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يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : راونا 

: هدنسیون

يزاریش مراکمرصان 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  بلاط (  یبا  نب  یلع 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : 22راونا 

باتک 22تاصخشم 

( یلاعلا هّلظ  ّدم   ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هّللاۀیآ  ترضح  22همّدقم 

23راتفگشیپ

گرم یمومع  24نوناق 

ایند 26ياهینوگرگد 

شخبتداعس همانرب  28شش 

28هراشا

: هبوت روتسد  . 128

: کین ياهراک  هب  نتخادرپ  . 229

: ناوارف نداد  هقدص  . 430

: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  530 و 6 .

هدنیآ هتشذگ و  زا  32سرت 

یناملظ ياهبش  غارچ  35نآرق 

نامیا لامک  37بتارم 

37هراشا

نآ هفسلف  لّکوت و  38تقیقح 

: ضیوفت لّکوت و  نیب  38توافت 

لّکوت 39هفسلف 

یقّتم نمؤم و  ملسم ، 40تمالع 

40هراشا

هانگ راثآ  42بقاوع و 
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: ناسنا حور  رد  نآ  رثا  42فلا )

: یگدنز رد  هانگ  رثا  42ب )

: هانگ يورخا  رثا  42ج )

نآ هب  داقتعا  راثآ  یلاعفا و  43دیحوت 

نابز 46تردق 

ایند ياههظحل  زا  49هدافتسا 

سفن 51تیبرت 

ترخآ ایند و  رد  ناسنا  53هاگیاج 

کین تفص  55جنپ 

تاهبش كرت  یگدنز و  سرد  57جنپ 

ادخ ناگدنب  61نیرتهب 

تاوهش تاهبش و  زا  ییاهر  62هار 

گرم زا  64رارف 

تشذگ 66وفع و 

یهلا يایلوا  68تافص 

ناگتشذگ تشونرس  زا  70تربع 

گرم دای  ترخآ و  71رفس 

یگدامآ 73رادشه و 

ایند نید و  75دنویپ 

ینارچمشچ 76يروخرپ و 

76هراشا

: يّدام دعُب  . 177

: يونعم دعُب  . 277

78ینارچمشچ
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هدیقع لمع و  79داضت 

79هراشا

: نامیا فعض  . 181

: تاوهش تردق  . 281

: تلفغ . 381

یمالسا روتسد  82راهچ 

82هراشا

ایند رمع  یهاتوک  هرابرد  ترضح  83نایب 

رهاوج ندعم  87ایند 

دناهتسد هس  رب  ربمایپ  90تّما 

نیقی 92بتارم 

يزور 95بسک 

تیاده میقتسم  98هار 

یگدامآ 99يرادیب و 

مدرم ادخ و  تّبحم  بلج  102هار 

رظنم ود  زا  ترخآ  105ایند و 

106اوقت

رذوبا هب  مرکا  ربمایپ  110ياهشرافس 

یتسرپایند یناور  114راثآ 

114هراشا

: یگشیمه يرکف  لاغتشا  . 1115

: مئاد رقف  . 2115

: نایاپیب ینالوط  ياهوزرآ  . 3115

نآ رد  ام  هفیظو  117ایند و 
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گرم 120دای 

مود 122شخب 

122هراشا

مشخ 122ندربورف 

122هراشا

یمالسا تایاور  رد  124مشخ 

نامدرم 125نیرتدب 

125هراشا

یمالسا تایاور  رد  127نابز 

128یقالخادب

128هراشا

قلُخِءوس 128راثآ 

یقالخادب ياههمشچرس  129لماوع و 

: اجیب عّقوت  . 1129

: رورغ ربک و  . 2129

: تشذگ مدع  . 3129

: یتّیفرظمک . 4129

ینامسج یعامتجا و  130لماوع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قلخ  نسح  زا  130ياهنومن 

یمالسا تایاور  رد  قلخ  نسُح  131تّیّمها 

یمالسا تایاور  رد  ییوخشوخ ، لباقم  هطقن  132ییوخدب 

رذع لوبق  132یهاوخرذع و 

132هراشا

تعافش هلأسم  134نآرق و 
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تعافش یعقاو  135موهفم 

135هراشا

: فرع رد  تعافش  . 1135

: عرش رد  تعافش  . 2135

نیوکت ملاع  رد  136تعافش 

تعافش 136كرادم 

تعافش نوگانوگ  137طیارش 

تعافش یمالسا و  138ثیداحا 

تعافش 139هفسلف 

139هراشا

: يدیماان سأی و  حور  اب  هزرابم  139فلا )

: نادجو یتحاران  139ب )

اهلد گرم  139تایح و 

139هراشا

اهلد گرم  140تایح و 

دنرادن ار  نآ  تقاط  تّما  هک  143يروما 

143هراشا

هنارگراثیا 144ینامهیم 

یمالسا تایاور  رد  144تاساوم 

؟ تسا هنوگچ  تسیچ و  ادخ  145رکذ 

دوب ادخ  دای  هب  هشیمه  یسوم  146ترضح 

لاح همه  رد  ادخ  146دای 

راگدرورپ رکذ  148لحارم 

رکذ 148عاونا 
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راکذا 148نیرتهب 

ماش حبص و  رد  يراکذا  . 1149

« حاّتف ای   » رکذ . 2149

« هّیسنوی  » رکذ . 3149

« هّللِاب ّالا  َةَّوُق  الَو  َلوَح  ال   » رکذ . 4150

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  رکذ » . » 5150

رکذ 151تقیقح 

نامدرم 152نیرترب 

152هراشا

دباع ياصیصرب  154ناتساد 

یمالسا تایاور  رد  156تعانق 

لامعا 156نیرترب 

156هراشا

؟ تسیچ 159راثیا 

ربمایپ نادناخ  رد  راثیا  يالاو  159هنومن 

یناشیرپ ینارگن و  161لماوع 

مهم تفص  162هس 

163هراشا

ادخ ناسنا و  هطبار  163فلا )

