه  تمعن  . تسا تازاجم  شاداپ و  شزرا و  كالم  رگیدکی  اب  ود  نیا  تبـسن  . دنتـسین كالم  اه  یهدزاب 

فیلاکت نیا  . تسا نز  نز و  درم و  درم و  درم و  نز و  فیلاکت  دودح و  مود  يهلأسم  هلأسم ، کی  نیا  . تساه ییاناوت  اه و  ییاراد  ساسا 
ار قوقح  دودح ، دزاس و  ار  دح  ردق ، هک  دشاب  اه  هزادـنا  هحفـص 238 ] ردق [  ساسا  رب  ای  یعیبط و  ای  یفرع و  ای  يدادتبـسا و  دناوت  یم 
اه و تداع  يارب  یتمحازم  یعیبط و  ياه  نایرج  اـب  یـضراعت  رگید  دوب ، یهلا  قح  دـح و  ردـق و  نیا  كـالم  رگا  . دـنایامن یم  صخـشم 

نز یخیرات  نایرج  دروم  رد  موس  يهلأسم  . تسین هنادبتسم  ياه  هقیلس  يأر و  يارب  یـساسا  هک  روط  نامه  . دوب دهاوخن  رگید  ياه  فرع 
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هلأسم نیا  هب  دازآ  باسح و  نودـب  ای  یباتک و  باسح و  اب  رظنم و  زا  مادـک  ره  هک  تسا  نوگاـنوگ  ياـه  تلم  نوگاـنوگ  ياـهزواجت  و 
دیوگ یم  اه  تداع  اه و  فرع  دودح و  يهزوح  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  . دنا هدروآ  يور  دوخ  دصاقم  عفانم و  هب  مادک  ره  دنا و  هتخادرپ 

تواضق زا  ردـقچ  هک  دـناد  یمن  ادـخ  زج  مرادـن و  ار  رادانعم  ياه  يواکجنک  هدیـشک و  ياه  ندرگ  هدـیرد و  ياه  هاگن  لمحت  نم  هک 
همطاف رب  ناوت  یم  ایآ  . داد رارق  راد  هدـهع  نوریب  رد  ار  یلع  هناـخ و  رد  ارم  هک  ملاحـشوخ  یلع  نم و  راـک  میـسقت  دروم  رد  ادـخ  لوسر 

هک دروآ  راـشف  اـهدرم  رب  ناوت  یم  اـیآ  و  ینازیرگ ؟ هدیـشک  ياـه  ندرگ  واـکجنک و  ياـه  هاـگن  زا  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  مالـسلا  اـهیلع 
، تشاد دمآ  تفر و  ترورض  رادقم  هب  دروآ و  يور  اه  ترورض  هب  یطیارش  نینچ  رد  دیاب  ای  دنرادب ؟ بلط  زا  تسد  دنشابن و  واکجنک 

نیا لاح  ره  رد  ... دنیامن دوبک  ار  شتروص  دننکشب و  ریشمش  فالغ  هنایزات و  اب  ار  ادخ  تزع  ای  دنربب و  تراسا  هب  هنهرب  رس  اب  رگا  یتح 
فیلاکت و زا  دـنهد و  یم  شزرا  یعـس ، هب  اه و  تبـسن  هب  اهضیعبت  اه و  توافت  تقلخ و  زا  هک  تسا  یحو  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  هاگن 

ياهشور اه و  لکش  هحفص 239 ] هب [  هجوت  نودب  متس ، ملظ و  خیرات  زا  دنریذپ و  یم  ار  ادخ  مکح  یحو و  اه ، هزادنا  رادقا و  دودح ،
اهیلع همطاف  نادنزرف  هنوگچ  هک  روایب  يور  هتکن  نیا  هب  بشما  وت  . دنبات یمنرب  ار  یملظ  چـیه  دـنروش و  یم  نآ  یمامت  رب  نآ  نوگانوگ 

هب ناراد  هدرب  واکجنک  ياه  هاگن  زا  دـنزاس و  یم  شـشوپ  رتس و  دوخ  يارب  شیوخ  دـعاس  تسد و  زا  دنتـسه و  ناـبایب  يهراوآ  مالـسلا 
دنا هتفاـی  هک  دـنراد ، یمنرب  تسد  وا  زا  دـنریگ و  یمن  هلـصاف  یلو  زا  هظحل  کـی  ملظ  همه  نیا  اـب  دـنرب و  یم  هاـنپ  بـنیز  دوـخ  يهـمع 

قحلا نیدـب  نئادـلا  طسقلاب  مئاقلا  باتکلاب  مکاحلا  الا  مامالا  ام  « ؛ هک تسین  اه  كالم  اهرایعم و  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زج  یمکاح 
[ . 291 «. ] هللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلا 

(2  ) فقو سبح و  ءایحا ؛ لماوع 

یم ندـنام  روـصحم  نتـشگ  دازآ  ندـش و  هرــسکی  نـیا  هـب  عـمجت  تراـیز و  رکذ و  تـفرعم و  يهـمادا  . مدرگ یمرب  سبح  يهلأـسم  هـب 
الاح میا !؟ هدرواین  تسدب  مه  چیه  میا و  هتخاب  ار  دوخ  میا و  هتفر  ورگ  اه  لاغـش  اهگس و  رطاخ  هب  ایند و  رد  ام  هک  نیا  هن  رگم  . دماجنا

رد هک  میراذـگب  تنم  هک  دراد  تبحـص  همه  نیا  ایآ  . میدـش راتفرگ  اه ، نآ  تموکح  راـظتنا  هار  رد  یلو و  رطاـخ  هب  ادـخ و  هار  رد  رگا 
رد هک  ار  هتخاب  كاپ  هعیـش  نآ  دنک  تمحر  يادخ  ؟ میا هدش  هدنار  اج  همه  زا  امـش  رطاخ  هب  میا و  هداتفا  ییادـگ  لاؤس و  هب  امـش  راظتنا 

هدـید شا  هنوگ  رب  ار  يراج  ياه  کشا  دوب و  هدرک  در  ندوب  يرفعج  مرج  هب  ار  شتداهـش  هحفص 240 ] هک [  الیل  یبا  نبا  یـضاق  ربارب 
ام رب  ادـخ  .و  دریذـپن ارم  دـیاش  هک  ینک  یم  بوسنم  یـسک  هب  ارم  وت  هک  داد ، یم  حیـضوت  شتلجخ  یماـمت  اـب  دوب ، هدیـسرپ  وا  زا  دوب و 
نآ زا  نیا  یتسار  . دـننراذگب یمد  ام  میرح  رد  دنـشاب و  ام  راوج  رد  ادـخ  ءایلوا  هک  میهد  یم  تصخر  میراذـگ و  یم  تنم  هک  دـیاشخبب 
رد . میراد یم  زارف  رس ، میراذگ و  یم  تنم  شیوخ  تمعن  نابحاص  رب  هنوگچ  هک  دناوخ  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  ییاه  ناتـساد 
هل هللا  لعجی  الأ  هللا  یلع  هسفن  سبح  نم  يرتأ  دـیمحلادبع ! اـبا  اـی  « ؛ هک دـنز  یم  ادـص  هینک  اـب  ترـضح  هک  تسا  يزارفرـس  نیمه  ربارب 
نب رد  یهار  وا  يارب  ادـخ  دوب ، وا  يارب  اهنت  تشاد و  هگن  ادـخ  يارب  ادـخ و  هار  رد  طقف  ار  دوخ  هک  نآ  ینک  یم  نامگ  ایآ  اجرخم ؛»...

اجرخم و هل  لعجی  هللا  قتی  نم  « ؛ دـیامرف یم  ياه 2 و 3  هیآ  رد  هک  تسا  قـالط  يهروس  نیا  دـهد ؟ یمن  هار  وا  هب  دراذـگ و  یمن  تسب 
تسب نب  رد  یهار  ادخ  تعاطا  «. اردق یش  لکل  هللا  لعج  دق  هرما  غلاب  هللا  نا  هبـسح  وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  بستحی و  ثیح ال  نم  هقزری 

یم يزور  دهد و  یم  قزر  وا  هب  دنک  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  دراذگ و  یم  شیاشگ  شیارب  ادخ  دـنک ، تعاطا  ار  ادـخ  سکره  . تساه
دبای و یم  هار  دوخ  راک  تساوخ و  هب  ادخ  یتسار  هب  . دنک یم  تیافک  ار  وا  دنوادخ  دراذگاو ، وا  رب  دنک و  هیکت  ادخ  رب  سک  ره  . دـناسر
هک دنک  یم  صخشم  ار  لطاب  قح و  دزاس و  یم  ار  اهزرم  دح و  هزادنا  ردق و  نیا  هتشاذگ و  يا  هزادنا  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ  . دسر یم 

ار هتکن  نیا  حیضوت ، دیکأت و  اب  تایآ  نیا  رد  هحفص 241 ] تسا [ . راوتـسا  اه  هزادنا  اهردق و  ساسا  رب  دودح  دودح و  ساسا  رب  قوقح 
تعاط و رب  سبح  اب  هنرگ  هتـساخرب و  اه  هزادنا  دودح و  قوقح و  تعاطا و  هب  یهجوت  یب  زا  اه  يراتفرگ  اه و  تسب  نب  هک  دـنامهف  یم 
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زا مه  نآ  رمتـسم ، قزر  تعاطا ، اب  هک  دوش  یمن  ریگارف  یتلذ  فعـض و  دـنام و  یمن  یقاب  تسب  نب  تسا ، هاگ  هیکت  اهنت  هک  وا  رب  سبح 
زا نم  رگا  . تسا رتراگزاس  لکوت  اب  هک  تسا  هتکن  نیمه  رد  قزر  رد  يریگلفاغ  نیا  رـس  دوش و  یم  مهارف  ینک  یمن  باـسح  هک  ییاـج 

مروآ و یم  يزور  هلیـسو  نآ  تب و  نآ  هب  يراتفرگ  رد  راچان  مریگب ، يا  هرهب  منک  یم  ار  شباسح  هک  ییاجنآ  اـی  میاـه و  تسد  ردـپ و 
یم هلـصاف  رت  تحار  اـه  تب  زا  میاـمن و  یم  ساـسحا  رتهب  ار  قح  روضح  مریگ ، یم  هرهب  ینیب  شیپ  نودـب  هک  اـج  نآ  . موش یم  هتـسباو 

، میا هدش  ریسا  رارکت  رود و  هب  میا و  هدنام  تسب  نب  رد  رمع  کی  میا و  هدرک  نارگید  يریجنز  سوبحم و  ار  دوخ  رمع  کی  هک  ام  . مریگ
هدناشک و ییادـگ  هب  ار  ام  امـش  رما  راظتنا  هک  مینز  یم  دایرف  میراد ، یمرب  یمدـق  ادـخ  ءایلوا  رما  تیالو و  يارب  هک  نیمه  اما  . میلان یمن 
وا يارب  طقف  دیامنب و  ادخ  رما  رب  سبح  ار  دوخ  دروایب و  يور  تعاطا  هب  یسک  درادن  ناکما  میونش ؛ یم  باوج  تمارک  اب  هک  تسا  نیا 

[292 [ ؛» اـجرخم هل  لـعجی  هللا  قـتی  نم  .» دراذـگن شیارب  یـشیاشگ  هار  دفاکـشن و  ار  وا  تسب  نب  دزاـس و  اـهر  ار  وا  ادـخ  درادرب و  ماـگ 
یمامت هک  میدیسر  هلحرم  نیا  هب  اهطابترا  عمجت و  ترایز و  ءاقل و  رکذ و  تفرعم و  اب  ام  رگا  . تسا هارمه  تسب  نب  شیاشگ و  اب  تعاطا 
ناکما میراذگب ، تیب  لها  تموکح  مکح و  نتخاس  هدنز  هحفص 242 ] رما و [  يایحا  يارب  ار  اه  تمعن  تورث و  تردق و  یمامت  رمع و 

ره رد  بسانم  يریگ  عضوم  فیلکت -، هب  لـمع  تساـم -؛ هارمه  اـه  هار  نیا  هک  مینیـشنب ، تلذ  رد  میوش و  ریـسا  تسب  نب  رد  هک  درادـن 
،- اه هتـشرف  دادـما  هدـشن -، ینیب  شیپ  هدـشن و  باسح  تاناکما  هب  یبایتسد  اـه -، يراـک  هزیر  تفارظ و  لـمحت -، تیفرظ و  تیعقوم -،
هب هک  میهاوخ  یم  یهاگ  . دناسر یم  هار  هب  دراد و  یم  رب  ار  اه  تسب  نب  هک  تسا  یـشیاشگ  جرخم و  اه  نیا  زج  اه و  نیا  ، نینمؤم دادـما 
هک میهاوخ  یم  یهاگ  میوش و  یم  اهنت  اه  یشوپ  مشچ  رابدا و  نایـصع و  اب  ای  مینام و  یم  عناوم  موجه  اب  میـشوک و  یم  میـسرب و  هجیتن 

هارمه رفن  کی  رگا  یتح  هلحرم  نیا  رد  . میوش یمن  رابدا  لابقا و  هجیتن و  ریـسا  مییامن و  مهارف  ار  ندـش  بوخ  ناـکما  باـختنا و  يهنیمز 
نا  » هک میا  هدرک  ار  دوخ  راک  میـشاب ، هداد  اـه  تسد  هب  ار  تاـنیب  میـشاب و  هدرک  نشور  ار  اـه  تجح  یلو  میناـمب ، اـهنت  اـهنت و  میباـین و 
هک تسین  بولطم  هحفص 243 ] نیمه [  زج  یلو  . دشاب تخس  یلیخ  هجوت  نیا  نیگنـس و  یلیخ  هاگن  نیا  دیاش  [ . 293 «. ] غالبلا الا  کیلع 

و [ 294 « ] اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیدـه  انا  « ؛ هک دـبایب ، هار  رفک  رکـش و  هب  دـبایب و  باختنا  ناکما  یمدآ  دوش و  صخـشم  هار  ود 
تیرومأم . یشاب هتشادن  ار  هجیتن  راظتنا  هک  دنک  یم  دییأت  ار  هتکن  نیمه  [ 296 «، ] اجرخم هل  لعجی  هللا  قتی  نم  [ .» 295 «. ] نیدجنلا هانیده  »

مهیلع تسل   » و [ 297 «، ] لیکوب مهیلع  تسل  « ؛ هک شابن ، اه  نآ  یهارمه  تعاطا و  رظتنم  . نک تعاـطا  ار  ادـخ  رما  و  هدـب ، ماـجنا  ار  دوخ 
یتح ار  لمع  رد  صالخا  دـنک و  یم  صالخ  یبایتسد ، زا  لصاح  رورـس  جـیاتن و  لاصو  كرـش  زا  ار  یمدآ  هتکن  نیا  [ . 298 «. ] رطیصمب

کلهیل ، » تساه نآ  یهاگآ  تریـصب و  نیمه  وت  مادقا  وت و  لمع  يهجیتن  عقاو  رد  نوچ  دزاس  یم  مهارف  شریذـپ  نودـب  هجیتن و  نودـب 
روآ جنر  نتشاد  عقوت  نیا  زا  شیب  دنبایب ، تسد  تایح  ای  كاله و  هب  ینـشور  اب  ات  [ 299 «، ] ۀنیب نع  یح  نم  ییحی  ۀـنیب و  نع  کله  نم 

دـشابن و ام  رایتخا  رد  اسب  هچ  بسانم  بوخ و  ياـه  تیعقوم  تسا -. نوریب  وا  تعاـطا  قح و  رما  يهزوح  زا  هک  تسا  نیرفآ  تسب  نب  و 
تـسد بولطم و  ياه  تیعقوم  تسب  نب  زا  ار  اـم  هک  هچ  نآ  سپ  . میناـمب هرهب  یب  مورحم و  اـه  تیعقوم  اـه و  تصرف  دوجو  اـب  اـسب  هچ 

رابدا و ای  لابقا  تیعمج و  اـی  ییاـهنت  اـنغ و  اـی  رقف  تیعقوم  رد  هچ  . تسا تیعقوم  ره  رد  بساـنم  يریگ  عضوم  دروآ ، یم  نوریب  ینتفاـین 
تلذ و هب  رقف  رد  ناوـت  یم  . تسوـت يریگ  عـضوم  دروـخرب و  زرط  مهم  تیعقوـم ، ره  رد  هصـالخ  تشحو ، اـی  سنا  ضرم و  اـی  تمـالس 
سرت و زا  ناوـت  یم  . دروآ تسدـب  مادـقا  يهزیگنا  تکرح و  سرد  رقف  زا  ناوـت  یم  هحفص 244 ] دیسر و [  یـشورف  نید  یـشورفدوخ و 
ار نما  سرت ، زا  ناوت  یم  . دیـسر شیوخ  ياه  فعـض  هطقن  ناربج  نمـشد و  فعـض  ياه  هطقن  تخانـش  ای  تعاطا و  دایقنا و  هب  تشحو 

هتکن نیمه  [ 300 «، ] فوخ نم  مهنمآ  عوج و  نم  مهمعطا  « ؛ هک دروآ ، نوریب  ار  ماعط  یگنسرگ  زا  ناوت  یم  هک  روط  نامه  . دروآ تسدب 
، دنتـسه اه  تصرف  راکـش  لابند  هب  اه و  تصرف  راظتنا  رد  هک  یناسک  . تسا هدماین  مهفوخ ،» نمآ  مهعوج و  مهعطا   » نوچ دناسر ، یم  ار 
مامتان و نوچ  دنتـسه  دنم  هرهب  راشرـس و  هشیمه  . دـنک یم  رکف  بسانم  يریگ  عضوم  هب  هک  یناسک  اما  . دـبایب هار  سأی  تلذ و  هب  اسب  هچ 

عقوت شریذپ ، عقوت  دنـشاب -. هتفای  ار  بولطم  ياه  تیعقوم  هک  دـنچ  ره  دـنا ، هتخوماین  ار  بسانم  يریگ  عضوم  هک  دنتـسه  ییاه  نآ  رتبا 
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يروآ سأی  نیگنـس و  تسب  نب  یناوتان  نیا  دریگ و  یم  ار  وت  تیفرظ  شیاجنگ و  دـیابر و  یم  ار  وت  لـمحت  مادـقا ، لاـبقا و  عقوت  هجیتن ،
سپ . دـنیامن یم  شومارف  ار  بولطم  تیعقوم  هب  یباـیتسد  هار  دـنوش و  یم  مورحم  دوجوم  تاـناکما  زا  یتح  تیفرظ ، یب  ياـه  مدآ  . تسا

لمحت تماقتـسا و  يدـنم و  هرهب  ثعاب  دـناوت  یم  دوش ، یم  ردـص  تعـسو  رزو و  ندـش  کبـس  رکذ و  تعفر  تغارف و  ثعاب  هک  هچنآ 
بولطم تعـسو  نما و  يهقطنم  هب  یباـیهار  يزوریپ و  هب  ار  وـت  رقف  زور  دـنچ  جـنر و  تعاـس  دـنچ  لـمحت  اـب  دـناوت  یم  دـشاب و  رتـشیب 
هلـصاف هشیمه  تزع  زا  دروخرب  رد  تلذ  کی  رطاخ  هب  ای  هتـسش و  تسد  فده  زا  یگنـسرگ  تعاس  دنچ  رطاخ  هب  یمدآ  یهاگ  . دناسرب

یلو . تسین یناکما  تسین و  یهار  هک  دـنک  یم  لایخ  دـنک ، یم  هاـگن  هحفـص 245 ] لـخاد [  زا  تسا و  نارحب  رد  اـت  یمدآ  . تسا هتفرگ 
یم هار  بولطم  ياه  تصرف  هب  یگنـسرگ ، زور  ود  لمحت ، تعاس  ود  اب  دـنیب  یم  دـنک ، یم  هلأسم  هب  الاب  زا  ای  تاجن و  زا  سپ  هک  اجنآ 

تـسد زا  ار  شتفارظ  هجیتن  رد  شتیفرظ و  زیچان ، لمحت  اب  دایز ، عقوت  اب  باتـش ، اب  یمدآ  دیـسر -. یم  نایاپ  هب  تیمورحم  جنر و  تفای و 
زا واکجنک  روبنز  ای  راـکعمط و  کـشجنگ  هک  اـج  نآ  . دـنام یم  تسب  نب  رد  دوش و  یم  لـفاغ  دوجوم  ياـه  هار  زا  اـسب  هچ  دـهد و  یم 
نب دناوت  یم  دبای و  یم  ار  هار  دشاب ، ندرکن  رارکت  روعش  رایسب ، روش  اب  رگا  دنک ، یم  مگ  ار  هار  سپـس  دوش و  یم  لخاد  هرجنپ  خاروس 

يراک میبایب و  یهار  دـیاش  هک  مینک  وگزاب  ار  اـه  تفارظ  نیا  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  متاـم  بش  هچ  رگا  راذـگب  . دنکـشب ار  اـه  تسب 
ياه تسد  نیگنـس و  یـضیرم  اب  شهاتوک  رمع  نیمه  زا  رتشیب  مراهچ  کی  درم و  هلاس  لهچ  داب  وا  رب  ادـخ  تمحر  هک  نم  ردام  . مینکب
همه نیا  مدناشوپ و  یم  وا  رب  ار  شـسابل  میتشاذگ و  یم  شناهد  رد  ار  شیاذـغ  دـیاب  هک  اج  نآ  ات  دـش ، يرپس  ساسحا  نودـب  ناوتان و 
یم يا  هجوج  لـثم  میدوـب  مه  ناطیـش  هک  ار  اـم  تشاد و  یمرب  یتـحار  هب  ار  راـب  وـلیک  داـتفه  هک  دوـب  یـسک  يارب  یـسک و  زا  یناوتاـن 

هک اه  بش  . میدنارذگ یم  یگدنز  کچوک  لزنم  کی  رد  همه  دوب ، دقع  رد  هک  مرهاوخ  اب  دوب و  هدمآ  نم  شیپ  رمع  رخاوا  رد  ... درـشف
مدید یم  یهاگ  هحفـص 246 ] متفر [ . یم  مدوخ  قاطا  هب  ردام  ياهراک  ماجنا  زا  سپ  میدوب و  رداـم  قاـطا  رد  همه  مدـمآ ، یم  هناـخ  هب 

نم دمآ و  یم  شیپ  مرـسمه  یعیبط  روط  هب  . تسا هداد  خر  يریگرد  هدمآ و  شیپ  یلکـشم  هک  مدـیمهف  یم  تسا  نشور  نم  قاطا  غارچ 
میاه باتک  اب  ار  مرسمه  سپ  . مشاب هتـشاد  يرارف  مردام  ینیبدب  ینیب و  شیپ  زا  متـسناوت  یمن  رگید  مدش ، یم  اهنت  یمک  تدم  یتح  رگا 
مدینش یم  نم  ... دیراب یم  هک  دوب  تیاکح  لقن و  مانشد و  لیس  هدماین  زونه  متفر و  یم  مردام  قاطا  هب  دوخ  مداتسرف و  یم  دوخ  قاطا  هب 
باوج ردـقچ  تدوخ  رتخد  زا  رداـم ! متفگ : یم  يرواـیب و  میارب  یهاوخ  یم  هک  ار  یـسک  مینکب و  يراـک  اـت  اـیب  متفگ  یم  هدـنخ  اـب  و 

هتـساوخ ضرف  رب  . نم يارب  ییوگ  یم  هک  هچ  نآ  نم و  يهدـهع  هب  یهاوخ  یم  هچ  ره  يراد ؟ راظتنا  مدرم  رتخد  زا  هک  ینیب  یم  بساـنم 
یم شیارب  ار  شیاذـغ  ... مهد یم  ماجنا  مدوخ  ار  اهراک  يهمه  هدرک ؛ طـلغ  هدرک ، هابتـشا  دـننک  عورـش  مه  اـب  ار  اـهراک  مرهاوخ  اـب  هک 

هب هک  یتقو  . مدـناسر یم  شهاگباوخ  باوخ و  هب  متـسش و  یم  ار  شیاهشحف  هدـنخ  کلقلق و  اب  متـشاذگ و  یم  شناهد  رد  متخاـس و 
هداتفین یقافتا  چیه  ایوگ  مدرک ، یم  لابند  ار  اه  هچب  راک  اذغ و  مدـش و  یم  وربور  مرـسمه  اب  یمرگ  تبحم و  اب  مدـمآ ، یم  مدوخ  قاطا 

ایآ دیـسرپ ، یم  . دید یمن  يزیچ  نم  تلاح  رد  یتقو  هدرک ، اه  هچ  هتفگ و  اه  هچ  مردام  هدش و  ربخ  هچ  دنیبب  تساوخ  یم  مرـسمه  . تسا
ار تیاکح  درک و  یم  زاب  نابز  مرسمه  تبقاع  راک و  نالف  هدعو و  نالف  سابل و  نالف  زا  هک ، مدز  یم  ههاریب  هب  نم  هتفگن و  يزیچ  ردام 

رابگر یهدب و  روتـسد  ینک و  تموکح  یهاوخ  یم  هحفـص 247 ] هک [  دـیروش  هنوگچ  رداـم  متفگ و  هچ  رهاوخ  هب  نم  هک  تفگ ، یم 
ار يراک  تدوخ  یناوت  یم  . یهدب داهنـشیپ  وت  هک  تشاد  یموزل  هچ  متفگ  یم  دز ، یم  ار  شیاهفرح  یتقو  . رامـش یب  ياهشحف  ازـسان و 
وت هتـسبورف و  مد  یناوتان  یـضیرم و  همه  نیا  اب  وا  هک  ینیب  یم  . تسا رتهب  اه  يریگرد  نیا  زا  دشاب  هچ  ره  راذگب ، یناوت  یمن  هدب ، ماجنا 
یب رطاخ  هب  ام  ياه  تسب  نب  هک  دوش  صخـشم  ات  متفگ  نخـس  يزارد  اب  تیاکح  نیا  زا  . يا هدرک  يزاب  اـه  نآ  تیـساسح  اـب  هنوگ  نیا 
ياه فرح  متـشاذگ ، یم  اپ  مدوخ  قاطا  هب  رگا  مدرک و  یمن  لاؤس  اهقاطا  ددعت  زا  نم  رگا  . تساه تفارظ  اه و  يراک  هزیر  هب  یهجوت 

یم ازسان  مرـسمه  هب  مدمآ و  یم  مدوخ  قاطا  هب  مخت  مخا و  اب  همزمز  همه  نآ  تقو و  همه  نآ  زا  سپ  رگا  و  دنام ، یم  باوج  یب  مردام 
مارآ و ار  ردام  هک  تسا  اه  يراک  هزیر  نیمه  مدش . یم  وربور  وا  دروخرب  تماقتسا و  اب  متشاد  یسوب  تسد  بوکرـس و  عقوت  ای  متفگ و 
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رد مود  يهصق  . تخاس یم  راهم  ار  رهاوخ  یشکرس  ردام و  لد  يا  هسوب  تبحم و  کیلعو و  مالس  اب  حبص  تخاس و  یم  غراف  ار  مرسمه 
رد دنتساوخ  یم  دندوب و  هدروآ  اذغ  لیاسو  اه  نآ  . دننک دوعـص  زنطن  سکرک  يهلق  هب  دنتـساوخ  یم  هک  دوب  ناتـسود  زا  یعمج  اب  هطبار 
هلق هب  دمآ  تفر و  زا  تساوخ  یم  يراکبارخ  یخوش و  اب  هک  دوب  یتسود  نایم  نیا  رد  . میشاب هتشاد  ییاهوگ  تفگ و  دمآ  تفر و  نمض 
دوش یم  هچ  ینیبب  ات  ایب  هوک  يالاب  ییوگ  یم  تسار  رگا  هک  دندرک  دیدهت  دنتفشآ و  ناتـسود  نآ  وا  يراکبارخ  ربارب  رد  . دشاب ریگولج 

مدوـب و هدروـخ  نیمز  مدـمآ و  یم  يرهن  راـنک  زا  نم  هحفـص 248 ] منک [ ...؟ یم  هچ  هک  دندیـسرپ  نـم  زا  تنوـشخ  اـب  دـنداتفا و  هار  و 
رد اـه و  نآ  یمرن  اـب  . ما هداـتفا  یعـضو  هچ  رد  هک  دـندیدنخ  همه  اـه  نآ  میوش و  یم  ار  مناـبنت  متفگ ؛ هدـنخ  اـب  دوب ، دولآ  لـگ  مراولش 
نآ ای  ینک و  تحار  ار  تدوخ  یتساوخ  یم  تنوشخ  دیدهت و  نیا  اب  وت  هک  مدیـسرپ  دوب  مزال  میاهسابل  ندش  کشخ  يارب  هک  یتصرف 
راک اج  نآ  يدروآ و  یم  هوک  يالاب  هب  يدرک و  یم  لـمحت  سپ  متفگ : دـش ! یم  بدا  دـیاب  هک  دوب  نیا  باوج  ؟ ییاـمن بدا  ار  تسود 

هدرک دروخرب  یناوتان  فعـض و  زا  نوچ  دـندوب  هداتفا  دـنبرد  اه  نآ  . يداد یم  خـساپ  ار  شیاه  يراکبارخ  يداد و  یم  ماـجنا  ار  تدوخ 
رب متفرگ و  یم  عضوم  نم  رگا  هک  یلاح  رد  . تفای هلـصیف  لکـشم  دندیـسر و  یهاوخ  رذع  تبحم و  هب  دوخ  فعـض  شریذپ  اب  دـندوب و 

لکـشم هب  هجوت  اب  . مدوب هدیرب  مدرک ، یم  ییانتعا  یب  اه  نآ  رهق  موجه و  دیدهت و  ماگنه  رد  رگا  دوب و  یماخ  مدیروش ، یم  فرط  کی 
نآ بیدأت  رطاخ  هب  تردـق و  يور  زا  هن  دوب ، اه  نآ  یتیفرظ  یب  زا  هک  دـیدهت  فعـض  هب  هجوت  اب  هدـمآ و  شیپ  تصرف  یگدولآ و  لگ 

اه و يراک  هزیر  هب  هجوت  . دریگ یم  هیام  یتیفرظ  یب  اه و  باتـش  زا  اه  تسب  نب  . دـیدرگ مهارف  بساـنم  دروخرب  سنا و  يا  هنیمز  تسود 
یمن یفاـک  هار  یماـمت  يارب  ار  ناـکما  نوـچ  میناـم ، یم  هار  رد  یهاـگ  دـناسر -. یم  شیاـشگ  هـب  ار  اـه  تـسب  نـب  اـهدروخرب  تـفارظ 

میورب رگا  هک  یلاح  رد  هحفص 249 ] میرب [ . یم  جنر  میزوس و  یم  اجرد  سپ  تسین ، یفاک  دصقم  يارب  هک  میراد  نیزنب  رتیل  دنچ  . میناد
تاحوتف شیاشگ و  هب  هنوگ  نیا  . دـیاین تسدـب  نتخوس ، اج  رد  ندـنام و  اج  نیا  زا  هک  میبایب  تسد  یعبنم  هب  میـسرب و  یناکما  هب  دـیاش 

زا دـناهر و  یم  تسب  نب  زا  ار  وت  ماظن  قح و  اب  یگنهامه  نیمه  دـشاب  یتسه  ماظن  اب  گـنهامه  فدـه و  اـب  وت  راـک  رگا  . تسا رتکیدزن 
ره یتسه ، يدـنمنامز  اب  ماظن و  اب  فدـه و  اب  گنهامهان  راک  هک  روط  نامه  . دزاـس یم  مهارف  دادـما  وت  يارب  کـلم  توکلم و  کـلم و 

ندرگ نش ، ياه  نافوط  محازم و  ياه  ناراب  هیسور و  يامرـس  هک  روط  نامه  . دنکـش یم  دوخ  هب  دوخ  دشاب ، هتـشادن  یـضراعم  هک  دنچ 
اه نیا  زا  اه  نآ  ینابیتشپ  هنیدم و  نابلط  تردق  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ياه  نز  رهاظت  ربارب  رد  دنوادخ  تخاس -. لیلذ  ار  اهشک 

هالوم وه  هللا  ناف  هیلع  ارهاظت  نا  امکبولق و  تغص  دقف  هللا  یلا  ابوتت  نا  « ؛ دیامرف یم  رمتـسم  ياه  ینکـش  راک  اه و  نآ  هب  تعاطا  نداد  و 
زا امش  ياه  لد  نوچ  . تسا يرورـض  نیا  دیدرگزاب ، ادخ  يوس  هب  رگا  [ 301 [ ؛» ریهظ کلذ  دعب  ۀکئالملا  نینمؤملا و  حـلاص  لیربج و  و 
وا رادتسود  نینمؤم  زا  قداص  حلاص و  تسوا و  تسرپرس  ادخ  سپ  دینک ، ینابیتشپ  ار  وا  نانمشد  دیروشب و  وا  رب  امـش  رگا  هتفر و  تسد 

هدرک تشپ  اب  ناوت  یم  دنتسه ، تهج  رد  دنا و  هدروآ  يور  هک  اه  نآ  اب  لاح  ره  رد  دنتسه و  نابیتشپ  اه  هتشرف  اه  نیا  زا  سپ  دنتـسه و 
یم ار  اه  تسب  نب  یهارمه  نیمه  دنتـسه و  راک  کمک  اه  هتـشرف  ناهارمه و  ادخ و  هزرابم  نیا  رد  درک و  هزرابم  اه ، هتفات  رب  يور  اه و 
همه برغ ، تردق  بطق  رادم  رب  یناهج و  نیون  مظن  زا  هتساخرب  ياه  لیلحت  اب  هک  اه  نآ  هحفص 250 ] دنک [ . یم  زاب  ار  اه  هار  دنکش و 

، هدمآ رـس  هب  یعیبط  مولع  يهزوح  رد  تیمزج  زور  زورما  هک  دنناد  یمن  زونه  دننک ، زاب  ار  برغ  هار  ات  دـنراذگ  یم  تسب  نب  رد  ار  زیچ 
باـسح هب  ار  اـه  لـمتحمان  یتـح  .و  تفرگ رظن  رد  ار  اـه  لاـمتحا  دـیاب  زورما  . یـسایس یناـسنا و  مولع  يهزوح  رد  تیمزج  دـسر  هچ  اـت 

اه تلم  اهروشک و  طباور  رد  رمتـسم  ياهقیرفت  عمج و  اب  زورما  و  تردق ، ياهروحم  رد  رت  هزات  هزات و  ياه  بیکرت  هارمه  زورما  . دروآ
تینهذ رب  تاغیلبت  هرواحم و  وگ و  تفگ و  ریثأت  اب  زورما  و  یتعنص ، ياه  تردق  نایم  رد  عفانم  موادم  ییاج  هباج  اب  زورما  اه و  تلود  و 
تـشاد يا  همانرب  دمآ  شیپ  ره  يارب  دـیاب  هک  داد ، لیلحت  هتـسب و  لد  موتحم  ياهدـماشیپ  ینیب و  شیپ  هب  ناوت  یمن  یناهج ، یلم و  ياه 