ناتسود ناسنا و  هطبار  164ب )

164هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قالخا  زا  164ياهنومن 

نانمشد اب  ناسنا  هطبار  166ج )

؟ تسیک 166میلح 
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یمالسا تایاور  رد  166يرابدرب 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  میلح  167ملح و 

( ربک صرح ، دسح ،  ) مومذم 167تافص 

167هراشا

رّبکت 168راثآ 

مالسلا مهیلع  تیبلها  تایاور  رد  169رّبکت 

اهنآ نامرد  هار  رّبکت و  170ياههشیر 

170هراشا

. نتشیوخ وا و  ناگدنب  ادخ و  هب  تفرعم  مدع  170فلا )

. تسارّبکت لماوع  زا  یکی  تراقح  هدقع  171ب )

نامرد 172هار 

زآ 173صرح و 

یمالسا تایاور  رد  173صرح 

175دسح

یمالسا تایاور  رد  175دسح 

عامتجا رد  دسح  ءوس  176راثآ 

نامزلارخآ مدرم  ینید  177هیامرس 

نامیا 179قیاقح 

179هراشا

لام قافنا  . 1180

قوقح قافنا  . 2181

ملع قافنا  . 3181

نادنمشناد 182هاگیاج 

املع 183ماقم 
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نادنمشناد 183هفیظو 

یمالسا تایاور  رد  نادنمشناد  هفیظو  ماقم و  184شزرا و 

بلق 184تواسق 

184هراشا

؟ تسیچ 187تواسق 

: قالخا داسف  هب  ندناشک  188فلا )

: ادخ دای  زا  ندش  لفاغ  188ب )

: باصعا رب  رابنایز  راثآ  188ج )

: رامعتسا راک  رازبا  زا  یکی  انغ  189د )

ناطلسلا باب  189نایتا 

ساوسو 189يرامیب 

189هراشا

یساوسو یتّیصخش  زراب  191تاّیصوصخ 

ساوسو يرامیب  عورش  191یگنوگچ 

دوشیم ساوسو  زا  فارصنا  بجوم  هک  193یلماوع 

ساوسو هخاش  193نیرتمهم 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  اب  ساوسو  194نامرد 

: دنوادخ هب  لّکوت  . 1194

: رکذ . 2194

: نآرق زا  ياهژیو  تایآ  ای  اههروس  تئارق  . 3194

: زامن . 4195

: نتفرگ هزور  . 5195

: هذاعتسا . 6195

: مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  . 7196
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: مالسلا مهیلع  تیبلها  نتشاد  تسود  . 8196

: مالسلا مهیلع  تیبلها  رکذ  دای و  . 9196

لّسوت . 10196

مالسلا مهیلع  تیبلها  هریس  یسانشزاب  . 11197

: نیقلت . 12197

: گرم دای  . 13197

یگدنز رد  اهنآ  نتسب  راکهب  یهقف و  ياهروتسد  زا  یهاگآ  . 14197

ردام ردپ و  هب  198مارتحا 

مالسا گرزب  راعش  202ناذا 

يدنسپدوخ 203بجُع و 

ندرک دای  204دنگوس 

205ییوگغورد

يزور 207قزر و 

207هراشا

. يزور یگنت  یگدرتسگ و  رایعم  . 1207

. درادن اهشالت  اب  يّداضت  يزور  ریدقت  . 2208

. تسین يّدام  بهاوم  هب  اهنت  يزور  . 3208

نآ لحارم  209نیقی و 

209هراشا

نیقیلاملع . 1209

نیقیلانیع . 2210

نیقیلاّقح . 3210

مالسلا هیلع  یلع  ماما  لئاضف  210یخرب 

210هراشا
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دنزرف 210خیبوت 

لیقع شردارب  211دیدهت 

ساّبع نبا  211خیبوت 

212يزاونمیتی

نیدلاو 214ّقاع 

214هراشا

: ردپ هب  تبسن  جع )  ) رصعّیلو ترضح  214شرافس 

دنزرف رب  ردپ  215ّقح 

محر 216هلص 

زامن 217كرت 

217هراشا

هعماج درف و  تیبرت  رد  زامن  217ریثأت 

جح 219كرت 

219هراشا

: جح یقالخا  دعُب  . 1220

: جح یسایس  دعُب  . 2220

: جح یگنهرف  دعُب  . 3221

: جح يداصتقا  دعُب  . 4222

تاکز 222هضیرف 

223يراوخابر

223هراشا

: ناراوخابر قطنم  224فلا )

: يراوخابر ياهنایز  225ب )

انز رابتبکن  225راثآ 
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225هراشا

انز میرحت  226هفسلف 

ادخ زا  227سرت 

227هراشا

227یسرتادخ

؟ هزادنا هچ  ات  227یسرتادخ 

هدش هتشادرب  نانز  زا  هک  228یفیلاکت 

228هراشا

نز درم و  يونعم  228شزرا 

ماهّتا کی  هب  229خساپ 

یتسس یلبنت و  229حازم ،

ینیچنخس تبیغ و  230راثآ 

230هراشا

ناهانگ نیرتگرزب  زا  230تبیغ 

232تّیصو

نیشنمه 232تسود و 

233هقدص

233هراشا

ادخ يارب  یناهنپ  234هقدص 

ناگتشذگرد يارب  234هقدص 

( حلاص دنزرف   ) هیراج 235تاقدص 

موس 235شخب 

235هراشا

اعد زا  یعقاو  235تشادرب 
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236هراشا

اعد مان  هب  237یحالس 

شیاین اعد و  238هفسلف 

اعد یعقاو  239موهفم 

منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  240ارم 

تباجتسا طیارش  اعد و  240تّیّمها 

دوشیمن باجتسم  ناشیاعد  هک  241نانآ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  مالک  رد  242اعد 

یگدنز رد  243مظن 

243هراشا

یمالسا تایاور  رد  244رّکفت 

ترخآ ایند و  يارب  246ياهمانرب 

246هراشا

فیوست 247لماوع 

ملع نودب  نخس  249بقاوع 

249هراشا

يویند 249بقاوع 

يورخا 250بقاوع 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  مالک  رد  251نتفگنخس 

یعامتجا مظن  يرارقرب  يارب  مهم  251یسرد 

نامگ سدح و  زا  يوریپ  253تاعیاض 

ییارگرادنپ اب  هزرابم  253هار 

لمعیب 253ملاع 

253هراشا
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یبیلص ياهگنج  نایناب  ای  یحیسم  تسرپيوه  255ياملع 

تسرپيوه ناملاع  شود  رب  هّیماینب  تموکح  256ساسا 

متسیب نرق  تسرپيوه  256ناملاع 

درک قد  هانگ  ربخ  ندینش  257زا 

یمالسا تایاور  رد  لمعیب  258ملاع 

یقیقح ملاع  یقیقح و  ملع  258ياههناشن 

258هراشا

یمالسا تایاور  رد  دنوادخ  سرت  زا  261هیرگ 

اهوزرآ 262لیدعت 

262هراشا

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مالک  اجهبان و  263ياهوزرآ 

؟ تسیچ وزرآ )  ) لمأ لوط  اب  هزرابم  263هار 

هکمارب تلود  لاوز  264ببس 

زاس تشونرس  روتسد  266هس 

266هراشا

تمایق یسرباسح  رد  يریگتخس  268تّقد و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  تمایق  زور  268باسح 

دنوریم تشهب  هب  باسحیب  هک  269نانآ 

تمایق رد  لامعا  شجنس  271يوزارت 

تایاور رد  لامعا  نازیم  ینیگنس  273بابسا 

لامعا ضرع  274هلأسم 

اوقت یهاگآ و  لباقتم  275ریثأت 

275هراشا

ینیبنشور اب  اوقت  نامیا و  277هطبار 
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یتسود نییآ  280تسود و 

280هراشا

یتسود 281نییآ 

یتسود 281بادآ 

ناتسود 281شیامزآ 

تلیذر تلیضف و  ناشن  ای  282تسود 

تسود يوخ  قلخ و  282ریثأت 

تحلصم زرم  رد  ینمشد  282یتسود و 

مالسلا هیلع  یلع  مالغ  ربنق  283ناتساد 

تسود 283ياههناشن 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نانخس  رد  284یتسود 

285یفرحرپ

285هراشا

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نانخس  رد  یفرحرپ ، 287ياهبیع 

اهراک رد  يزوریپ  288زمر 

288هراشا

زامن 289هفسلف 

زامن 289تّیّمها 

هعماج درف و  تیبرت  رد  زامن  290ریثأت 

زامن ناکرات  293رفیک 

دوشیم هتخانش  زامن  هب  رفاک  293ناملسم و 

؟ يدوهی ای  تسا  رتدب  293زامنیب 

دنکیم بارخ  ار  نید  زامن  294كرت 

خزرب ملاع  رد  زامنیب  294رفیک 
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زیخاتسر زور  رد  زامنیب  294رفیک 

دراد ياج  لیو  رد  294زامنیب 

زامن ندرمش  کچوک  يارب  رفیک  295هدزناپ 

دنشکیم خزود  هب  هنوگنیا  ار  296زامنیب 

خزود رد  زامنیب  297باذع 

زامنیب اب  ترشاعم  297رفیک 

زامنیب اب  ندش  كاروخمه  298رفیک 

درک کمک  دیابن  زامنیب  298هب 

داد دیابن  نان  بآ و  زامنیب  298هب 

تسا راوخ  زامنیب  298دسج 

دندش بّذعم  زامنیب  نادند  زا  ایرد  298لها 

دیآیم شیپ  اهداسف  نیا  زامنیب  يوربآ  298زا 

دنباذع رد  يرهش  زامنیب  ناوختسا  299زا 

تّیصخش 299یگناگود 

299هراشا

تّیصخش دوبمک  . 1300

تعانق مدع  . 2300

عامتجا يوس  زا  لیمحت  . 3300

ییوجدوس . 4300

یناوتان فعض و  . 5301

بتکم رکف و  طخ و  کی  نتشادن  . 6301

: ییورود 301عاونا 

مدرم دزن  ییورود  . 1301

ادخ دزن  ییورود  . 2301
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ناشدوخ دزن  ییورود  . 3302

ناقفانم ياههناشن  قافن و  303همشچرس 

قفانم 303ياههناشن 

ناقفانم 304رطخ 

تایاور رد  ناقفانم  305ياههناشن 

سفن هبقارم  306هبساحم و 

306هراشا

مالسلا هیلع  یلع  ماما  مالک  رد  سفن  309هبساحم 

نطاب رهاظ و  310رایعم 

انز تبیغ و  312هسیاقم 

312هراشا

تبیغ 314موهفم 

تسا ناهانگ  نیرتگرزب  زا  315تبیغ 

یمالسا تایاور  رد  315تبیغ 

نآ زا  هبوت  تبیغ و  316جالع 

انثتسا 317دراوم 

تّفع یفانم  317لمع 

انز میرحت  318هفسلف 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  نآ  ياهدمایپ  318انز و 