دیاـب هچ  دـمآ  شیپ  ره  رد  مناد  یم  یلو  دـیآ  یم  شیپ  هچ  امـش  نم و  يارب  مناد  یمن  نم  دوـمرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  هـک 
ریغ ياهدـماشیپ  رمتـسم و  ياهریغتم  نیا  رانک  رد  هک  اه  نآ  [ . 302 «. ] یلا یحوی  ام  الا  عبتأ  نا  مکب  ـال  یب و  لـعفی  اـم  يردأ  اـم  « ؛ منکب
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یم هبرض  مه  ناهارمه  اه و  یگنهامه  ماظن و  فده و  هک  دنوش ، یمن  ینیب  شیپ  یتح  دننام و  یمن  ددرم  دنراد  صخـشم  لوصا  مولعم ،
هحفص 253 ] دناهر [ . یم  تسب  نب  زا  دنک و  یم  ینابیتشپ  مه  دننز و 

اروشاع ناثراو 

هراشا

ضرالا نا  [ . 304 . ] نیقتملل ۀـبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اهثروی  ضرـالا هللا  نا  [ . 303 . ] نیقتملل ۀـبقاعلا  نا  ربصافمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، تسین زور  کی  اهنت  اروشاـع  [ . 306 . ] تسین نیـسح  زور  لثم  يزور  چیه  تسا و  نیـسح  زور  اروشاع  [ . 305 . ] نوحلاصلا يدابع  اهثری 

نیا اب  . تسا هدرتسگ  خیرات  نیا  دودحمان  يایفارغج  البرک  . تسین كاخ  يهعطق  کی  اهنت  البرک  هک  روط  نامه  . تسا خـیرات  یمامت  هکلب 
کتـش اروشاع ، لصاح  ایآ  تسا ؟ هدـنام  یقاب  اروشاـع  زا  یـسک  هچ  يارب  يزیچ  هچ  تسیک ؟ اروشاـع  ثراو  هک  تسا  نیا  لاؤس  هنیمز ،

هحفـص 254] لصاح [  فرط  نآ  زا  و  تساسر ، ياه  مایپ  دازآ و  ناریـسا  توهبم و  ياه  همیخ  درد و  ياهغاد  زاـب و  ياـه  مخز  نوخ و 
دروآ و ار  [ 307  ] مالس تنعل و  اروشاع  هک  تسا  تسرد  ؟ تسا موکحم  ياه  تموکح  نامیـشپ و  ياه  تمینغ  تسکـش و  حتف  اروشاع ،

ياروشاـع زا  اـیآ  ما ؟ هتـشادرب  یثاریم  هچ  ما و  هتفرگ  یمهـس  هچ  هک  منک  یم  باـسح  لاـس  ره  نم  یلو  درک ، میـسقت  ار  مالـس  نیرفن و 
ردپ لتاق  هک  يدنزرف  [ 308 . ] عنام نودب  لئاح و  نودب  یتبارق  . دهاوخ یم  تبارق  ثراو ، ؟ ما هتشاد  یمهـس  نیـسح ، يالبرک  زا  نیـسح و 

، ما هدـیمهف  هک  هچ  نآ  زا  نم  ایآ  ما ؟ هتـشکن  ار  نیـسح  نم  ایآ  . درب یمن  ثرا  ناملـسم  زا  دـشاب  رفاک  هک  يدـنزرف  . درب یمن  ثرا  دـشاب ،
رتدب ای  ایند و  دـنزرف  رگا  [ 309 ، ] متـساوخن ار  ءایلوا  توبا  رگا  مدیـسرن ، نیـسح  تیالو  هب  نم  رگا  ؟ ما هدیزرون  رفک  ما و  هدیـشوپن  مشچ 

یم یثرا  اروشاع  زا  ایآ  مراد ؟ یتبارق  نیـسح  اب  ایآ  تسـشن ، منابز  رب  اهنت  تفرگن و  لکـش  نم  دوجو  رد  نید  و  [ 310  ] مدش ایند  يهدنب 
ءاشی نم  اهثروی  ضرالا هللا  نا  [ » هحفص 255 میراد [ : و  [ . 311 «. ] ءایبنالا ۀثرو  ءاملعلا  :» میراد یمالسا  نوتم  رد  ؟ مریگ یم  یمهـس  مرب و 

رد نیمز و  رد  ءاـیبنا  ثاریم  ادـخ و  ثاریم  [ . 313 «. ] نوحلاصلا يدابع  اـهثری  ضرـالا  نا  :» میراد و  [ . 312 «. ] نیقتملل ۀـبقاعلا  هدابع و  نم 
نیا اـب  . دنـشاب رادروخرب  حالـص ، تیدوبع و  و  اوـقت ، تیدوـبع و  و  ملع ، یهاـگآ و  زا  هک  تسا  یناـسک  يارب  خـیرات ، تیاـهن  تبقاـع و 

ملع و هب  هک  دیـسر  دهاوخ  يا  هزادنا  هب  ناسک  نیا  هب  دیـسر و  دهاوخ  یناسک  هب  تسا ، متاخ  ات  مدآ  ثراو  هک  نیـسح  ثاریم  حیـضوت ،
. دنشاب هدیسر  صلاخ  تهج  تعاطا و  و  تدابع ) هن   ) تیدوبع شنیب و 

یهاگآ ملع و 

، ملع زا  دارم  . دـیاین نایم  رد  مجر  دـیعبت و  هک  دوش  یمن  ثعاب  یفـشک ، ای  یبسک و  تاـعالطا  . تسین تاـعالطا  يهعومجم  ملع ، زا  دارم 
و [ 314 « ] ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا  :» هک دهد ، یم  لکـش  ناسنا  رد  ار  رذح  تیـشخ و  هک  تسا  تریـصب  شنیب و  زا  یتیـصوصخ 
رب رـس  ناسنا  رد  قح ، روضح  تبحم و  لامج و  تمظع و  كرد  اـب  شنیب  یهاـگآ و  نیا  [ . 315 «. ] نورذحی مهلعل  نیدـلا ... یف  اوهقفتی  »
دح مالـسا ، نوچ  دـناشک . یم  اوقت  تعاطا و  هب  ار  یمدآ  اه ، يدـنمنوناق  ماـظن و  اـه و  تنـس  داـصرم و  زا  كرد  هجوت و  اـب  دراد و  یم 

، ناسحا هب  ربص  یهارمه  اب  هک  تسا  تعاطا  لمع و  دـح  اوقت  تسا و  ساسحا  و  هحفص 256 ] یبلق [  دح  نامیا  تسا و  یتفرعم  ینهذ و 
هجوت و ناسنا و  تمظع  كرد  هجوت و  سپ  . دـسر یم  ناوضر  ءاـقل و  برق و  هب  تاـبخا و  هب  راـسکنا  تیـشخ و  عوشخ و  یهارمه  اـب  و 

دوش یم  ثعاب  لجا ، قح و  نیناوق و  اه و  تنـس  داصرم و  زا  كرد  هجوت و  هللا و  تقافر  تبحم و  لـالج و  لاـمج و  روضح و  زا  كرد 
شیوخ هاگیاج  زا  دزرون و  قسف  دنکن و  هتخت  گنلـش  دنمنوناق ، ناهج  رد  دـشوپن و  مشچ  ادـخ  زا  دـشورفن و  مک  ار  شدوخ  یمدآ ، هک 

. دیاین نوریب 

اروشاع www.Ghaemiyeh.comناثراو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 84 

WWW.AEL.AF

http://www.ghaemiyeh.com


تیدوبع

ندیماشآ كاشوپ و  كاروخ و  هک  دریگ  یم  لکـش  ناسنا  رد  هغدغد  نیا  .و  دروآ یم  ار  اه  كرحم  اه و  تکرح  رب  تراظن  شنیب ، نیا 
تنس تین و  یگدنب ، تیدوبع و  رد  هک  دوش ، رادروخرب  مه  تیمها  زا  نآ ، زا  سپ  دریگب و  هلصاف  يزیرغ  ياه  كرحم  زا  وا  ندیـشون  و 

. تسا هتفهن  تیمها ، و 

اوقت تعاطا و 

یم هک  یتعاطا  اب  ناسنا  تروص ، نیا  رد  دراد و  ار  روضح  برق و  رما ، لاثتما  .و  دراد ار  ادخ  روتسد  رما و  ناسنا  راک  ره  تیعماج ، نیا  اب 
قزر ناقرف و  زا  يوقت  راثآ  . دنک یم  زاب  ار  هار  دراد و  یمرب  ار  تسب  نب  هک  دـسر  یم  یتفارظ  تیفرظ و  هب  دزاس ، یم  هک  یتعاط  دروآ و 

 ] موجه ای  تبیـصم و  ءالب و  ربارب  رد  مسر و  یمن  یبلق  تعـسو  تیفرظ و  ییاناوت و  هب  میاه  تعاط  اب  نم  رگا  . دـبای یم  ققحت  رون و ... و 
تیعماج هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  تیدوبع ، هن  تسا  تداـبع  میاـه ، تعاـط  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  موش ، یم  لزلزتم  اـه  هنتف  هحفص 257 ]
تـسین درو  لمع و  رکف و  کی  مداروا  لامعا و  یمامت  تسین و  عماج  حرط  رد  میاـهراک  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  مروآ ، یم  مک  مرادـن و 

دزیخ و اپب  اه  هنتف  دروایب و  فاکش  فعـض و  كرـش ، هک  تسا  یعیبط  ما و  هدیـسر  كرـش  هب  توافتم  ياه  هزیگنا  اب  تیاهن  رد  و  [ 316]
. دنربب ار  ما  یتسه  دنریگب و  ار  مهار  فرط  ره  زا  اه  تب 

حالص

هارمه صلاخ  تهج  اب  دنشاب و  هتـسشن  دوخ  هاگیاج  رد  هک  دنـشخب  یم  تعـسو  وت  هب  دنیآ و  یم  وت  راک  هب  اج  نآ  اه  یبوخ  تانـسح و 
هبر ةداـبعب  كرـشی  ـال  اـحلاص و  ـالمع  لـمعیلف  هبر  ءاـقل  اوجری  ناـک  نم  :» میناوـخ یم  فـهک  يهروـس  رخآ  يهیآ  رد  هک  دنـشاب ، هدـش 

اه نیا  هتفر ، نوریب  ایند  زا  ناشلد  هدش و  رتشیب  ملاع  دوهشم  ایند و  زا  ناشتمه  هتفرگ و  رارق  اه  نآ  رد  ادخ  ءاقل  هب  دیما  هک  یناسک  «. ادحا
هار اه  هولج  اه و  تب  بوشآ  تهج  رد  درادن و  یکرـش  تسادخ و  یگدنب  هک  یلمع  ای  حلاص  لمع  . دنـشاب صلاخ  حـلاص و  دـنناوت  یم 

اب دنویپ  تبارق و  زاس  هنیمز  حالـص ، تعاط و  تیدوبع و  ملع و  تیـصوصخ  نیا  . دریگ یم  هیام  ادـخ  ءاقل  ءاجر  یلاع و  تمه  زا  درادـن ،
تسوا نآ  زا  ود  ره  تبقاع  نیمز و  هحفص 258 ] هک [  یشاب  ادخ  يایفارغج  خیرات و  ثراو  یناوت  یم  تبارق  نیا  اب  تسا و  ءایلوا  ءایبنا و 

یم رادثاریم  دنویپ ، تبارق و  نیا  اب  نیـسح ، ناثراو  اروشاع و  البرک و  ناثراو  . تسا هدمآ  رد  حـلاص ، یقتم و  دـعب و  ملاع و  ثاریم  هب  و 
هاگشیپ رد  هک  اه  نآ  [ . 317 «. ] کلحرب تخانا  کئانفب و  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلا  :» میناوخ یم  هک  دـنوش ،
لابقتـسا هب  دندرک و  راشرـس  ار  افو  ياه  ماج  نیـسح ، شیپاشیپ  هک  اه  نآ  دنتفای ، زارف  دورف و  نیـسح  لحر  رد  دـندرک و  لولح  نیـسح 

رد نیسح  ناثراو  [ . 318 «. ] ۀنجلا یف  یمامأ  تنا  .» زارفرس دنتسه و  رادولج  مه  تشهب  رد  نیسح  قیدصت  هب  اه  نیا  دنتفر ، اه  هزین  اهریت و 
هتفرگ ناشن  صولخ ، تیدوبع و  قشع و  ملع و  زا  دـنا و  هدروخ  دـنویپ  نیـسح  دـنا و  هدـش  لوحتم  لمع  میمـصت و  رد  هفطاع و  روعش و 
ءایبنا رادثاریم  ملاـع  ءاـیبنالا ؛» ۀـثرو  ءاـملعلا  .» تسین حالـص  تیدوبع  اوقت و  تیدوبع  ملع و  تریـصب و  نیمه  زج  یثاریم  عقاو ، رد  . دـنا

دـشاب و قح  رادـساپ  ات  دراد  یم  اـپب  ار  وا  تیدوبع ، تریـصب و  نیمه  تسوا و  شنیب  تریـصب و  ملع و  ناـمه  ملاـع ، ثرا  عقاو  رد  . تسا
هب البرک  اروشاع و  ثاریم  دریگ و  یم  لکـش  تداهـش  داهج و  هزرابم و  ياه  هیاپ  هنوگ  نیا  . بعل وهل و  قسف و  ملظو و  لـطاب  زا  ریگولج 

اه و هار  هک  دـنا  هدیـسر  يرون  هب  روعـش  رد  لوحت  اب  هنوگ  نیا  اروشاـع  ناـثراو  . دـسر یم  اـه  هدروخ  دـنویپ  هحفـص 259 ] ناکیدزن و [ 
راهم ار  کچوک  ياهقشع  هک  دنا  هدش  نیجع  یقشع  اب  دنا و  هدیـسر  يروش  هب  هتخاس و  راکـشآ  ار  تهج  هدومن و  صخـشم  ار  دصاقم 

تعاجـش و هب  روش ، روـن و  نیا  اـب  اروشاـع  ناـثراو  . تسا هدـناشک  رتدـنمورین  قـشع  رتگرزب و  بوـبحم  هار  هب  ار  اـه  نآ  یماـمت  هدز و 
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راب تمینغ  تسب ، نب  رد  هک  دندنب ، یمن  لد  یتمینغ  چـیه  هب  ههار  یب  رد  دنـسرت و  یمن  چـیه  زا  هار  رد  دـنا و  هدیـسر  دروخرب  تحارص 
اه توغاط  اب  هزرابم  يارب  يزاس ، هدامآ  ریدقت و  حرط و  هب  تردـق  قشع و  شنیب و  نیا  اب  اروشاع  ناثراو  . تسا گرم  يهیدـه  نیگنس و 

، هدهع اثکان  هللا ، مارحل  الحتسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم  :» دنک یم  لقن  ادخ  لوسر  زا  هضیب  لزنم  رد  نیـسح  هک  دنزادرپ ، یم  نارگمتـس  و 
قحا انا  هلخدـم ... هلخدـی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  لوق  لعفب و ال  هیلع  ریغی  ملف  ناودـعلا  مثالاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا ، لوسر  ۀنـسل  افلاخم 

قحلاب و نئادـلا  طسقلاب و  ذـخالاو  باتکلاب  لـماعلا  ـالا  ماـمالا  اـم  يرمعلف  :» دـیامرف یم  هفوک  لـها  باوج  رد  زاـب  و  [ . 319 «. ] ریغ نـمم 
يهنیمز زواجت ، هانگ و  اـب  ادـخ  ناگدـنب  ناـیم  رد  هنوگچ  دـننیب  یم  هک  یناـسک  هحفـص 260 ] [ . ] 320 «. ] هللا تاذ  یلع  هـسفن  سباـحلا 
نوچمه دـنهاوخ ، یمن  ار  یلوحت  دـننز و  یمن  مه  رب  ار  يزیچ  اه ، فرح  اهراک و  اـب  اـه  نآ  ربارب  رد  یلو  دـننک  یم  مهارف  ار  تموکح 

قح هب  يراد  ماو  طسق و  رب  یگداتـسیا  ادخ و  باتک  هب  لمع  زج  دناوت  یمن  رادولج  ربهر و  نوچ  . دنهاگیاج نامه  راوازـس  دننارگمتس و 
فیعضت شیوخ و  تیوقت  اب  دنـسر و  یم  مایق  هیقت و  راظتنا و  هب  هنوگ  نیا  اروشاع  ناثراو  . دشاب هتـشاد  يراک  ادخ ، هار  رد  تیدودحم  و 

رد اهورین  نیگنـس  مجح  هک  دنناد  یم  دننک و  یم  لابند  ار  رمتـسم  يا  هزرابم  اه ، نآ  ینیزگیاج  يزاساج و  اهورین و  تیبرت  اب  نمـشد و 
راظتنا اب  سپ  . دزاس یم  هدنکارپ  ار  اه  هوک  بسانم ، هاگیاج  رد  راجفنا  .و  دـسر یم  يدوبان  تکاله و  ای  تشگزاب  تسب و  نب  هب  ههار  یب 

 ] مالسلا هیلع  هللادبعابا  باحـصا  مرحم 1370 هحفـص 261 ] تشاد [ . ساـپ  ار  نیـسح  ثاریم  داتـسیا و  دیـسر و  ماـیق  هب  ناوت  یم  هیقت  و 
، رکذ ءایحا  سلاجم ، يهماقا  - 1. يری ام ال  يری و  ام  هیلع  یکب  [ . 321  ] نمؤم لک  ةربع  نیسحلا  نامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هحفص 263 ]