319ییوجيرترب

319هراشا

320ییاتسدوخ

تایاور رد  هاج  ّبح  322ییوجيرترب و 

رّبکت 322عاونا 
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322هراشا

رّبکت 323ياههخاش 

رّبکت 323راثآ 

نکشرورغ 324لماوع 

مالسلا مهیلع  تیبلها  تایاور  رد  324رّبکت 

تّما 325رارشا 

325هراشا

تمعن نارفک  327تقیقح 

فّوصت 328رطخ 

328هراشا

فّوصت 329ياهرطخ 

مالسا هب  فّوصت  331دورو 

دش هداد  فّوصت  هب  یمالسا  گنر  بآ و  332هنوگچ 

فّوصت طاطحنا  دایز و  332تاباعشنا 

زکرم 359هرابرد 
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يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : راونا 

باتک تاصخشم 

 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 
. يزیرینهیقف دمحاریم  میظنت  هیهت و  يزاریش ؛ مراکم  / يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : راونا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 (، (ع بلاطیبانبیلع ماما  تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 
615ص. يرهاظ :  تاصخشم 

:5-089-533-964-978 لایر  70000 کباش : 
طـسوت زین  يزاریـش » مراکم  ... یقالخا ياهثحب  ساسا  رب  تیاده :  راونا  ناونع «  تحت  يدلج  تروص  هب  البق  رـضاح  باتک  تشاددای : 

. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

. يزاریش مراکم  ... یقالخا ياهثحب  ساسا  رب  تیاده :  راونا  رگید :  ناونع 
یقالخا ثیداحا  عوضوم : 

ثیداحا یمالسا --  قالخا  عوضوم : 
هدنروآدرگ  - ، 1342 دمحا ، ریم  يزیرین ، هیقف  هدوزفا :  هسانش 

1390 8 فلا BP248/م7 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/218 ییوید :  يدنب  هدر 

2857299 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( یلاعلا هّلظ  ّدم   ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هّللاۀیآ  ترضح  همّدقم 

هلزنمهب قالخا ،»  » و هدیقع »  » نینچمه لمع ،»  » و ملع »  » مالـسا رظن  زا  اریز  ملعیب ، لماع  هک  تسا  كانرطخ  هزادنا  نامه  هب  لمعیب  ملاع 
. تسا لیدبیب  بوبحم  نآ  رادید  لوصو  یهلا و  برق  راوج  يوسهب  ناسنا  زاورپ  يارب  دنمورین  لاب  ود 

عاونا هیام  یهاگآ ، نودـب  ندرک  لمع  دـننام  لـمع  نودـب  ملع  دـناسرب . تـالامک  هب  ار  ناـسنا  دـناوتیمن  ییاـهنتهب  ود  نیا  زا  کیچـیه 
هب تسا . ًادـُعبّالإ » ِریِّسلا  ُۀَعرُـس  ُهُدـیَزت  ال  : » هدـمآ یفاک  لوصا  رد  هک  فورعم  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هتفگ  هب  تاـفارحنا و 

یمالسا تایاور  تایآ و  زا  بلاج  قیقد و  تاکن  یقالخا و  حیاصن  اب  ار  یملع  سورد  دناهدیشوک  ام  راوگرزب  ياملع  هشیمه  لیلد  نیمه 
. دوش ینارون  نشور و  ناشراکفا  نوچمه  نابلطشناد  ياهبلق  ات  دنزیمایب 

تایاور زا  یکی  تسا ، هتفه  یـسرد  رخآ  زور  هک  هبنـشراهچ  ياهزور  منکیم  یعـس  هک  تساهلاس  هفیظو ، ساـسحا  مکح  هب  ریقح  نیا 
هب هدرک و  حرطم  جراخ  سرد  زیزع  باّلط  يارب  ربتعم  عبانم  زا  قالخا ، شرورپ  سفن و  بیذهت  هنیمز  رد  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  بان 

. دزومایب ار  قالخا  مسر  هار و  هدنونش  مه  دریگ و  دنپ  نآ  زا  هدنیوگ  مه  ات  مزادرپب ، نآ  ياوتحم  تاکن و  قیاقد و  رکذ 
لـسلست کی  ياراد  هک  لوقعلافحت  ای  هغالبلاجـهن  ای  یفاک  هضور  ای  راونالاراحب  رد  هک  ار  ثیداحا  زا  ییاههعومجم  هاـگ  تاـیاور  نیا 

لماش  تسا  یقطنم  بلاج 
20 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دشاب دیفم  ناگمه  يارب  تسناوتیم  دشیم  حرطم  هداس  نابز  هب  نوچ  و  دوشیم .
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ًاتبـسن راک  نوچ  دـنراذگب و  مومع  رایتخا  رد  دـننک و  میظنت  يروآعمج و  اـهراون  زا  ار  اـهنآ  دندیـشوک  لـضاف  باـّلط  زا  یناـسک  اـهراب 
هیقف دـمحاریم  دّیـس  جاح  ياقآ  مالـسالاۀّجح  مرتحم  شوکتخـس و  لضاف  هکنیا  ات  دـشن  ناشبیـصن  نآ  ندرب  ناـیاپ  هب  قیفوت  دوب  ینیگنس 
نیا رد  هچنآ  درک و  رـشن  هدامآ  میظنت و  يروآدرگ و  ياهعومجم  تروص  هب  ار  اـهنآ  زا  یّمهم  شخب  دز و  رمک  رب  تّمه  نماد  يزیرین 

. تسا نآ  زا  یشخب  دینیبیم  باتک 
دیفم و ناگمه  يارب  هک  مهاوخیم  دـنوادخ  زا  منکیم و  رّکـشت  ناشیا  صالخا  زا  رپ  ریذپانیگتـسخ و  ياهشالت  زا  دوخ  مهـس  هب  نم 

. دوش تاجن  هیام  ناگدنناوخ  هدنسیون و  هدنیوگ و  يارب 
هّیملع  هزوح  مق -

يزاریش  مراکم  رصان 

21 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

راتفگشیپ

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هلفاق  نیا  رالاس  ناوراک  دناهدرب . یناوارف  ياهجنر  اهترارم و  هار  نیا  رد  تسا و  هدوب  اهناسنا  تیبرت  ایبنا  تلاسر 
يزاسناسنا باتک  هیکزت و  تیبرت ، باـتک  وا  ینامـسآ  باـتک  و  هتـسناد 1 ] قالخا  مراـکم  لـیمکت  ار  دوخ  تثعب  فدـه  زین  هلآ  هیلع و 

. دـهدیم باذـع  ار  نایمّنهج  لمعیب  ملاـع  نّفعت  يوب  یمالـسا ، تاـیاور  قبط  رب  تسا و  راـبنایز  بّرخم و  لـمعیب  ملع  هک  ارچ  تسا ،
دـننک و بیدأت  ار  شیوخ  سفن  نارگید ، هب  هیـصوت  زا  شیپ  تسا  مزال  دنتـسه - ایبنا  هار  ناگدـنهدهمادا  هک  تّما - نایاوشیپ  رب  ورنیازا 

. دناهدوب ایلوا  ایبنا و  هکنانچ  دنشاب ، نارگید  يارب  یلمع  يوگلا 
. دناهدیزرون غیرد  یششوک  چیه  زا  نآ  يرادساپ  هار  رد  هدیشک و  شود  هب  ار  ایبنا  نیگنس  هفیظو  نیا  هراومه  هّیملع  ياههزوح 

هاگچیه ار  میلعت  هیکزت و  ریطخ  هفیظو  هدیشوک و  رایـسب  یهلا  ماظن  ییاپرب  يارب  ایبنا  ناثراو  هک  تساعّدم  نیا  هاوگ  عّیـشت  رابنوخ  خیرات 
ناشیا [ 2 «.] دزومایب تمکح  و  نآرق )  ) باتک نانآ  هب  دـنک و  هیکزت  ار  اهنآ  و  َۀَـمْکِْحلاَو ؛» َباَتِْکلا  ُمُهُمّلَُعیَو  ْمِهیّکَُزیَو  . » » دـناهدربن داـی  زا 

سرد  مدرم  هب  لمع  رد  ییادخ ، كاپ و  ياهنامرآ  قّقحت  يارب 
22 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

، دیآرب لد  زا  هک  یمالک  اریز  دنیشنیم  تسـشنیم و  لد  رب  ناشیاههتفگ  اذل  دنتخیمآ ، لمع  اب  ار  ملع  دنداد و  یهاوخادخ  یتسرپادخ و 
. دنیشن لد  رب  مَرَجال 

دراد و هتـشاد و  ياهژیو  هاـگیاج  هّیملع  ياـههزوح  رد  هراومه  دـماجنایم  يزاـسدوخ  هب  هک  ییاـهثحب  یقـالخا و  ياـهسرد  ورنیازا 
كالفا جوا  توکلم و  ملاع  هب  ار  نانآ  دَناهریم و  يّدام  ملاع  دنبودیق  زا  ار  باّلط  ییاهسرد  نینچ  دَناشکیم . دوخ  يوسهب  ار  ناقاتشم 
ییورین هدش ، رتراوتـسا  دوخ  هار  رد  دـننیبیم  ار  نانآ  ناهوژپشناد  نوچ  دوب و  سرد  دوخ  لماع ، ناملاع  نآ  رادرک  راتفر و  دـَناسریم .

. دنباییم دیدج 
بیذهت هار  رد  دنراد و  هّجوت  مهم  نیا  هب  هک  تسا  یناملاع  زا  زین  یلاعلاهّلظّدم )  ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هّللاۀیآ  ترضح  ردقیلاع  عجرم 

. دنشوکیم ملع  نابلاط 
ثیدـح کـی  ریـسفت  حیـضوت و  هب  دـنچ  یقیاـقد  لوصا ، هقف و  جراـخ  ياـهسرد  عورـش  زا  شیپ  هتفه  ره  هبنـشراهچ  ياـهزور  هلمّظعم 
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ناشیا ياهسرد  دنناوخیمارف . مّلعت  میلعت و  اب  هارمه  هیکزت  هب  ار  باّلط  دـنناشنیم و  ورف  ار  یهلا  فراعم  ناگنـشت  شطع  دـنزادرپیم و 
مدرم یّتح  ناگمه  هک  ياهنوگهب  درک  هراشا  نآ  ندوب  مهفهمه  نایب و  یگداس  يدـنبلصف ، هب  ناوتیم  هلمج  زا  هک  دراد  یناوارف  يایازم 
هـشوت هنیجنگ و  اهسرد  نیا  درمـش . ثیدحلاهقف  یعون  ناوتیم  ار  هلمّظعم  یقالخا  هاتوک  ياهثحب  دنربب . هرهب  نآ  زا  دـنناوتیم  يداع 
نتخاس رابرپ  يارب  نآ  بلاطم  زا  دـنناوتیم  هباطخ  ظعو و  ربنم و  لها  درب و  هرهب  سفن  بیذـهت  يارب  اـهنآ  زا  دـیاب  هک  تسا  ییاـهبنارگ 

. دننک هدافتسا  دوخ  نانخس 
ناشکرابم نابز  زا  هچنآ  عبطلاب  دنتـسه و  وا  ضیف  ياههطـساو  یهلا و  راونا  لمکا  زراب و  قیداـصم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هک  اـجنآ  زا 