گرزب ياـه  فک  دوش ، رت  يا  هشپ  لاـب  يهزادـنا  هب  مشچ  نارگید ، يروآداـی  اـی  دوـخ  رکذ  اـب  رگا  - 2 [ . 322 ... ] تسا ءاـیلوا  بوبحم 
تبیـصم هنتف  نیا  رد  هک  سک  ره  تسین ، ناسنا  هب  صوصخم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  يهیرگ  ءاکب و  نیا  . دـنک یم  كاپ  ار  هاـنگ  ياـیرد 

التبم ام  هانگ  اب  هک  ایرد  ياه  یهام  . دوش یم  هدرمژپ  هدروخن  بآ  هک  یلگ  . تسوا لاح  بسح  رب  سک  ره  يهیرگ  .و  تسا نایرگ  هدـید ،
فعض و رقف و  تلاهج و  لهج و  درد  رب  هیرگ  [ . 323 [ ؛ دراد يا  هیرگ  هتسخ ، لد  ره  هایگ و  ره  هرذ و  ره  دننیب و  یم  همدص  دنوش و  یم 
رادـساپ و هن  تیبرت  میلعت و  تموکح  زا  هتفر ، داب  رب  ياهوزرآ  رب  هیرگ  ، اـه جـنر  ثداوح و  هحفـص 264 ] ربارب [  رد  ینطاب  تلذ  زجع و 
تیادـه و تیالو و  زا  ياه  تیمورحم  هدـش و  هابت  ياه  تمعن  رب  هیرگ  ؛و  يراکادـف تیعم و  زوف و  یهارمه و  ترـسح  رب  هیرگ  ؛ راتـسرپ
زا هک  تسا  يا  هیرگ  دراد ، شزرا  ردـق  نیا  هک  يا  هیرگ  یلو  دراد ، یفطاع  ياه  هشیر  هیرگ  . داشرا غیلبت و  میلعت و  تیاـعر و  تمحر و 

ایاضق لیلحت  - 3. دنتشک یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رابکشا ، مشچ  اب  مه  وا  نارای  دعس و  نبا  هنرگو  هتساخرب ، لماش  تبیصم  ساسحا  نیا 
ناراـی و قیبطت  ماـقم  رد  یتـقو  نم  یلو  . زوس ناـج  يا  هثداـح  هعقاو و  نینچ  زا  مه  نآ  زیگنا ، تربـع  تسا و  هدـنزومآ  خـیرات  لـیلحت  و 
ار وا  نانمـشد  سپـس  نیـسح و  نارای  هنوگ  نیا  اه  بش  نیا  رد  . دوب دهاوخ  رتشیب  اهدرواتـسد  هنوگ  نیا  متـسه ، دوخ  اب  نیـسح  نانمـشد 
تیرح و باـختنا و  هسیاـقم و  هبـساحم و  هب  رح  و  تیاـمح ، تیمح و  هب  یناـه  تماقتـسا و  هب  ملـسم  هنوگچ  مینیبب  اـت  مینک  یم  یـسررب 

روط نیمه  تداهـش و  تلاسر و  تیاقـس و  ماقم  هب  رطقی  نب  هللادـبع  رهـسم و  نب  سیق  يرادرـس و  حالف و  تاـجن و  هب  ریهز  و  تیدوبع ،
راک دروخرب و  عون  هب  ام  دشاب و  هتشاد  هناوتشپ  هک  نیا  يارب  قیبطت  نیا  . دندیسر زوف ، يراکادف و  بدا و  افو و  زا  ماقم  نآ  هب  نارای  رگید 

دیزی زا  مدرم  هک  تقو  نآ  داد  ناـشن  اوـنین  ناتـساد  . منک یم  ضرع  همدـقم  رد  هک  دراد  لـیلحت  هب  زاـین  میـشاب ، هدرک  رواـب  ناـگرزب  نیا 
هب زاین  . 1: يولع تموکح  هک  دـهد  یم  ناشن  هتکن  نیمه  دـندماین و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هحفـص 265 ] غارـس [  هب  زاب  دندیرب ،

اهزاین نیا  هک  مادام  . دراد اه  نآ  نتخاس  نیزگیاج  هب  زاـین  . 3. زاسراک ياه  هرهم  تیبرت  هب  زاین  . 2، شیوخ زا  مدرم  یقلت  ندش  نوگرگد 
یم ملسم  رب  هک  اه  نآ  [ . 324 «. ] کتفلا دیق  نامیالا  نا  : » دوش یمن  تسرد  نارادمدرـس  نتـشک  رورت و  کتف و  اب  راک  دشاب  هدشن  نیمأت 

تخادنین ماد  هب  رگید  يهنوگ  ای  کیرش و  يهشقن  اب  ار  دایز  نبا  ارچ  هک  یناهرب  ای  درک و  دروخرب  فیعض  دنام و  ناوتان  ارچ  هک  دنروش 
یمن دـشن و  گنهامه  اهراک  تفرگن و  لکـش  البرک  يهعقاو  زا  سپ  یتح  يولع  تموکح  لـمحت  هک  دـنناد  یمن  اـه  نیا  دربن ، نیب  زا  و 
دننزب ار  يا  هدرک  رس  ات  دنتساوخ  یم  نذا  هک  یباحصا  هب  اهراب  مالسلا  هیلع  نیسح  یتح  دوب و  یبایزرا  دح  رد  ملسم  تیرومأم  هک  دنناد 
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یم هک  یناسک  دـننک ، یگدـنز  راشف  همه  نآ  اب  ناخاضر  دـمحم  ای  ناخاضر  هانپ  رد  دـنناوت  یم  هک  یناسک  . درکن عورـش  دادـن و  هزاـجا 
اپورا و ای  دنله  ای  دئوس  رد  دنناوت  یم  هک  یناسک  دنریگب ، نشج  دوخ  مالـسا  اب  دـهف  نیـسح و  نسح و  كرابم و  مادـص و  هارمه  دـنناوت 
هک یناسک  . دنا هدربن  يا  هرهب  عیـشت  مالـسا و  تیمدآ و  زا  اه  نیا  هک  دـننادب  دـیاب  دنـشاب ، دـنب  ياپ  شیوخ  تیناسنا  هب  يدازآ  اب  اکیرمآ 

هنوگچ دنهاوخ ، یم  ار  هافر ، تشادهب و  يزومآداوس و  هحفـص 266 ] هن [  میلعت ، تیبرت و  دشر و  تموکح ، زا  دنا و  هدرک  رواب  ار  دوخ 
یمن مه  ار  ندوب  وـت  ریغ  اـب  یلو  ما ، هتخوماـین  زوـنه  ار  ندوـب  وـت  اـب  هچرگ  . دـننک دـنلب  رـس  هاـتوک  ياـه  فقـس  نیا  ریز  رد  دـنناوت  یم 

. دریگ یم  هجرد  دوش و  یم  زاغآ  قح  يایلوا  ریغ  موصعم و  ریغ  لمحت  زا  یناوتان  نیا  اب  ام  تیناسنا  مالسا و  عیشت و  . مناوت

هللادبعابا باحصا 

لیقع نب  ملسم 

یتح زامن ، زا  سپ  میراذـگب و  زامن  رای  رازه  هدـجه  هارمه  اـم  رگا  [ . 325 ... ] ۀـکئالملا مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذـلا  نا 
میهاوخ یلاح  هچ  میشاب ، هدش  راتفرگ  تنایخ  تیانج و  تقامح و  افج و  نایم  رد  میشاب و  هتـشادن  توعد ، بیرغ  ياهرهـش  رد  ییانـشآ 
لاگنچ رد  ندنام  اهنت  اب  و  ینیسح ، يولع و  تموکح  حطس  رد  یفده  اب  هک  تخومآ  ام  هب  ملسم  . درک میهاوخ  هچ  تالکشم  اب  تشاد و 

نکشرمک ییاه  هبرـض  مکحم و  نئمطم و  یبلق  مارآ و  نشور و  یبش  ناوت  یم  یبایزرا ، رد  تسکـش  تیرومأم و  رد  یماکان  و  نمـشد ،
یهانپ ملسم ، ییاهنت  یگتـسخ و  شتآ و  گنـس و  زج  دننک و  دروخرب  کیدزن  زا  دنناوتن  نمـشد  دودحم  ياهورین  هک  اج  نآ  ات  تشاد ،

تعفر و زا  رپ  ملـسم  تزع  زا  ما  هنیـس  ما و  هتفرگ  ندرگ  رـس و  ما ، هدینـش  ار  ملـسم  ناتـساد  هک  تقو  ره  یکدوـک  زا  نم  . دنـشاب هتـشادن 
هحفص 267] يزارفرس [ !؟ ردق  نیا  هک  يراد  هشیر  نامسآ  مادک  رد  وت  هک  یتسار  زارفارس !؟ مکحم و  ردق  نیا  یمدآ و  . هدیدرگ تعانم 
اب ملـسم  هنوگچ  هک  نیا  زا  لیلحت  هچرگ  تسا ، هدـنزومآ  اـم  يارب  قیبطت  نیا  . تسین نکمم  مکحم  ياـه  هشیر  نیا  نودـب  تماقتـسا  نیا 

لاوما هنوگچ  دیسر و  یناه  هب  هنوگچ  دش و  دراو  راتخم  رب  هنوگچ  دش  رهش  دراو  اهورین  یبایزرا  تیرومأم  مالسلا و  هیلع  نیـسح  يهمان 
رد ارچ  دـنام و  یقاـب  داـیز  نبا  ياـه  يذوفن  هب  هجوت  نودـب  ارچ  و  دومن ؟ تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  درک و  يروآ  عـمج  هحلـسا  و 
هب دوخ  دشن و  جراخ  رهش  زا  ارچ  دشن و  هارمه  کیرـش  اب  ارچ  تخاسن و  دوبان  رورت  کتف و  هب  ار  وا  ارچ  درکن و  ذوفن  دایز  نبا  هاگتـسد 

هرامالاراد يالاب  زا  یهوک  نوچمه  دنام و  ارچ  دادن و  هار  نوریب  هب  ییاهنت  هب  ولو  ار  هفوک  يهرصاحم  ارچ  تسویپن و  مالسلا  هیلع  نیـسح 
رد ملسم  فعض  يههبـش  لیلحت ، نیا  اب  تسا و  نیریـش  اه  ییارچ  اه و  یگنوگچ  نیا  لیلحت  هچرگ  تسا ، مهم  قیبطت  نیا  ؟ داتفا نیمز  هب 

، دوب هدـش  هدـیرب  ماش  زا  طقف  دوب و  ملـسم  طیارـش  زا  رت  بسانم  یطیارـش  رد  هک  یماـگنه  داـیز  نبا  . دوش یم  ساـسا  یب  داـیز  نبا  ربارب 
ناما دیـشوپ و  ار  وا  يهداوناخ  سابل  تفر و  دوعـسم  يهناخ  هب  درک و  رارف  دروایب ، ماود  نیباوت  يهدـنکارپ  ياـه  هورگ  ربارب  رد  تسناوتن 

دـندوب و بیرف  تسایـس و  رکم و  نادرم  اه  نیا  نوچ  . دیـشکن يریـشمش  یتح  درواـین و  ماود  نمـشد  ربارب  رد  ار  يزور  یتح  .و  تساوخ
نیا اب  . دـندرک یمن  تمالم  ار  دوخ  دندیـشوپ و  یم  ار  تلذ  دـنتخاس و  یم  رپس  دوخ  تروع  زا  يراتفرگ  ماگنه  رد  صاـعورمع  نوچمه 
یتح نوچ  . دوش یم  ساسا  یب  کـتف و ... رورت و  يههبـش  تشذـگ ، ینیزگیاـج  هرهم و  هدوت و  هب  تموکح  زاـین  زا  هک  هچ  نآ  لـیلحت و 

قوحل رارف و  ملسم ، تماقتـسا  تیرومأم و  زا  لیلحت  نیا  اب  هحفص 268 ] تسین [ . گنج  کتف و  يهدننک  زاغآ  دوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ربارب رد  مینزب و  کحم  ار  دوخ  تماقتـسا  تردق و  رادـقم  میناوت  یم  ام  اهقیبطت  نیا  اب  یلو  دـنک ، یمن  لح  ار  یلکـشم  اهنت ، نیـسح  هب 

اب رادم و  تسایس  يهشیدنا  تسایس و  اب  رادرس  تردق  هک  میشاب  هجوتم  مینک و  رکف  نانآ  ياه  يذوفن  ذوفن و  هب  رت  هدیچیپ  ياه  نمـشد 
[ . 326 «. ] رادلا يرکذ  ۀصلاخب  مهانصلخا  انا  . راصبالاو يدیالا  یلوا  اندابع ... رکذا  .» تساشگراک زاب  مشچ  تسد و  گرزب و  يهنیس 

هورع نب  یناه 
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دوش و یم  دراو  راتخم  رب  ملـسم  [ . 327 «. ] الیدبت اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودـهاع  ام  اوقدـص  لاجر  »
زا یناه  . دزادرپ یم  هدـع  هدـع و  يروآ  عمج  هب  یناه  يهناخ  رد  دروآ و  یم  يور  یناه  هب  راتخم ، ییاهنت  اـی  یماندـب و  رطاـخ  هب  سپس 

نارس زا  ییاهقفانم  هک  یتقو  . دراد ار  نامیپ  مه  ریاشع  دراد و  ار  جحذم  نادرم  . تسا تیمح  تیامح و  رد  ناراد  هقباس  زا  یلع و  نایعیش 
یم دایز  نبا  هب  تردـق  اب  دوش ، یم  ور  هبور  دایز  نبا  سوساج  اب  وا  دـنروآ و  یم  داـیز  نبا  رـصق  هب  تقاـمح  تناـیخ و  اـب  ار  وا  ریاـشع ،
هراچ رکف  هب  دنیب ، یم  ار  موجه  هک  یماگنه  . متسرفب نوریب  هفوک  زا  ار  وت  مهدب و  ناما  وت  هب  مناوت  یم  وت ، ردپ  اب  یتسود  رطاخ  هب  دیوگ 
ياـه تشوگ  دنکـش و  یم  بوچ  اـب  ار  شتروص  رـس و  داـیز  نبا  دـنریگ و  یم  هحفــص 269 ] ار [  وا  یلو  دروآ  یم  موـجه  دـتفا و  یم 
دنوش یم  شوماخ  حیرـش  تداهـش  اب  سپـس  دنراد و  یم  رب  دایرف  دندوب ، هدـنام  ادـج  وا  زا  هک  وا  قمحا  ناتـسود  . دزیر یم  ار  وا  تروص 

هدش و راتفرگ  هدنام و  نوریب  هفوک  زا  مه  راتخم  تساهنت و  ملسم  هک  یلاح  رد  . دننک یمن  يراک  دننیب  یم  هک  ار  وا  رادرب  يهزانج  یتحو 
تزع و مه  نیا  .و  دوش یم  رادرب  یناه  هنوگ  نیا  هدنام ، مورحم  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  یهارمه  البرک و  زا  هداتفا و  نادنز  هب  تعافـش  اب 

دنا هدش  گرزب  ردق  نآ  اه  نیا  هک  یتسار  . دوش یمن  میلست  ددرگ و  یمنزاب  دنکـش و  یمن  هظحل  نیرخآ  ات  هک  تسوا  تیمح  تیامح و 
تـشهب رد  یتح  ایند و  رد  هک  دندوب  هدش  گرزب  ردق  نآ  .و  دنـشاب هتـشادن  یهاگیاج  یهانپ و  دـیزی  دایز و  نبا  هدولآ  ياه  هرطق  رد  هک 

ریز رد  ناوت  یم  ای  دـشن و  ریگرد  دـیزی  دایز و  نبا  اب  ناوت  یم  دـننک  یم  لایخ  هک  دنتـسه  یناـسک  هب  عیـشت  راـگزومآ  اـه  نیا  . دـنجنگن
نیوانع روهقم  ددنویپ و  یم  ملـسم  هب  درب و  یم  ناتـسود  زا  یناه  . درک یگدنز  دنلبرـس  هتـسباو ، ناشخب  يدازآ  اب  نیلرب  دئوس و  نامـسآ 

یم ناما  دایز  نبا  هب  راک  نتفر  ول  اب  تردـق  نیا  اب  دزادرپ و  یم  درم ، حالـس و  يروآ  عمج  هب  دزرو و  یمن  تداسح  دوش و  یمن  شیوخ 
اه نیا  . دنا هدیدبآ  هک  یتسار  دننارذگب ، یتحار  هب  ار  تلذ  تردق و  يامد  توافت  رادقم  نیا  دنناوت  یم  هک  اه  نآ  . دورب هفوک  زا  ات  دـهد 

یـشاک نوچمه  زور ، نیگنـس  ترارح  بش و  دایز  يامرـس  شکاشک  زا  دنا و  هتـسشن  سنرقم  دبنگ  نیا  رب  هک  دنقـشع  تباث  ياه  هبیتک 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  مالس  زا  لوا  ياه  ماج  هک  دنتـسه  اه  نیا  . دننکـشب دنوش و  كوپ  دنزیرب و  گنر  هک  دنا  هتـشادنرب  طخ  قرعم  ياه 

... راهنلا لیللا و  یقب  ام  مکیلع  هللا  مالس  . تسا هاوگ  ناش  يردارب  يرای و  هحفص 270 ] رب [  مالسلا  هیلع  نیسح  دنشون و  یم 