هب هک  میـسرب  دوصقم  لزنم  رـس  هب  میبای و  هار  نآ  وترپ  رد  ناوتب  هک  دیما  میدـیمان . تیادـه  راونا  ار  باتک  نیا  تسا ، رون  دوشیم  يراج 
: ظفاح لوق 

یهارمگ  رطخ  زا  سرتب  تسا  تاملظنکم  رضخ  یهرمهیب  هلحرم  نیا  یط 
زا ًاصوصخ  دّدـعتم  عبانم  زا  اهنآ  حیـضوت  يارب  مداد و  حرـش  دوب  هدـش  نایب  ًالامجا  هلمّظعم  سرد  رد  هک  ار  بلاطم  یخرب  باـتک  نیا  رد 

. مدرب هرهب  هنومن  ریسفت 
. مدرک رکذ  تشوناپ  رد  دناهدرک  ثحب  ناشنانخس  نمض  رد  ناشیا  هک  ار  یتایاور  تایآ و  یناشن  نینچمه 

رایتخا رد  هتـسارآ و  عبط  رویز  هب  ار  هلمّظعم  سرد  رد  هدش  حرطم  یقالخا  ياهثحب  همه  ات  دهد  قیفوت  هک  مهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا 
. مهد رارق  ناقاتشم 

هدید اب  هک  هتاکرب ) تماد   ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هّللاۀیآ  ترـضح  مّظعم  داتـسا  هناردـپ  فاطلا  يراوگرزب و  زا  منادیم  مزال  اجنیا  رد 
مهیلع تیبلها  مولع  رشن  مالسا و  هب  تمدخ  هار  رد  ار  ناشیا  تمالس  قیفوت و  منک . رّکشت  هنامیمص  دناهتـسیرگن  هعومجم  نیا  هب  تیانع 

. مناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  مالسلا 
ار ناشهنشت  ماک  دنربب و  هرهب  نآ  زا  دنناوتیم  مه  نارگید  تسا ، هدش  نایب  هزوح  يالضف  باّلط و  يارب  بلاطم  نیا  هچرگا  تسا  ینتفگ 

. دنزاس باریس  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  فراعم  لالز  بآ  اب 
مراکم دوعـسم  جاح  ياقآ  باتک و  نیا  میظنت  هّیهت و  رد  هک  یئابابیلع  دـمحا  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀّجح  مرتحم  لضاف  زا  نایاپ  رد 

نیا نوزفازور  قیفوت  منکیم و  رّکـشت  دـناهدرک  يراکمه  هنامیمـص  نآ  رـشن  پاچ و  رد  بلاطیبا  نب  ّیلع  ماما  تاراـشتنا  مرتحم  ریدـم 
. مراتساوخ ناّنم  دزیا  زا  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  مولع  رشن  هار  رد  ار  ناراوگرزب 

نالکّتلا  هیلعو  قیفّوتلا  هّللا  نِمو 
يزیرین  هیقف  دمحاریم  دّیس 

25 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

گرم یمومع  نوناق 

1
َّقَحلا َّنأک  َو  َِبتُک ، انِریَغ  یلَع  اهیف  َتوَملا  َّنأک  ُساّنلا ، اهُّیا  َلاقَف : َءابضَعلا ، ِِهتَقان  یلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسَر  انَبَطَخ  َلاق : ٍسَنا  نَع 

. مُهَدَعب َنودَّلَُخم  ّانأک  مُهَثاُرت ، ُلُکَأنَو  مُهَثادجا ، مُهُؤّوَُبن  نوعِجار ، انَیلا  ٍلیلَق  اّمَع  ٌرفَس  ِتاومألا  نِم  ُعَمسَن  ام  َّنأکَو  َبَجَو ، انِریَغ  یلَع 
نانآ هب  باطخ  دوب ، ابـضَع  مانهب  شرتش  رب  راوس  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 
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تسا و بجاو  نارگید  رب  طقف  ادـخ ) ماکحا  و   ) قح و  میریمیمن ) اـم  و   ) هدـش هتـشون  نارگید  يارب  طـقف  گرم  اـیوگ  مدرم ، يا  دومرف :
ییوگ میروخیم ، ار  ناشثرا  میاهدرپس و  كاخ  هب  ار  نانآ  طقف  ام  دـندرگیمزاب و  اـم  يوسهب  يدوزهب  هک  دـناینارفاسم  ناـگدرم  اـیوگ 

. میتسه نادواج  ناشیا  زا  دعب 
ص 175 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
هب عوضوم  نیا  رتهب  مهف  يارب  هک  تسا  هدومرف  هراشا  تخانـش  عناوم  یخرب  هب  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

: میزادرپیم ياهمّدقم  رکذ 
هراب نیا  رد  یناوارف  تایآ  زین  دـیجم  نآرق  رد  مینکیم . ریبعت  تخانـش » عناوم   » هب نآ  زا  هک  دراد  دوجو  یتالکـشم  هاـگ  اـم  یگدـنز  رد 

املع هک  یعناوم  هلمج  زا  میتسه . لفاغ  اهنآ  زا  نآرق  اب  سنا  مدع  ببس  هب  فّسأت  لامک  اب  یلو  دراد ، دوجو 
26 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دایز یتسود  ُّمُِصی ؛ َو  یمُعی  ِءیَّشلا  ُّبُح   » هک دیاهدینـش  ار  فورعم  هلمج  نیا  دیاش  [ 3 .] تسا یتسوددوخ  ینعی  تاذ  ّبح  دـننکیم  رکذ 
 » میرک نآرق  لوق  هب  دـنیبب و  ار  قیاقح  دـناوتن  ناسنا  هک  دوشیم  ثعاـب  یطارفا  یتسود  نیا  [ 4 «.] دـنکیم رک  روک و  ار  ناسنا  زیچ ، کی 
زیچ همه  اذل  [ 5 «.] دنونشیمن نآ  اب  هک  ییاهشوگو  دننیبیمن  نآ  اب  هک  ینامشچو  اَِهب ؛» َنوُعَمْسَیَال  ٌناَذآ  ْمَُهل  َو  اَِهب  َنوُرِْـصُبیَال  ٌُنیْعا  ْمَُهل  »

هب ینیشام  ای  هدش ، هلزلز  ای  هدمآ ، لیس  هقطنم  نالف  رد  دونـشیم  یتقو  اًلثم  نارگید . يارب  ار  يدب  یتشز و  ره  دهاوخیم و  دوخ  يارب  ار 
ورنیازا تسا . ياهتفابادـج  هتفات  دـنکیم  نامگ  دـتفا و  قاّفتا  مه  وا  يارب  ثداوح  نیمه  تسا  نکمم  دـنکیمن  رکف  هدرک ، طوقـس  هّرد 

دراذگیمن وا  رد  يرثا  یعیاقو  نینچ 
27 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رد نینچ  ارچ  تسا ، هدـش  هچ  ار  امـش  مدرم ، يا  دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  ّتلع  نیمه  هب  دـنکیمن . شلّوـحتم  و 
هب دـیاش  دـباوخیمن ؟ امـش  هناخ  ِرد  رب  رتش  نیا  تسا و  هیاـسمه  يارب  طـقف  گرم  هک  دـینکیم  ناـمگ  اـیآ  دـیاهتفر ؟ ورف  تلفغ  باوخ 

میشاب  هدنز  رگید  تقو  دنچ  ات  دناهداد  تلهم  ام  هب  هک  دیهدیم  هدعو  ناتدوخ 
(. َِبتُک انِریَغ  یلَع  اهیف  َتوَْملا  َّنأَک  )

ياهدش  انثتسم  هدعاق  نیا  زا  وت  تسا و  هدش  عضو  نارگید  يارب  ادخ  ماکحاو  دننک  تیاعر  ار  قح  دیاب  نارگید  طقف  هک  ینکیم  لایخو 
(. َبَجَو انِریَغ  یلَع  َّقَحلا  َّنأک  َو  )

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ینارون  نانخس  رد  الاو  مالک  نیا  هیبش 
لایخ يدنخیم ؟ هچ  يارب  دومرف : وا  هب  ماما  تسا . هداد  رس  ههقهق  هک  دید  ار  یـسک  یناملـسم ، هزانج  عییـشت  مسارم  رد  ترـضح  يزور 
يولج هک  تسا  ییاهباجح  ناسنا  تالکشم  هلمج  زا  [ 6 [؟ يوشیمن قحلم  وا  هب  يزور  وت  دنربیم و  ناتسربق  هب  ار  وا  طقف  هک  ياهدرک 

یهلاریغ ضغب  ّبح و  توهش ، ربک ، اجیب ، بّصعت  یهاوخدوخ ، ياهباجح  دیامرفیم : ترـضح  اذل  و  [ 7 .] دنریگیم ار  وا  كرد  مهف و 
شیپ رد  ار  حیحـص  هار  دیمهف  یتقو  دهد و  صیخـشت  ار  دب  بوخ و  دناوتب  لقع  ینعی  ینطاب ، تّجح  کمک  اب  ناسنا  ات  دیرادرب ، ار  و ... 

. دریگ
: دیوگیم برع  رعاش  دهد . خر  کیدزن  هدنیآ  رد  زین  ام  يارب  تسا  نکمم  دوشیم  عقاو  نارگید  يارب  هچنآ  مامت  هک  مینک  رواب  دیاب 

ِرابخألا  نِم  ًارَبَخ  يُری  یّتَحًاربُخم  اهیف  ُناسنالا  يُری  انَیب 
«. دریگیم رارق  رابخا  ردص  رد  وا  دوخ  گرم  ناهگان  دهدیم ، ربخ  یسک  گرم  زا  ناسنا  هک  ماگنه  نآ  رد  »
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. دیآیم یمدآ  غارسهب  هاگیب  وهاگ  درادن و  يدنواشیوخ  یسک  اب  دسانشیمن ، ناوج  ریپ و  گرم 
ياهظحل ات  هک  هدش  نماض  یـسک  هچ  تسا ؟ نارگید  يارب  طقف  گرم  نوناق  رگم  تسا . هدشباسح  ردـقچ  هک  دـینک  ّتقد  تاریبعت  رد 

اهادرف ادرف و  هـب  ار  هبوـت  میزادـنایم ؟ ریخأـت  هـب  ار  ریخ  ياـهراک  هـمهنیا  ارچ  سپ  تـسین  راـک  رد  یتنامـض  رگا  میــشاب ؟ هدـنز  رگید 
. تشاد دهاوخن  يدوس  سوسفا  ماگنه  نآ  رد  رگید  درذگیم و  تقو  هک  مینکیم  یتسس  ردقنآ  میراذگیماو ،

رد دوخ  ناتـسد  اب  ار  نانآ  ام  طقف  دـندرگیمزاب و  ادرفسپ  ای  ادرف  هک  دـناینارفاسم  اـههدرم  مینکیم  ناـمگ  هک  تسا  نیا  رد  اـم  هابتـشا 
. میاهدنز اهنآ  زا  دعب  هشیمه  ایوگ  هک  مینکیم  راتفر  ياهنوگهب  میروخیم و  ار  ناشثرا  میاهدرک و  كاخ 