یحایر دیزی  نب  رح 

یهدنامرف هب  ار  رح  ام  [ . 329 . ] ارارحا اونوکف  نید  مکل  نکی  مل  نا  [ . 328 . ] يدـتها مث  احلاص  احلاص  لمع  نما و  بات و  نمل  رافغل  ینا 
نیسح هب  ادتقا  همطاف و  تمرح  بدا و  اب  ار  وا  ام  . میـسانش یم  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نتخاس  راتفرگ  هرـصاحم و  يریگولج و  و 

اب ار  رح  ام  . دوب فـالتخا  رگید  ياـج  رازه  رد  هرـصب و  رد  تعاـمج  زاـمن  رـس  رب  موق  ناـگرزب  ناـیم  هک  ییاـج  نآ  مه  نآ  . میـسانش یم 
اب ار  رح  ام  ؟ یگنج یم  وا  اب  يریذپ و  یمن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ياهداهنشیپ  ایآ  هک  میسانش  یم  دعس  نبا  زا  لاؤس  دیدرت و  ینامیـشپ و 
یم شدوخ  دـنزرف و  تداهـش  هبوت و  ناربج و  تشهب و  باختنا  اب  ار  وا  تیاهن  رد  .و  میـسانش یم  منهج  تشهب و  نایم  رد  ددرت  شزرل و 
ياج شیوخ  رب  نایرج  نیا  قیبطت  ماقم  رد  اما  . میا هدرک  رواب  ار  رح  تمظع  میرادـن و  لکـشم  همه ، نیا  لیلحت  ماقم  رد  [ . 330 . ] میسانش

دریگب رارق  هحفص 271 ] فرط [  نآ  رد  رح  هک  دوش  یم  ثعاب  ییاه  فعض  هچ  ییاه و  هشیر  هچ  ییاه ، تراسا  هچ  . تسه رایسب  فرح 
؟ هدش ادج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  رح  ارچ  . دناسرب ماش  هفوک و  هاپـس  يهیالط  یهدنامرف  هب  ار  تقد  بدا و  تمرح و  همه  نیا  اب  یمدآ  و 

تراسا هب  ار  وا  لد  تردق ، ایند و  بلط  ایآ  ؟ هداد دـنویپ  دـیزی  هب  ار  وا  تقو  مکاح  رب  جورخ  تمذـم  تموکح و  طلـست  ای  تاغیلبت و  ایآ 
نآ ات  هتخاس  التبم  هبساحم  رد  فعض  هب  هدرب و  فرط  نآ  هب  ار  وا  مالسلا ، هیلع  نیسح  دیزی و  ترخآ و  ایند و  نایم  عمج  هک  نیا  ای  ؟ هدرب

باختنا دـیاب  تسین و  نکمم  عمج  دـمهف  یم  هک  اج  نآ  ات  دـنراد ... یمرب  تسد  اـه  نآ  هن  ددرگ و  یمزاـب  نیـسح  هن  دـمهف  یم  هک  اـج 
نآ ات  و  دوش ... یم  مامت  شیارب  تجح  قارـشا ، دوهـش و  نیا  اب  دـنیب و  یم  منهج  تشهب و  نایم  ار  دوخ  دزرل و  یم  هک  اج  نآ  ات  درک ...
هک ام  ياه  تراسا  ناتساد  . دروآ یم  يور  ناربج  هب  رارقا  ریصقت و  یمامت  اب  ددرگ و  یمزاب  دراد و  یمن  مدقم  ار  يزیچ  تشهب  رب  هک  اج 
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یم ءایلوا  ندش  روصحم  هرـصاحم و  هب  مه  زورما  نیمه  هک  تسا  یناتـساد  دزاس ، یم  ادج  یلو  راک  زا  دناوخ و  یم  شیوخ  راک  هب  ار  ام 
ملع و هب  تعنـص ، هب  تراجت ، هب  نم  هک  یتقو  . تخانـش دـیاب  ار  اه  تراسا  نیا  . دـماجنا یم  تیالو  لها  تراـسا  تداهـش و  هب  ددـنویپ و 
اه لغش  رانک  رد  منکن و  رکف  اه  هدوت  دیدج  یقلت  مدرم و  تیبرت  هب  اه  لغش  نیا  رانک  رد  مشاب و  لوغشم  مدوخ  لوصا  هقف و  ای  تبابط و 

گنراگنر و سابل  ینیریـش و  کفپ ، مهاوخب و  ار  مدوخ  طـقف  طـقف و  منکن ، رکف  اـه  نآ  ینیزگیاـج  هب  زاـسراک و  ياـه  هرهم  تیبرت  هب 
رد لکشم  . ددرگ یم  روتوم  رتو  هک  تسا  مولعم  دنام و  یم  اهنت  دوش و  یم  روصحم  یلو  هک  تسا  مولعم  بوخ  ار ، میاه  هچب  ياهسوه 

ایند و رد  وا  یهارمه  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تیعم  . دـنک یم  ادـج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  ار  ام  هک  هحفـص 272 ] تساه [  تراسا  نیمه 
نأ مکئادعأ  نم  ۀئاربلا  ینقزر  مکئایلوأ و  ۀـفرعم  مکتفرعب و  ینمرکأ  يذـلا  هللا  لئـساف  .» دـهاوخ یم  تئارب  قزر  تفرعم و  قزر  ترخآ ،

داـیرف زوـنه  هک  میتـسه  یناـسک  زا  اـم  تسین و  تیعم  ناـکما  تئارب ، تفرعم و  نیا  نودـب  [ . 331 «. ] ةرخـآلا ایندـلا و  یف  مـکعم  ینلعجی 
ار هچب  نز و  كاروخ  سابل و  ات  میروآ  یم  يور  اکیرما  اپورا و  نپاژ و  هب  میوش و  یم  ادـج  فیلاکت  زا  هدینـشن ، ار  ناـماه  هچب  شطعلا 
تیبرت و لابند  هب  میسانش و  یمن  ار  یـشقن  سدقم ، ریغ  سدقم و  نوگانوگ  ياه  لغـش  رانک  رد  ام  هک  هتفهن  نیا  رد  لکـشم  . مینک مهارف 
هک یناسک  اب  مهاوخ  یمن  منک و  یحیـسم  يدوهی و  رجات  کی  نیزگیاـج  ار  مدرگاـش  مهاوخ  یمن  . میتسین نآ  ینیزگیاـج  ورین و  يهیهت 

مقع و رد  ام  لکـشم  تسین ، لطاب  مجاهت  لطاب و  ییآراک  لکـشم  لکـشم ، . منک رپ  دـنا  هدـش  تیبرت  هک  یناـسک  ياـج  منک ، یم  تیبرت 
هدنیاز هک  یناسک  يارب  . دشاب دـناوت  یم  ام  يرادـیب  ثعاب  ام ، يهزیگنا  كرحم  ام و  راک  عوضوم  نمـشد  بورکیم و  . تسام دوخ  ییازان 

نیا . دنتسه اه  يرامیب  أشنم  اه و  بورکیم  لماح  دوخ  ام  نایبط  یلو  میرادن ، تبابط  دیما  بورکیم ، زا  ام  تسین ، لکـشم  اه  نیا  دنتـسه ،
[332 «. ] ۀکوشلاب ۀکوشلا  شقانک  یئاد  متنا  مکب و  يوادا  نا  دیرا  :» دـلان یم  درد  اب  نینمؤملاریما  . میتسه یلو  درد  دوخ  ام  هک  تسام  درد 

یـسک لثم  نم  . دیتسه نم  يراتفرگ  نم و  درد  امـش  دوخ  هک  یلاح  رد  منک  نامرد  منک و  اوادم  امـش  اب  مهاوخ  یم  نم  هحفص 273 ] . ] 
ار غیت  هک  میرادـن  یتماقتـسا  ام  دنـشک و  یم  نوریب  نزوس  اب  ار  غیت  هک  یلاح  رد  دروآ  رد  شیاـپ  زا  غیت  اـب  ار  غیت  دـهاوخ  یم  هک  متـسه 

دشاب ام  ياشگ  هار  دناوت  یم  ام  رد  هتفهن  ياه  تراسا  زا  لیلحت  نیا  . مینام یم  یلو  ياپ  رد  هتـسکش  ياهغیت  هارمه  دوخ ، میروایب ، نوریب 
یب نیا  اب  میوش و  لوغشم  نامدوخ  هب  میراد ، شوگ  رد  ار  وا  تیمولظم  دایرف  ما و  هدینش  ار  نسح  راصنتسا  هثاغتـسا و  يادص  هک  ییام  ات 
نیا رح  مود  لکشم  .و  دسانش یمن  ار  تراسا  ياه  هشیر  هک  تسا  نیمه  رح  لکشم  . مینک اهر  ءالب  نادیم  رد  هرصاحم و  رد  ار  وا  یهجوت 
منهج تشهب و  دنریگ ، یم  ار  نیـسح  لتق  رب  میمـصت  هک  نیمه  ایوگ  . دسانـش یمن  تیمـسر  هب  دسرن ، شرخآ  دح  هب  ات  ار  هانگ  هک  تسا 

هغالبلا جهن  يهبطخ 16  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  . درادـن منهج  تشهب و  تسین و  هانگ  وا  یگراوآ  نیـسح و  ییاهنت  . دوش یم  حرطم 
منهج ای  تشهب و  شتکرح  ره  اب  هک  یسک  «. هماما رانلا  ۀنجلا و  نم  لغش  :» دیامرف یم  موس  تمسق  رد  دنک ، یم  نایب  تفالخ  لیاوا  رد  هک 

ره ییاضما و  ره  یتکرح و  ره  هارمه  منهج  تشهب و  نیا  و  هماما ؛» رانلا  ۀنجلا و  نم  لغـش  « ؛ دوب دهاوخن  لایخ  یب  غراف و  دنیرفآ ، یم  ار 
هک مدرک  یمن  لایخ  نم  دیوگ : یم  دیآ ، یم  هبوت  يارب  رح  هک  یتقو  . تسین یلو  ندش  هتـشک  رب  فقوتم  تسه و  یمادـقا  ره  يا و  هملک 

یلو منز  یمن  سدـح  ار  تراسا  تداهـش و  نم  . تسوا گرزب  هانگ  دوخ  رح ، يهبوت  نیا  . دنـشکب ار  وت  اه  نیا  دـشکب و  اـج  نیا  هب  راـک 
ارچ سپ  . مناوت یم  هک  ار  نیسح  دایز و  نبا  نیـسح و  دیزی و  يهسیاقم  هحفص 274 ] منک و [  یم  دوهش  هک  ار  نیـسح  یگراوآ  ییاهنت و 

تموکح ای  تداع و  يهبلغ  ای  تاـغیلبت و  ریثأـت  اـی  تموکح  كـالم  هب  لـهج  ياـه  هشیر  مناوت  یم  هبـساحم  نیا  رد  ؟؟ مشاـبن نیـسح  اـب 
منزب و سدح  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مناوت  یم  مشاب و  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هعجاف ، موجه  زا  شیپ  مناوت  یم  منک و  ییاسانش  ار ، تاوهش 

يا هنـشد  اپرب و  یغیت  هن  گنهامه و  رازبا  دنمورین و  تسد  مشاب و  یلو  مشچ  رون  مناوت  یم  منک و  نیمأت  ار  وا  فدـه  ياهزاین  مناوت  یم 
رح ناتـساد  رد  هک  يا  هتکن  تراسا ، ياه  هشیر  لیلحت  نیگنـس و  سرد  نیا  زا  هتـشذگ  . ولگ رد  یناوختـسا  مشچ و  رب  يراـخ  هنیـس و  رب 

دناوت یم  ددرگزاـب ، شیوـخ  تیرح  هب  دـناوت  یم  اـه  تراـسا  نتم  رد  یمدآ  . ددرگزاـب دـناوت  یم  دـهاوخب  هاـگره  یمدآ  هک  نیا  تسا ،
رد ار  مـنهج  تـشهب و  ددرگزاـب و  شجنــس  نازیم و  هـب  تداـع  هسوـسو و  سفن و  اـیند و  ياـه  تراـسا  زا  دـناوت  یم  دـنک ، يرادوزارت 
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ناسنا هک  تسه  مه  رطخ  نیا  یلو  تسه ، تراشب  نیا  هتبلا  . دـیامن دوهـش  ار  ممنهج  تشهب و  دـناوت  یم  دـنک و  وج  تسج و  شیاهراک 
ير مدنگ  هب  دنادرگب و  يور  تشهب  زا  دـشوپب و  مشچ  نیقی  زا  نیقی ، دوهـش و  يزاب و  وزارت  يراد و  نازیم  بش و  کی  يرادـیب  زا  سپ 

شجنـس و تراـسا و  . مینک یم  هبوت  میدرگ و  یمزاـب  دـشاب  رگا  تسه و  یمنهج  یتشهب و  دـنیوگ  یم  نولوقی ؛ دـیوگب : دزودـب و  مشچ 
اب یتح  دناوت  یم  ناسنا  . دراد هاگن  ار  وا  دوش و  ناسنا  قالتاب  هلحرم  کی  رد  دناوت  یم  دـیایب و  مه  لابند  هب  دـناوت  یم  تیدوبع  تیرح و 

دـنامبزاب و هار  زا  دـسح ، کی  ای  لخب ، کی  ای  صرح  کی  ای  ربک و  کی  رطاخ  هب  یتح  منهج ، تشهب و  روضح  ادـخ و  يادـص  ندـینش 
ناسنا دوهش  نیقی و  ریثأت  عنام  دناوت  یم  ولع  ملظ و  [ . 333 «. ] اولع املظ و  مهسفنا  اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  :» هک دوش  هحفص 275 ] میجر [ 
سوه رطاخ  هب  تسا ؛ دوهشم  هدرتسگ و  ام  ياه  تراسا  . دیامن بارخ  ار  وا  يوزارت  دنک و  روک  ار  وا  ير  مدنگ  عمط و  دناوت  یم  دشاب و 

هب مینک ؛ یم  اهر  ار  ردام  سورع ، قشع  رطاخ  هب  مینازوس ؛ یم  ار  وا  سورع  ردام ، هسوسو  رطاخ  هب  میشوپ ؛ یم  مشچ  فیلکت ، زا  اه  هچب 
اب میرذـگ و  یم  چـیه  رطاخ  هب  میزادـنا ؛ یم  هنادرمناوجان  ار  فیرح  میراذـگ و  یم  اپ  ریز  ار  دودـح  لگ ، پوت و  هب  یبای  تسد  رطاـخ 

هبـساحم و رد  فعـض  منک ، یم  ادـیپ  يراد  وزارت  تصرف  میروآ و  یم  تسد  هب  ار  نازیم  هک  اـج  نآ  . مینک یم  اـهر  ار  قیاـقح  اـه  مهوت 
یم هک  اج  نآ  .و  دنک یمن  شجنس  دراوم  یمامت  رد  دهد و  یم  ناشن  دودحم  دراوم  رد  ار  ام  منهج  تشهب و  اه ، هزادنا  اهردق و  هب  لهج 

دزاس و راداو  یـشوپ  مشچ  رفک و  دانع و  دحج و  هب  ار  ام  دـناوت  یم  عنام  رازه  عمط و  رورغ و  ربک و  رفک و  زاب  دـهد  یم  ناشن  دـجنس و 
میروآ يور  تلفغ  هب  رادیب  نمـشد  فاصم  رد  میدرگزاب و  هک  تسه  رطخ  نیا  زاب  دریگ ، یم  لکـش  تیدوبع  هک  اج  نآ  .و  دیامن میجر 

نیمزرـس رد  مییآ و  رد  تراـسا  هب  ناـمدوخ  يهناـخ  رد  میریگب و  رارق  مجاـهت  دروم  تسا  یعیبط  هک  مینک ، شومارف  ار  گـنج  ساـبل  و 
هحفص 276 ] میروخب [ . تسکش  نامدوخ 

ریخات فیوست و 

هب هیـسداق  رد  هک  دنتـسه  ملـسم  يارب  ماما  نالوسر  زا  ود  نیا  [ . 336 . ] يدـع نب  حامرط  [ . 335  ] رطقی نب  هللادـبع  [ . 334  ] رهـسم نب  سیق 
دنوش و یم  هداتـسرف  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  نعل  يارب  دنوش و  یم  هناور  هفوک  هب  دنوش و  یم  ریگتـسد  ریمن  نب  نیـصح  يهلیـسو 

ناش هتسکش  ندب  زا  رس  دنوش و  یم  باترپ  رصق  يالاب  زا  دنناوخ و  یم  دایز  نبا  لثم  يا  هداز  مارح  زا  ییادج  نیسح و  يرای  هب  ار  مدرم 
هب هک  یماگنه  هدـید و  ار  هلیخن  میظع  رکـشل  نآ  هدـمآ و  نوریب  هفوک  زا  هک  تسا  یط  يهفیاـط  زا  مه  يدـع  نب  حاـمرط  . دوش یم  ادـج 
ات دروایب و  يور  یط  ياه  هوک  هب  هک  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دزادرپ و  یم  تحیـصن  هب  ترـصن  ياـج  هب  دـسر ، یم  نیـسح 

يدهع رح  اب  نم  هک  دیامرف : یم  ترـضح  . دننک یم  عافد  وا  زا  دنراد  ندب  رد  ناج  ات  هک  دنیبب  دوخ  باکر  رد  ار  نزریـشمش  رازه  تسیب 
ددرگزاب و وا  ترـصن  يارب  دوخ  ات  دوش  یم  ادـج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  لایع  يهقوذآ  ندـناسر  رطاخ  هب  حامرط  دریذـپ و  یمن  مراد و 

اونین رد  رگید  ددرگ ، یمزاب  هک  یماگنه  دور و  یم  وا  ینیبن و  ار  ام  هک  تسا  نکمم  نوچ  نک ، باتـش  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هحفـص هناهب [  نآ  حیجرت  زا  دشاب ، هک  يا  هناهب  رذـع و  ره  رطاخ  هب  اهریخأت  فیوست و  نیا  . دـنا هدـش  رتسکاخ  اهشتآ  تسین و  يا  هلال 

ار یتمه  تعفر  ای  عناوم و  عفر  ای  رتدایز و  تردـق  ای  رتشیب و  ناکما  ایآ  میزادـنا ؟ یم  بقع  هب  ار  اه  فیلکت  ام  ارچ  . دراد تیاـکح  [ 277
ياه هرهم  هب  وا  هک  مادام  تسا ، جاتحم  تموکح  زا  شیوخ و  زا  مدرم  یقلت  ندرک  نوگرگد  غیلبت و  هب  نیسح ، هک  یمادام  ؟ میراد راظتنا 

اه تصرف  میور و  یم  هقوذآ  هام  دـنچ  نیمأت  يارب  مینک و  یم  ریخأت  هنوگچ  دراد ، زاین  دوجوم  ياه  هرهم  زا  اه  نآ  نیزگیاج  زاـسراک و 
، فیلاـکت زا  رارف  يارب  اـم  . دنتـسه نیمک  رد  اـه  نزهار  رایـسب و  عـناوم  رود و  فدـه  گـنت و  ناـمز  هک  یلاـح  رد  میهد  یم  تسد  زا  ار 

انجرخل انعطتسا  ول  :» مییوگ یم  ام  . مینک مهارف  ار  فیوست  ریخأت و  رذع  ات  مینک  یم  یفن  ار  دوخ  ناوت  میرامـش و  یم  نیگنـس  ار  فیلاکت 
یم میتـسناوت  یم  رگا  مییوگ : یم  اـم  [ . 338 «. ] ةدـع هل  اودـع  جورخلا ال  اودارا  ول  :» دـیوگ یم  ادـخ  و  [ . 337 «. ] مهـسفنا نوکلهی  مکعم 

رد ناوت  یم  هنوگچ  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسه  اـم  رب  یتـجح  هشیمه  .و  دـندش یم  هداـمآ  دنتـساوخ  یم  رگا  دـیامرف : یم  ادـخ  میدـمآ و 
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رازه تسیب  هب  ار  نیسح  هنوگچ  . دنامن ییالط  ياه  تصرف  رظتنم  تشاد و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترصن  وا  ربنم  يالاب  دایز و  نبا  روضح 
نآ . دنـشاب هتفر  رگید  ياهراک  ای  هقوذآ و  نیمأت  يارب  مه  اـه  نآ  تسا  هحفـص 278 ] نکمم [  هک  یلاح  رد  میهد  یم  هدعو  نز  ریـشمش 

و [ . 340 «. ] لـهملا اومنتغا   » و صرفلا » اومنتغا   » و [ . 339 «، ] مکبر نم  ةرفغم  یلا  اوعراس  :» هک تسا  تقبـس  باتـش و  دهاوخ  یم  ادخ  هچ 
رگا ام  [ . 341 «. ] ارورغ الا  ناطیـشلا  مهدعی  ام  مهینمی و  مهدعی و  :» هک تسا  ریخات  فیوست و  دیعو و  هدعو و  دهاوخ  یم  ناطیـش  هچ  نآ 
دیاب میـسرن ، یلاخ  ياج  هب  حامرط  نوچمه  میـشاب و  هتـشادن  ار  وا  یهارمه  تمینغ  ترـسح  موصعم و  ترـصن  ترـسح  هک  میهاوخ  یم 
دوخ هب  اـت  هک  مینک  نیزگیاـج  لـمع  اـب  ار  متفر  مور و  یم  نـالا  میزادـنین و  بقع  هب  يا  هناـهب  رطاـخ  هب  ار  یفیلکت  چـیه  مینک و  نیرمت 

. دنا هتشاذگ  اه  بعل  وهل و  اب  ار  ام  دنا و  هدرب  ار  اهراک  دنا و  هتفر  نارگید  میبنجب ،

قابتسا قایتشا و 

هحفص 279] [ . ] 345  ] رمع نب  دـیوس  [ . 344  ] بیبش نب  ساـبع  [ . 343 . ] ریـضح نب  ریرب  [ . 342 «. ] نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا  نوقباـسلا  »
يهمیخ رد  تسا و  لوغـشم  فیظنت  هب  یعبط  خوش  اـب  اروشاـع  زور  رد  تسا ، نیگنـس  نیتم و  یناوج  رد  هک  ریرب  [ . 346  ] نسح نب  مساق 
نمـشد يوس  هب  بیبش  نب  سابع  . تسین یلیاح  اهریـشمش  اه و  هزین  زج  بوبحم  ام و  ناـیم  دـیوگ  یم  تسا و  راشرـس  یخوش  هب  فیظنت 

گنج سابل  نودـب  وا  . دـننز یم  گنـس  اب  ار  وا  رود  زا  تسا و  ریـش  روالد و  وا  دـیوشن ، ور  هبور  وا  اب  هک  دـننز  یم  دایرف  . دـنک یم  هلمح 
تداهـش زا  سپ  هک  تسا  يا  هتفر  شوـه  زا  يهدـش  یمحز  رمع  نب  دـیوس  . دـسرب تسود  ءاـقل  هـب  رتدوز  دـهاوخ  یم  دروآ و  یم  يور 

یم گنج  هب  یهاتوک  يوقاچ  اب  دشورخ و  یم  هدـش و  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دونـش  یم  دراد و  یم  رب  رـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تـسا يدرمناوج  يهوابون  مه  نسح  نب  مساق  .و  دننک یم  شوماخ  ار  وا  رگیدکی  کمک  اب  رفن  ود  هک  نیا  ات  دگنج  یم  یتعاس  دزادرپ و 

هب قایتشا  . تسا مارآ  یب  تسا و  هتسبن  ار  شفک  ياهدنب  هدیشوپن و  گنج  سابل  یتح  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  گرم  يوس  هب  قایتشا  اب  هک 
یم تقبـس  رگیدکی  زا  هتـشاد و  ربرـس  نارادولج  نیا  گرزب  ياه  لد  رد  هللا ، تمحر  هب  هللا ، ناوضر  هب  هللا ، راوج  هللا و  هجو  هب  هللا ، ءاقل 

يدوجو دشر  . دهاوخ یم  هشیر  اهریشمش ، اه و  هزین  هب  سنا  گرم و  جاهتبا  تداهش و  ینیریش  . تین رد  تقبس  لمع و  رد  تقبس  دنریگ ؛
، تسا رتگرزب  مه  امرـس  زا  تساراداج و  گرزب و  یلیخ  کـچوک ، ياـیند  نیا  هحفـص 280 ] هک [  ام  يارب  . دبلط یم  يدوجو  يهعـسو 

رطاخ هب  قایتشا  نیا  هک  مینکن  لایخ  . تسین یباتـش  قایتشا و  درادن و  انعم  رگید  هللا  ناوضر  هللا و  ءاقل  بیغ و  هب  رگید و  يایند  هب  قایتشا 
هب یکیدزن  يرود و  . دنتـسه رارق  یب  ود  ره  مساق ، یبتجم ، ماما  يهوابون  ریرب و  ءادهـشلا ؛ خیـش  هک  . تسا یناوج  یماـخ  اـی  يوریپ و  درد 

نیگنـس گنت و  اه  نیا  يارب  ایند  شفک  دـنا و  هدـش  رتگرزب  ایند  زا  اه  نیا  هک  تسین ، حرطم  يریپ  یناوج و  یگتخپ  یماـخ و  گرم و 
ام . رکف لقع و  رد  هن  بضغ و  رد  هن  تاوهـش ، رد  هن  میرادن  دـشر  ام  . دـنا هدیـسر  نآ  سنا  گرم و  ینیریـش  هب  دـشر  نیا  اب  اه  نیا  . تسا
رد ام  . تسا رتدودـحم  ام  ياه  ینیریـش  دودـحم و  اـم  ياـه  تذـل  هک  تسا  نیمه  میـسانش و  یمن  ار  گرم  ینیریـش  میرادـن و  يا  هقئاذ 

ناـمیارب میرادـن و  روح  بلط  روح و  تذـل  هک  تسا  یعیبـط  میا و  هتخود  مشچ  يا  هشحاـف  هب  میـشوخرس و  یناوـیح  هب  زوـنه  تاوـهش 
هبرجت ار  رگید  ياـهایند  ياـه  هنتف  اـه و  تبعل  هک  یتقو  اـم ، نیمه  یلو  . میـشوپب مشچ  اـه  نآ  رطاـخ  هب  اـه  نیا  زا  هک  تسا  روآ  تفگش 

ام . میروآ یم  يور  اه  نآ  هب  هن  میهد و  یم  تیاـضر  ناماتـسور  ياـهرتخد  هلاـخ و  همع و  رتخد  هب  هن  یتح  ناویح و  هب  هن  رگید  میدرک ،
هبرجت رب  ام  . میراد هبرجت  میـسانش و  یم  ار  یحلاص  موقلحلا  تحار  باطق و  یلو  میمهف  یمن  ار  وا  ناوضر  راوج و  ادخ و  تبحم  ینیریش 

هتفر تسد  زا  ياـه  تعـسو  يارب  یلو  میروـخ  یم  ترـسح  هطبغ و  میا  هداد  تـسد  زا  هـک  تردـق  تورث و  اـی  توهـش و  تذـل و  ياـه 
قوش و دـشاب ، ایند  هب  قلعتم  لد  هک  ماداـم  . میا هتـشادن  یتعـسو  دـشر و  هک  ارچ  میرادـن ، يا  هبرجت  هحفص 281 ] هک [  میرادن ، یترـسح 

یف مهحاورا  رقتـست  مل  مهیلع  هللا  بتک  يذلا  لجالا  ول ال  .» تسین يرارق  یب  دـشاب  هدـشن  زاب  ام  دوجو  هک  مادام  تسین ، یتعرـس  باتش و 
یطب بلاط  اجن  عیرس  عاس  [ .» 348 «. ] ایندـلا لکا  نم  یلابی  یتح ال  هبلق  یف  نامیالا  ةوالح  لجرلا  دـجی  ال  [ » 347 «. ] نیع ۀفرط  مهداسجا 
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[ . 350 «. ] نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  و  ۀئمشملا ،... باحصا  ۀنمیملا ،... باحصا  [ » 349 «، ] يوه رانلا  یف  رصقم  اجر و 

باحصا يراکادف 

دعـس نبا  اهنت  . دندوبن عناق  رت  مک  هب  دنتـساوخ و  یم  ار  وا  نوخ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ناج  دایز ، نبا  دـیزی و  کش  نودـبیما  متنا و  یباب 
یم تحیـصن  دایز  نبا  هب  دسرب و  رخآ  هب  يزیر  نوخ  گنج و  نودب  اهراک  دوش  یم  ات  دهاوخ  یم  هدروآ و  يور  ير  مدنگ  هب  هک  تسا 

رد ترضح  دوخ  . دیآ یم  البرک  هب  یتسس  تروص  رد  دعس  نبا  گرم  نامرف  دایز و  نبا  عطاق  يهمان  اب  دزرو و  یم  تنوشخ  رمـش  دنک و 
نابایب کی  رد  دوش  یم  هنوگچ  حیـضوت  نیا  اب  هحفـص 282 ] درادن [ . يراک  امـش  اب  دهاوخ و  یم  ارم  نمـشد  هک  دندومرف  اروشاع  بش 

، دننک مامت  یتعاس  ات  ار  راک  دنهاوخ  یم  اه  نآ  هک  نیا  اب  دنوش و  راتفرگ  رتشیب  ای  رفن  رازه  یس  نایم  رد  دودحم  يهدع  کی  هدرتسگ ،
ياه هظحل  نامه  رد  ار  نیسح  ارچ  . دننامب اه  هتشک  نفد  يارب  زور  دنچ  ات  هک  دنهدب  هتشک  مه  ردق  نآ  دنوش و  لطعم  رـصع  ات  زور  کی 
مامت اب  باحـصا  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  ؟؟ دـندرکن هرـس  کی  دنتـشاد ، هک  يا  هلجع  مامت  اب  ار  راک  ارچ  دـندزن و  کیدزن  اـی  رود  زا  لوا 

یهارمه و رطاخ  هب  دوب ، نمـشد  يآرم  رظنم و  رد  دوب و  دـمآ  تفر و  رد  ترـضح  هک  نیا  اب  دـندرک و  یم  تظافح  ار  ترـضح  دوجو ،
نآ رد  هنوگچ  باحـصا  هک  دهد  یم  ناشن  لمأت  نیا  . دنداتفین نمـشد  تسد  هب  دـندنام و  ظوفحم  اه  نآ  يراکادـف  نارای و  نیا  تظافح 

كافس و درم  هک  دعس  نبا  ریفس  اب  هحلـسا  یهارمه  زا  یتح  دندرک و  یم  تظافح  ماما  زا  كافـس ، نمـشد  همه  نآ  نایم  رد  زاب و  نابایب 
یماظن هتـشک و  راک  ریبخ و  ردق  هچ  مک ، دارفا  مغر  یلع  ترـضح  نارای  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  . دـندومن یم  يریگولج  دوب ، يزیر  نوخ 

ار هرـسیم  هنمیم و  نیق ، نب  ریهز  رهاظم و  نب  بیبح  . دـنتفرگ تافلت  ردـق  نآ  دـندرک و  تماقتـسا  ردـق  نیا  ماظن ، شیارآ و  اـب  هک  دـندوب 
هولج رت  يوـق  رتطلـسم و  نیـسح  ناراـی  دـش و  زاـغآ  راـک  نت  هب  نت  گـنج  اـب  دوـب و  هداتـسیا  رکـشل  بلق  رد  یلع  نب  ساـبع  دنتـشاد و 

لـضفلاوبا ترـضح  هک  دـنتخادنا  هرـصاحم  هب  ار  نیـسح  باحـصا  دـندروآ و  يور  یهورگ  گنج  هب  دعـس  نبا  نامرف  اب  راـچان  . دـندرک
اه و بسا  هک  تسا  رود  هار  زا  گنج  نارابریت و  دـعب  يهلحرم  . دروآ یم  نوریب  دایز  ياه  مخز  اب  ار  باحـصا  دنکـش و  یم  ار  هرـصاحم 
اه نیا  . دنسر یم  تداهش  هب  باحصا  زا  رگید  يا  هدع  مه  رهظ  زامن  ماگنه  رد  . دنوش یم  دیهش  باحصا  هحفص 283 ] زا [  يدایز  دادعت 
زا رتالاب  یقـشع  اه  نآ  رد  . دنا هدش  طلـسم  شیوخ  تداع  تعیبط و  رب  هنوگ  نیا  دـنروآ و  یم  موجه  اه  هزین  اهریت و  يوس  هب  تروص  اب 

تظافح هب  رطخ  ماگنه  رد  ردام ، . تسا هتشاداو  اه  هزین  رب  موجه  هب  هدز و  بقع  ار  راد  هقباس  قشع  نآ  هنوگ  نیا  هک  هدمآ  سفن  هب  قشع 
هک اـم  یلو  تسا ، سفن  هب  بح  شیوخ و  هب  قشع  زا  رتـالاب  يرداـم  قشع  نوچ  درب ، یم  موـجه  دروآ و  یم  يور  نمـشد  هب  دـنزرف ، زا 
یم اـهریت  نمـشد و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میزیرگ و  یم  اـهریت  ربارب  زا  مه  باوخ  رد  هتفرگ ، ار  ناـماه  لد  یماـمت  رگید  ياـهقشع 

. میراپس

سابع يافو 

يهمزمز رانک  رد  . 1 [ . 352 «. ] نوبهراف يایا  مکدهعب و  فوأ  يدهعب  اوفوأ  [ .» 351 «. ] نیقتملا بحی  هللا  ناف  یقتا  هدهعب و  یفوا  نم  یلب  »
نآ تسا و  تردـق  تورث و  تسایر و  هب  قشع  میانغ و  رکف  يداش و  دایرف  نمـشد ، ياه  همیخ  کیرات  شتآ  هاـم و  توهبم  رون  تارف و 

کی و هب  اروشاع ، حبـص  رد  اه  یـضعب  يارب  رورـس  يداش و  نیا  . ددنبب ار  هار  دیدرت ، لاؤس و  موجه  لد و  يرادیب  رب  هک  تسا  دایرف  ردق 
یضعب يارب  دیسر و  هحفص 284 ] هبوت [  ینامیشپ و  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهـش  زا  سپ  اه  یـضعب  يارب  دیماجنا و  تشگزاب  لاؤس و 

ار تیفاع  ءالب ، زا  شیپ  میناوتب  ات  مینک  راتفر  هنوگچ  ام  هک  تسا  نیا  لاؤس  . اهوزرآ تسکـش  جـنر و  باذـع و  راتخم ، ماقتنا  ماگنه  ات  اه 
لفاغ ار  ام  دنتفین ، ولج  ام  رب  اه  لاس  اه و  هام  اهزور و  هک  مینک  هبـساحم  هنوگچ  میـسرب ؟ تیادـه  هب  یهارمگ  زا  رتولج  میـشاب و  هتـشاد 
هدرک ساسحا  ار  رییغت  لوحت و  حالـصا و  ناربج و  هب  زاین  دنا و  هدـید  ار  اهدـنیاشوخان  داسف و  توف و  ترورـض  هک  یناسک  . دـننکن ریگ 
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امیف حالـص و  دسف  امل  فلخ و  تاف  امم  كدنع  ؛ نوچ دـننک ، راذـگاو  وا  هب  دـنناشکب و  قح  روضح  هب  ار  دوخ  هک  دـنراچان  اه  نیا  دـنا ،
لبق ةدـجلاب و  بلطلا  لبق  ۀـیفاعلاب و  ءالبلا  لبق  یلع  ننماف  :» دـهد یم  ار  يرادـیب  تیاـنع  اـه  نآ  هب  هجوت  نیمه  و  [ . 353 «. ] رییغت ترکنا 
نیا اب  میا و  هدیـسر  تیفاع  هب  ءالب  شیپاشیپ  هک  ءالب ، هارمه  هن  و  ءـالب ، زا  سپ  هن  تمالـس و  رد  هن  هنوگ ، نیا  [ . 354 «. ] داشرلاب لالضلا 

میا و هتفرگن  راـک  ناـمناوت  ماـمت  زا  شیارب  هک  یتسود  ربارب  رد  اـم  . 2. میا هداد  تاـجن  اهدـنیاشوخان  داـسف و  توف و  زا  ار  دوخ  روضح ،
میدوب و هدرک  مد  ياچ  نالف  زا  یکـشاک  میروخ ، یم  سوسفا  میونـش ، یم  ار  شتداهـش  گرم و  ربخ  هک  یماگنه  میا ، هدرکن  ییاریذـپ 

ترـسح یکـشاک و  هک  مینک  هچ  تسا : نیا  نم  لاؤس  . میدوب هدزن  ار  فرح  نـالف  یکـشاک  میدوـب و  هدروآ  ار  ینیریـش  نـالف  یکـشاک 
، مینکن اهر  ار  دوخ  لاؤس ، نیا  باوج  رد  رگا  ؟ میشاب هتشاد  ار  عدوم  رادید  میوشن و  تمعن  روضح  هحفص 285 ] رورغم [  میشاب و  هتشادن 
يراکهدب و ساسحا  افو  ياه  هشیر  و  ... ناسحا رد  ماعطا ، رد  دروخرب ، رد  يراشرس  ینعی  افو  . میـسر یم  نآ  ياه  هشیر  افو و  تقیقح  هب 

ادابم هک  دسرت  یم  قشاع  مه  نوچ  تسا ؛ هنافراع  ای  هناقشاع و  فوخ  ساسحا  و  انف ، يرادن و  ساسحا  و  ایح ، مرش و  ساسحا  يرادماو ،
دباـی یم  هار  تبهر  تیـشخ و  هب  تدـش ، تقد و  هب  فراـع  مه  و  دـسر ، یم  تبیه  هب  تمظع ، هب  فراـع  مه  دوش و  مرحم  دوش و  ادـج 
یبای تسد  ، قح يافو  هب  یبای  تسد  ؛ افو رثا  .و  تسا یـساپسان  رفک و  ددرت و  كرـش و  نامه  افو  ياه  تفآ  و  [ . 355 «. ] نوبهرف يایا  :» هک

هللا یف  خأ  یضم  امیف  یل  ناک  :» دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  . تسا یلو  توخا  هب  یبای  تسد  ، یلو تبحم  هب 
دشاب قاتـشم  یلع  توخا  ماقم  هب  هک  ار  یـسک  ره  هک  دنرامـش  یم  ار  یتافـص  و  [ . 356 «. ] هنیع یف  ایندـلا  رغـص  ینیع ، یف  همظعی  ناک  و 

نآ زا  رتشیب  نوچ  « كاخأ كردأ  اخأ ! ای  :» دـیوگ یم  اه  هظحل  نیرخآ  رد  ساـبع  هک  تسا  نیمه  و  هحفص 286 ] دنک [ . یم  ییامنهار 
زا یتح  هدنمرش  تسا و  راد  ماو  تسا ، یناف  دهاوخ ، یمن  مهس  يراذگ ، هیامرـس  مامت  اب  سابع  هک  تسا  نیمه  تسا و  هدروآ  ار  تافص 

اونوکی نا ال  نیفصب  مه  مهئامد و  تکفس  نیذلا  انناوخا  رض  ام  [ .» 357 «. ] ۀلیوط ۀحار  مهتبقعا  ةریصق  امایا  اوربص  .» نیسح ناکدوک  يور 
«. مهفوخ دعب  نم  نمألاراد  مهلحا  مهروجا و  مهافوف  هللا  اوقل  هللاو  دق  صصغلا  نوعرجی  قنرلا و  نوبرشی  صـصغلا و  نوغیـسی  ءایحا  مویلا 

رـصع زورما  ات  دوب  یم  یباهتلا  يدرد و  رگا  بارطـضا ، باهتلا و  یمامت  و  جـنر ، درد و  سرت و  ماـمت  و  یگنـشت ، شطع و  ماـمت  [ . 358]
راب ریز  رد  نیمز  تشپ  هک  دروآ  یم  تسد  هب  هاـگن  کـی  اـب  هاـم  دزیرگ و  یم  میـسن  ياـه  تسد  يور  زا  رطع  ياـه  هناورپ  بشما  .و  دوب
جنر درد و  زا  یهام  ای  يزور و  ای  یتعاس و  رطاخ  هب  یهاگ  ام  تسین و  دایز  یلیخ  زور ، کی  بش ، کی  هک  یتسار  . تسا هتسکش  تناما 

زا شیپ  زور  دنچ  دیاش  نسحلاوبادیس  اقآ  . میسر یم  مه  قافن  رفک و  هب  یتح  میشوپ و  یم  مشچ  فیلکت  زا  میزیرگ و  یم  هار  زا  راشف ، و 
يرقف و اـی  یتلذ و  اـی  یتناـها و  رطاـخ  هب  اـه  یلیخ  دـهد و  یمن  يزیچ  وا  هب  دریگ و  یمن  ورگ  هب  ار  شا  هساـک  لاـقبی ، یتـح  شتیعجرم 

ربارب رد  هک  مینک  هچ  تسا : نیا  لاؤس  یتسار  . دنـسر یمن  مه  ییاج  هب  دنرب و  یم  فیلکت  هحفـص 287 ] زا [  یگبلط ، زا  یلو ، زا  يراشف 
بعص انرما  نا  «؟ میشوپن مشچ  هار  زا  مینک و  لمحت  میناوتب  میـشاب و  روبـص  تناما ، راب  فیلکت و  ربارب  رد  راشف و  دیدهت و  ربارب  رد  جنر ،

ای فیلکت ، تناما و  ربارب  رد  يروبـص  تیالو و  لـمحت  [ . 359 «. ] نامیالل هبلق  هللا  نحتما  نمؤم  وا  برقم  کلم  ـالا  هلمتحی  ـال  بعـصتسم 
یم یـسوم  هب  ملاع  هک  دـهد ، یم  یگداـمآ  ناـسنا  هب  تالکـشم  یماـمت  هار و  یماـمت  دوهـش  . ـالتبم قشع  اـی  دـهاوخ و  یم  ماـمت  دوهش 

کلم . يرادـن یهاـگآ  هطاـحا و  نآ  هب  هچ  نآ  رب  یـشاب  روبـص  یناوت  یم  هنوگچ  [ . 360 «. ] اربخ هب  طحت  ملاـم  یلع  ربصت  فیک  :» دـیوگ
نمؤم .و  دـشخب ققحت  ار  لـمحت  لاـمتحا و  دـناوت  یم  هدـنیآ  هب  تبـسن  فوقو  دوهـش و  نیا  . دراد فوقو  هدـنیآ  هب  دراد و  دوهـش  برقم 
قـشع لوا ، ماـگ  . تسا هدـیدرگ  هداـمآ  هدروآ و  يور  شزرو  تنحم و  تضاـیر و  هب  قـشع  هارمه  هـک  دـنیوگ  یم  یقـشاع  هـب  نـحتمم 

دـنک و لـمحت  ار  یحو  رخـالا و  موـی  ار ، بیغ  ار ، ادـخ  دـناوتب  اـت  دـنک  رواـب  ار  شدوـخ  درواـیب و  ناـمیا  شدوـخ  هب  دـیاب  یمدآ  . تسا
یتسرپرـس هب  اـه و  تموـکح  نیا  زا  رتـالاب  یتـموکح  هب  دراد ، مشچ  ییاـهر  نما و  هاـفر و  هحفـص 288 ] هب [  یمدآ  هک  ماداـم  . دـهاوخب

تیفرظ و تعـسو و  هب  ار  ام  اه  تنـس  ماظن و  اـه و  تلاـح  لوحت  اـه و  تمعن  لوحت  رگا  اـما  . دروآ دـهاوخن  يور  اـه  نیمه  زا  رتگرزب 
تیعقوم ياج  هب  بسانم  يریگ  عضوم  هب  دروآ و  رتالاب  طلـسم  نیناوق  برطـضم و  نما  لوحتم و  هافر  نامرآ  زا  دناسر و  دروخرب  تفارظ 
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تیالو ناوت  یم  دروآ و  يور  رگید  یمکاـح  تموکح و  هب  ناوت  یم  دـنامهف ، اـم  هب  هنوگ  نیا  ار  [ 361  ] لاحلا نسحا  دـناشک و  بسانم 
هب اتیاهن  میروآ و  یمن  يور  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  يوما  تموکح  زا  دـیزی و  زا  ییادـج  اب  یتح  هنرگو  درک  لـمحت  ار  يولع 

نیرمت و اه  لاس  اه و  هام  دننک ، دنلب  ار  راب  ولیک  دصیس  دنهاوخ  یم  هک  اه  نآ  . تسا تنحم  التبا و  مود ، ماگ  . میسر یم  یسابع  تموکح 
اناوت تنحم  ءالتبا و  نودـب  هنوگچ  يریگب ، شود  هب  ار  تیادـه  راب  تیالو ، راب  تناـما ، راـب  یهاوخ  یم  هک  ییوت  دـنراد و  يزیر  هماـنرب 

.و میوش گنهامه  دزاسب ، ار  ام  دوخ  دـهاوخ  یم  هک  ییاـه  هماـنرب  اـب  میناوت  یم  هنوگچ  میزاـسب ، یمزب  میهاوخ  یم  هک  اـم  . دـش یهاوخ 
. میریذپب تنم  ار  [ 363 « ] ینیع یلع  عنصتل  [ » 362  ] و یسفنل » کتعنطصا  »

یقرواپ

ح 7. ص 147 ، ج 4 ، یفاک ، ح 40 و  ص 95 ، ج 45 ، راونالاراحب ، [ 1]
. ترجه تاراشتنا  ات ص 139 ، ص 119  مایق ، شخب  بالقنا ، زا  ییاهسرد  هب  ر.ك  [ 2]

.6 هعمج ، [ 3]

.14 لمن ، [ 4]
45 و 47. رثدم ، [ 5]

.15 رطاف ، [ 6]
. سوواط نب  دیس  قحلم  هفرع  ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 7]

. نینمؤملا ۀمئا  يهعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 8]
. ] ص 7 هرامش 3 ، لوا ، لاس  گنهرف ؛ يهمان  [ 9]

.15 رطاف ، [ 10]
. نینمؤملا ۀمئا  هعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 11]

ص 168. ج 1 ، یفاک ، [ 12]
و ح 7. ح 30 ، ص 71 و ص 184 ، ج 2 ، راونالاراحب ، [ 13]

ح 5. ص 150 ، ج 102 ، راونالاراحب ، [ 14]
ص 98. ج 53 ، راونالاراحب ، [ 15]

. اروشاع ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 16]
. نامه [ 17]

.35 ةدئام ، [ 18]
.193 هرقب ، [ 19]
.105 ءایبنا ، [ 20]
.113 دوه ، [ 21]

ات 151.  138 نارمع ، لآ  [ 22]
ح 19. ص 227 ، ج 1 ، راونالاراحب ، [ 23]

هحفص 678. هحفص 203 و 204 و  نیدلا  لامک  ات 201 و  هحفص 190  زا  یفاک ج 1  لوصا  [ 24]
.80 ءاسن ، [ 25]
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.54 ءارسا ، [ 26]
.22 هیشاغ ، [ 27]
.107 ءایبنا ، [ 28]

.8 حتف ، [ 29]
.64 ءاسن ، [ 30]

.29 فرخز ، [ 31]

.107 ءارعش ، [ 32]
.17 ناقرف ، [ 33]
.24 لافنا ، [ 34]
.21 ءایبنا ، [ 35]

.1 حتف ، [ 36]
. اروشاع ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 37]

.23 بازحا ، [ 38]
ص 644. قودص ، نیدلا ، لامک  ح 37. ص 80 ، دلج 8 ، یفاک ، [ 39]

.128 هبوت ، [ 40]
ص 200. ج 1 ، یفاک ، [ 41]

. رود زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 42]
يهمان 45. لاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  ص 473. ج 33 ، راونالاراحب ، [ 43]

ص 644. هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا ، لامک  [ 44]
ق 5. يهمان 45 -  حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 45]

.14 نارمع ، لآ  [ 46]
.13 ءارسا ، [ 47]

يهبطخ 16. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 48]
يهبطخ 103. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  ح 2. ص 212 ، ج 21 ، راونالاراحب ، [ 49]

يهبطخ 121. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 50]
.77 راصق ، تاملک  حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 51]

ناسنا 7. [ 52]
.50 لحن ، [ 53]

. اروشاع ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 54]
ات 150.  141 نارمع ، لآ  [ 55]

ح 2. ص 117 ، ج 78 ، راونالاراحب ، [ 56]
. اروشاع ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 57]
ياعد 35. هیداجس ، يهفیحص  [ 58]
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.141 نارمع ، لآ  [ 59]
. مکبولق یف  ام  صحمیل  نارمع ؛ لآ  يهروس  يهیآ 154  هب  هراشا  [ 60]

هدنکارپ ار  ءارآ  ای  عاتم  ءاوهالا ، ۀعتمالا و  قرف  .و  تخیمآ مهرد  اه  نابز  نسلالا ، تلبلب  . تسا هدمآ  قیرفت  طالتخا و  يانعم  هب  ۀـلبلب  [ 61]
. دراوملا برقا  . تخیر مهرد  ای  تخاس و 

.41 هط ، [ 62]
ح 2. ص 117 ، ج 78 ، راونالاراحب ، [ 63]

.177 هرقب ، [ 64]
.17  - 15 رجف ، [ 65]

ص 252 و 259. ج 2 ، یفاک ، [ 66]
27 و 28. رجف ، [ 67]

. یلامث هزمحوبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 68]
.28 دعر ، [ 69]

.77 راصق ، تاملک  حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 70]
. رشع هسمخ  تاجانم  نانجلا ، حیتافم  [ 71]

. تسا هدمآ  ص 259  ج 2 ، یفاک ، رد  ص 422 و  ج 1 ، راصبتسا ، رد  هک  تسا  یتیاور  نومضم  [ 72]
ص 252. ج 2 ، یفاک ، [ 73]

.60 سی ، [ 74]

.61 سی ، [ 75]
.28  - 27 رجف ، [ 76]

.50 تلصف ، [ 77]
.13 رجف ، [ 78]
.14 رجف ، [ 79]
.23 رجف ، [ 80]
.24 رجف ، [ 81]

.30  - 27 رجف ، [ 82]
.102 فارعا ، [ 83]

.289 راصق ، تاملک  حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 84]
ات 48.  37 رثدم ، [ 85]
38 و 39. رثدم ، [ 86]

.133 مکحلا ، راصق  حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 87]
.10  - 7 هعقاو ، [ 88]

.42 رثدم ، [ 89]
.91 ماعنا ، [ 90]
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.30 ص ، [ 91]

.35 ص ، [ 92]
5 و 6. رثاکت ، [ 93]

. ترجه تاراشتنا  ملق ، نیمه  زا  طارص ، ر.ك : [ 94]
.14 لمن ، [ 95]

ص 218 و 115. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 96]
ص 87. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 10 و  نایبلا ، باتک  ج 2 ، يرئاح ، يدزی  یلع  خیش  بصانلا ، مازلا  [ 97]

. مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  ترضح  يهصوصخم  ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 98]
. اروشاع ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 99]

.257 هرقب ، [ 100]
يهبطخ 182. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 101]

تمسق 1. يهبطخ 216 ، حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 102]
.376 راصق ، تاملک  و  تمسق 107 ، باتک 53 ، حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 103]

يهبطخ 38. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 104]

يهبطخ 50. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 105]
ص 22. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 106]

. مولعلارقاب تاقیقحت  دهعم  ص 356 ، نیسحلا ، تاملک  ۀعوسوم  ص 120 و  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس  یمجن ، قداص  [ 107]
. مولعلا رقاب  تاقیقحت  دهعم  صص 360 و 361 ، نیسحلا ، تاملک  ۀعوسوم  ص 127 و  نامه ، [ 108]

.71 نونمؤم ، [ 109]
.49 رمق ، [ 110]

يهبطخ 126. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 111]
ص 376. ح 97 ، راونالاراحب ، [ 112]

.2 مور ، [ 113]
.1 رمز ، [ 114]

تایآ 25 و 26. ص ، [ 115]
.6 هیثاج ، [ 116]

لاعتم ای  ادخ  هک  نیا  لثم  تسا و  رورـش  ای  تسین و  رداق  ای  ادـخ  هک  نیا  لثم  دـنروآ ، یم  نید  یفن  رد  برغ  هفـسالف  هک  یـشور  [ 117]
. تسا روبجم  ناسنا  ای  تسین و 

. تسین راگزاس  لقع  اب  تازجعم  نید و  [ 118]
. تسا راگزاسان  لوحت  تابث و  نیا  لوحتم و  تیعقاو  تسا و  تباث  نید  [ 119]

. دهد یمن  یهاوگ  بئارت و ... بلص و  زا  ناسنا  تقلخ  نیمز و  نامسآ و  تفه  دروم  رد  ینید  دیاقع  هب  هبرجت ، ملع و  [ 120]
. ملق نیمه  زا  ینید  تموکح  ات  ینید  تفرعم  زا  هب  رتشیب ر.ك  لیصفت  يارب  [ 121]

. هللا نیما  ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 122]
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.23 دیدح ، [ 123]
ص 376. ج 97 ، راونالاراحب ، [ 124]

خ 92. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 125]
خ 136. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 126]

شخب دـلاو  موحرم  نینمؤملاریما  خـیرات  زا  لـقن  هب  تموـکح ، زا  سپ  دوـخ  يهبطخ  هیلوا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مـالک  زا  یتمـسق  [ 127]
. لمج

تایآ 3 و 4. دمحم ، [ 128]
ص 71 و ص 183 و 184. ج 2 ، راونالاراحب ، [ 129]

هرـش ناک  اموی  نوفاخی  بر ؛ زا  یکی  تسا و  زور  زا  یکی  فوخ  ود  . اروکـش اءازج و ال  مکنم  دـیرن  ال  هبح ، یلع  ماعطلا  نومعطی  [ 130]
رد یتح  فوخ  نیا  . دنک یم  هولج  تخـس ، يزور  فرظ  رد  تسا و  بر  زا  مود  فوخ  هک  اریرطمق ، اسوبع  اموی  انبر  نم  فاخن  . اریطتـسم

برق و تسین و  وت  بولطم  يهزادـنا  هب  وت  تاعاط  لاعفا و  لامعا و  یمامت  هک  دریگ  یم  لکـش  ییاناوت  اب  لمع  قباـطت  تمـصع و  ضرف 
.... تسین ینتفای  تسد  اهزادنا  سپ  نیا  اب  ناوضر  اضر و  ءاقل و 

تایآ 1 و 2. دمحم ، [ 131]
.2 دمحم ، [ 132]

ص 367. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 133]

ص 365. ج 72 ، راونالاراحب ، [ 134]

ص 277. ج 12 ، راونالاراحب ، [ 135]

ص 334. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 136]
.30 فاقحا ، [ 137]

خ 16. یحلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 138]
.61 هط ، [ 139]

تمسق 9. خ 16 ، حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 140]
ص 202. یمجن ، قداص  دمحم  نیسح ، ماما  نانخس  [ 141]

ص 22. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 142]
. اروشاع ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 143]

. رشع ۀسمخ  تاجانم  نانجلا ، حیتافم  [ 144]
. اه هظحل  نیرخآ  رد  دربن و  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تاملک  [ 145]

ص 165. ج 3 ، یشرقلا ، فیرش  رقاب  نیسحلا ، مامالا  ةایح  [ 146]
ياعد 35. هیداجس ، يهفیحص  [ 147]

ص 202. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  [ 148]
ح 78. ص 41 ، ج 6 ، راونالاراحب ، [ 149]

ح 23. ص 87 ، ج 45 ، راونالاراحب ، [ 150]
ح 8. ص 223 ، ج 2 ، یفاک ، [ 151]
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ح 24. ص 237 ، ج 2 ، یفاک ، [ 152]
ح 8. ص 233 ، ج 2 ، یفاک ، [ 153]

تمسق 28 و 29. خ 182 ، حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 154]
هدئام 32. [ 155]
.41 مور ، [ 156]

ص 218. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 157]
ص 39. ج 58 ، راونالاراحب ، [ 158]

.255 هرقب ، [ 159]
.40 فسوی ، [ 160]

ح 25. ص 249 ، ج 70 ، راونالاراحب ، [ 161]
ص 199. ج 1 ، راونالاراحب ، [ 162]

ص 176. ج 2 ، یفاک ، [ 163]
ص 354. ج 71 و 74 ، راونالاراحب ، [ 164]

ص 346. ج 16 ، ۀعیشلا ، لئاسو  [ 165]
ح 46. ص 190 ، ج 68 ، راونالاراحب ، [ 166]

ص 354. ج 71 و 74 ، راونالاراحب ، رد  [ 167]
ص 176. ج 2 ، یفاک ، [ 168]

ح 2. ص 192 ، باب 267 ، ج 2 ، یفاک ، [ 169]
ح 67. ص 132 ، ج 23 ، راونالاراحب ، [ 170]

خ 172. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 171]
.204 هرقب ، [ 172]

.54 فرخز ، [ 173]
. مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  تاقیقحت  دهعم  ص 286 ، نیسحلا 7 ، مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 174]

ح 131. ص 150 ، ج 8 : یفاک ، [ 175]
خ 27. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 176]

ص 14. نایبلا ، باتک  ج 2 ، يرئاح ، يدزی  یلع  بصانلا ، مازلا  [ 177]
. مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  تاقیقحت  دهعم  ص 286 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 178]

. نامه [ 179]
ص 288. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 180]

. نیسردم يهعماج  تاراشتنا  ص 276 ، یمویق ، داوج  مالسلا ، اهیلع  ارهزلا  ۀفیحص  [ 181]
ح 30. ص 71 ، ج 2 ، راونالاراحب ، [ 182]
ح 13. ص 30 ، ج 2 ، راونالاراحب ، [ 183]

ج 14. ص 202 ، ج 1 ، راونالاراحب ، [ 184]
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ص 151. ج 2 ، راونالاراحب ، [ 185]
ص 15. ج 108 ، راونالاراحب ، [ 186]

ص 325. باب 9 ، ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  كردتسم  [ 187]
ص 223. ص 219 و ج 71 و ج 74 ، ج 81 ، راونالاراحب ، [ 188]

ص 351. ج 74 ، راونالاراحب ، [ 189]
ص 346. باب 23 ، ج 16 ، ۀعیشلا ، لئاسو  [ 190]

.10 باب 21 ، ج 12 ، ۀعیشلا ، لئاسو  [ 191]
ص 190. ج 67 ، راونالاراحب ، [ 192]

ص 354. ج 74 ، راونالاراحب ، ص 325 و  باب 9 ، ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 193]
. توافت رصتخم  اب  ح 16  ص 626 ، ج 52 ، راونالاراحب ، ح 37 و  ص 80 ، ج 8 ، یفاک ، [ 194]

ص 349. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 195]
ص 348. نامه ، [ 196]
ص 348. نامه ، [ 197]

ح 21. ص 22 ، ج 70 ، راونالاراحب ، [ 198]

ح 2. ص 167 ، ج 77 ، راونالاراحب ، [ 199]
تمکح 195. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 200]

ح 13. ص 30 ، ج 2 ، راونالاراحب ، [ 201]
خ 1. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 202]

.53 تلصف ، [ 203]
.53 تلفصف ، [ 204]

.101 نارمع ، لآ  [ 205]
ح 42. ص 401 ، ج 75 ، راونالاراحب ، [ 206]

.7 هدجس ، [ 207]
1 و 2. قلف ، [ 208]

ح 3. ص 171 ، ج 67 ، راونالاراحب ، [ 209]

ح 3. ص 172 ، ج 67 ، راونالاراحب ، [ 210]
. یلامث هزمحوبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 211]

ح 1. ص 341 ، ج 78 ، راونالاراحب ، [ 212]
ح 11. ص 155 ، ج 68 ، راونالاراحب ، [ 213]
ح 26. ص 168 ، ج 68 ، راونالاراحب ، [ 214]

.53 تلصف ، [ 215]
ح 6. ص 200 ، ج 1 ، راحب ، [ 216]

ح 8. ص 200 ، ج 1 ، راونالاراحب ، [ 217]
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ح 15. ص 2000 ، ج 1 ، راونالاراحب ، [ 218]
ح 17. ص 203 ، ج 1 ، راونالاراحب ، [ 219]
ح 26. ص 204 ، ج 1 ، راونالاراحب ، [ 220]

ح 36 و 37. ص 206 ، ج 1 ، راونالاراحب ، [ 221]
ح 27. ص 206 ، ج 1 ، راونالاراحب ، [ 222]

ح 36 و 37. ص 206 ، ج 1 ، راونالاراحب ، [ 223]
ات 203. تایآ 198  هرقب ، [ 224]

.198 هرقب ، [ 225]
. هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  نانجلا ، جیتافم  [ 226]

.20 نامقل ، [ 227]
.23 بازحا ، [ 228]

ص 441 و ص 442. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ص 20 ، ج 45 ، راونالاراحب ، [ 229]
ح 8. ص 259 ، ج 23 ، راونالاراحب ، [ 230]

هیآ 4. میرحت ، [ 231]

45 و 46. ص ، [ 232]
.35 فاقحا ، [ 233]

ص 404. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 234]
ح 604. ص 373 ، ج 33 ، راونالاراحب ، [ 235]

ص 444. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 236]

ص 448. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 237]

ص 442. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 238]

ص 445. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 239]
دمحم خیـش  همالع  زا   ) يراخبلا لاجر  یف  مارملا  ۀیاغ  زا  لقن  هب  ص 35. ح 12 ، مالسلا ، اهیلع  همطاف  نانخـس  گنهرف  ةایحلا  جهن  [ 240]

(. ص 295 یعفاش ، یلزابلا  دواد  نب 
.20 دیدح ، [ 241]

ح 45. ص 401 ، ج 74 ، راونالاراحب ، [ 242]
ح 1. ص 342 ، ج 71 ، راونالاراحب ، [ 243]
ح 3. ص 344 ، ج 71 ، راونالاراحب ، [ 244]

ح 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7. ص 179 ، ج 2 ، یفاک ، [ 245]
ح 2. ص 179 ، ج 2 ، یفاک ، [ 246]

ح 14. ص 181 ، ج 2 ، یفاک ، [ 247]

ح 15. ص 182 ، ج 2 ، یفاک ، [ 248]
.128 هبوت ، [ 249]
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ح 2. ص 186 ، ج 2 ، یفاک ، [ 250]
ح 9. ص 196 ، باب 268 ، ج 2 ، یفاک ، [ 251]

ات ص 477. ص 476  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 252]
. یلامث يهزمحوبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 253]

. ۀمامالا لئالد  زا  لقن  هب  ص 157 ، مالسلا ، اهیلع  همطاف  نانخس  گنهرف  ةایحلا ، جهن  [ 254]
.113 هرقب ، [ 255]
.261 هرقب ، [ 256]

ج 5. ص 183 ، ج 2 ، یفاک ، [ 257]

ج 6. ص 183 ، ج 2 ، یفاک ، [ 258]
ج 1 و 7. ص 182 ، ج 2 ، یفاک ، [ 259]
ج 1 و 7. ص 183 ، ج 2 ، یفاک ، [ 260]

ج 2. ص 184 ، ج 2 ، یفاک ، [ 261]
ج 12 و 14. ص 184 ، ج 2 ، یفاک ، [ 262]

ص 185 ح 2. ج 2 ، یفاک ، [ 263]
ح 1 و 3 و 4. ص 186 و 185 ، ج 2 ، یفاک ، [ 264]

ح 16. ص 188 ، ج 2 ، یفاک ، [ 265]
.26 ابس ، [ 266]

.100 ءاسن ، [ 267]
ص 463. ص 460 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 268]

ص 462. نیسحلا ، مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 269]
ات 463. ص 460  نیسحلا ، مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 270]

ح 56. ص 99 ، یتشد ، دمحم  مالسلا ، اهیلع  همطاف  نانخس  گنهرف  ةایحلا ، جهن  [ 271]
ح 67. ص 266 ، ج 16 ، راونالاراحب ، [ 272]

. هفرع رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 273]
.53 ءارسا ، [ 274]
.91 هدئام ، [ 275]

.19 رون ، [ 276]
ح 31. ص 273 ، ج 76 ، راونالاراحب ، [ 277]

باب 346. ح 14 ، ص 184 ، ج 2 ، یفاک ، [ 278]
ص 329. باب 9 ، ج 8 ، كردتسم ، [ 279]

ص 41. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 280]

ص 41. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 281]
ص 373 و ص 374. یمجن ، قداص  دمحم  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس  [ 282]
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ص 373 و ص 374. یمجن ، قداص  دمحم  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس  [ 283]
ص 376. ج 97 ، راونالاراحب ، [ 284]

ح 15. ص 8 ، ج 2 ، راونالاراحب ، [ 285]
ح 37. ص 80 ، ج 8 ، یفاک ، [ 286]

نارمع 25 و 26. لآ  [ 287]
يهبطخ 7. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 288]

ح 1. ص 81 ، ج 43 ، راونالاراحب ، [ 289]

ح 7. ص 84 ، ج 43 ، راونالاراحب ، [ 290]
ح 2. ص 335 ، ج 44 ، راونالاراحب ، [ 291]

.2 قالط ، [ 292]
.48 يروش ، [ 293]

.3 ناسنا ، [ 294]
.10 دلب ، [ 295]

.2 قالط ، [ 296]
.66 ماعنا ، [ 297]

.22 هیشاغ ، [ 298]
.42 لافنا ، [ 299]
.4 شیرق ، [ 300]
.4 میرحت ، [ 301]

.9 فاقحا ، [ 302]
.49 دوه ، [ 303]

.128 فارعا ، [ 304]
.105 ءایبنا ، [ 305]

ج راونالاراحب ، دـنیامرف ؛ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ياه  هدومرف  زا  هللادـبعابا ، ای  کمویک  موی  ال  [ 306]
ص 218. ، 45

. اروشاع ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 307]
. ۀعیشلا لئاسو  ثرالا ، باتک  ر.ك : ثرا ، عناوم  نینچمه  تسا و  مزال  . ندرب ثرا  يارب  هک  تسا  یطیارش  هب  هراشا  [ 308]

. تسا هدمآ  ص 95  ج 16 ، راونالاراحب ، رد  هک  ۀمالا » هذه  اوبا  یلع  انا و   » تیاور هب  هراشا  [ 309]
ص 383. ج 44 ، راونالاراحب ، ایندلا و »... دیبع  سانلا   » تیاور هب  هراشا  [ 310]

ص 151. ص 164 و ج 2 ، ج 1 ، راونالاراحب ، [ 311]
.128 فارعا ، [ 312]

.105 ءایبنا ، [ 313]
.28 رطاف ، [ 314]
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.122 هبوت ، [ 315]
. لیمک ياعد  نانجلا ، جیتافم  [ 316]

. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يهصوصخم  ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 317]
اهریت و وا  هک  نآ  زا  دعب  . دندومرف يراصنالا  ۀظرق  نب  ورمع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یمالک  ص 22 ، ج 45 ، راونالاراحب ، [ 318]
: دنسرپ یم  ترضح  زا  همه  نیا  زا  دعب  و  دسرن ، یبیـسآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ات  دیدنـسپ  دوخ  رب  ار  يدایز  ياهریـشمش  اه و  هزین 

«. ۀنجلا یف  یمامأ  تنا  معن  : » دنیامرف یم  ترضح  و  تیفوأ ؟»  » هللا لوسر  نبای 
. مولعلا رقاب  تاقیقحت  دهعم  ص 360 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 319]

. نیسردم يهعماج  عبط  ص 51 ، یمجن ، قداص  [ 320]
ح 10 و11. ص 280 ، ج 44 ، راونالاراحب ، [ 321]

ح 14. ص 282 ، ج 44 ، راونالاراحب ، [ 322]
صص 284 و 280. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 323]

ص 344. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 324]
.40 تلصف ، [ 325]

45 و 46. ص ، [ 326]
.23 بازحا ، [ 327]

.82 هط ، [ 328]
ص 51. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 329]

ص 98. ةاجنلا ، ۀعیرذ  [ 330]
. اروشاع ترایز  نانجلا ، جیتافم  [ 331]

خ 121. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 332]
.14 لمن ، [ 333]

ص 6. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  خیرات  [ 334]
. نامه [ 335]

ص 175. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  خیرات  [ 336]
.42 هبوت ، [ 337]
.46 هبوت ، [ 338]

.133 نارمع ، لآ  [ 339]
خ 76. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 340]

.120 ءاسن ، [ 341]
.10 هعقاو ، [ 342]

ص 58 و 57. ج 2 ، نیسح ، ماما  خیرات  [ 343]
ص 82. نامه ، [ 344]
ص 94. نامه ، [ 345]
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ص 11. نامه ، [ 346]
خ 193. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 347]

ص 128. ج 2 ، یفاک ، ص 49 ؛ ج 73 ، راونالاراحب ، [ 348]
خ 16. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 349]

ات 11.  8 هعقاو ، [ 350]
.76 نارمع ، لآ  [ 351]

.40 هرقب ، [ 352]
. قالخالا مراکم  ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 353]

. نامه [ 354]
.40 هرقب ، [ 355]

.289 راصق ، تاملک  حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 356]
خ 193. حلاص ، یحبص  يهغالبلا  جهن  [ 357]

خ 182. نامه ، [ 358]
ص 401. ج 1 ، یفاک ، [ 359]

.68 فهک ، [ 360]
. لاس لوحت  ياعد  هب  هراشا  [ 361]

.41 هط ، [ 362]

.39 هط ، [ 363]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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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)
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 
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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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