هک دنداد  ربخ  ام  هب  دنروآیم . دوجو  هب  یکاندرد  تشز و  عیاقو  هچ  ثرا  نیمه  رس  رب  فّسأت  لامک  اب  هاگ  هک  دیرگنب  یـضعب  راتفر  رد 
. دناهتفرن رگیدکی  هناخ  هب  هدرک و  رهق  مه  اب  ثرا  میسقت  رس  رب  لاس  هدزناپ  هد  دودح  رد  ردارب  ود 

؟ دیروخیم ار  ثاریم  نیا  هک  دیانئمطم  امش  ایآ  تفگ  ییاهناسنا  نینچ  هب  دیاب 
هلمج زا  تسا ، لفاغ  نآ  زا  ناسنا  هک  دراد  دوجو  ییاـهّتیعقاو  یگدـنز  رد  نوچ  هن . داد  دـنهاوخ  باوج  دنـشیدنیب  هنافـصنم  رگا  ًاـنیقی 

. تسا مک  هلصاف  ردقنیا  ارچ  هک  دنکیم  بّجعت  ناسنا  تاقوا  زا  يرایسب  تسا و  كدنا  رایسب  گرم  تایح و  نیب  هلصاف  هکنیا 
تفرگارف دیاب  هک  تسا  يزومآتربع  ياهسرد  همه  اهنیا  میتفیب . هّرد  هب  دوب  کیدزن  درک  محر  ام  هب  ادخ  دنیوگیم  دارفا  یخرب  یهاگ 

نیرتگرزب دـنکیم . شوـمارف  ار  مهم  ظـعاو  نیا  وا  لاـح ، نیع  رد  تسین و  ناـسنا  هب  گرم  زا  رتکـیدزن  يزیچ  اریز  تسب ، راـک  هـب  و 
شرافس  تایاور  رد  اذل  تسا ، گرم  سوفن  بیذهت  يارب  ظعاو 

29 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رد هچ  نانمؤم  زا  دـیاب  هکنیا  تسین و  نانآ  هب  ندراذـگ  مارتحا  يارب  طقف  ناگدرم  تراـیز  [ 8 .] دیورب ناتـسربق  هب  يدنچ  زا  ره  هک  هدش 

هکنآ زا  شیب  اهنیا  دـناوخ ، هحتاف  ناشیارب  تخاس و  دـنمهرهب  دوخ  ياهیکین  تاریخ و  زا  ار  نانآ  درک و  لیلجت  تامم  رد  هچ  تاـیح و 
هلـصاف رتمکی  زا  شیب  وا  وت و  نیب  هک  یباییمرد  يراذـگیم  ربق  رب  ار  تتـسد  یتقو  دراد . ریثأـت  ناگدـنز  رد  دـتفا  ّرثؤم  ناـگدرم  يارب 

: دنادرگیم لیلذ  ار  شیوخ  سْفن  گرم ، دای  اب  دنکیم  لّمأت  لئاسم  نیا  رد  ناسنا  یتقو  يدنویپب . وا  هب  ادرف  تسا  نکمم  زین  وت  تسین .
: ِتوَملا ِرکِِذب  ُهّللَذ  َو 

«. نک راوخ  مار و  ار  نآ  گرم  دای  اب  »
هک تسا  نیا  مهم  دریگیمن . ار  لد  شوـگ و  مشچ و  يوـلج  نآ  دـننام  رورغ و  تـلفغ ، ياـهباجح  رگید  هـک  تـسا  تروـص  نـیا  رد 

. دور رانک  اههدرپ 
: دومرف هک  میناوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 

: ِتاوامَّسلا ِتوکَلَم  یلا  اورَظََنل  َمَدآ ، یَنب  ِبلَق  یلَع  َنوموحَی  َنیطایَّشلا  َّنا  الَول 
یهاگن دننام  [ 9 «.] دننیبب ار  اهنامسآ  توکلم  میهاربا ) نانوچ   ) دنتـسناوتیم دندوب  هدرکن  هطاحا  ار  نایمدآ  بلق  درِگادرِگ  نیطایـش  رگا  »
َنوُـکَِیلَو ِضْرَأـْلاَو  ِتاَوـمَّسلا  َتوُـکَلَم  َمیِهْربِإ  يُِرن  َِکلذَـکَو  : » » میناوـخیم نآرق  رد  درک . اـطع  مالـسلا  هـیلع  مـیهاربا  هـب  دـنوادخ  هـک 
لالدتـسا نآ  هب  ات  ( ؛ میداد ناشن  میهاربا  هب  ار  اهنآ ) رب  دـنوادخ  قلطم  ّتیمکاـح  و   ) نیمز اهنامـسآ و  توکلم  هنوگنیا  و  َنِیِنقوُْملاَنِم ؛»

[10 «.] دوش نیقی  لها  و  دنک )
30 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ایند ياهینوگرگد 
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2
نِم ٍۀَعامَج  نِم  ٍدفَو  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوسَر  یلَع  ُتمِدَق  ُلوقَی : يرَقنِملا  ِمِصاع  نب  سیَق  ُتعِمَـس  َلاق : ِنیـصَحلا  ِنب  ِۀَمَقلَع  نَع 

. اِهب ُعِفَتنَن  ًۀَظِع  انظِع  ِهّللا ، َلوسَر  ای  ُتُلق : َو  ِهَیلإ  ُتدُع  َُّمث  ُتلَعَفَف ، ٍردِس . ٍءاِمب و  لِسَتغا  یل : َلاقَف  ٍمیمَت ، یَنب 
ًاباَوث ٍۀَنَسَح  ّلُِکل  َّنا  َو  ًابیقَر  ٍءیَـش  ّلُک  یلَع  َو  ًابیـسَح ، ٍءیَـش  ّلُِکل  َّناَو  ًةَرِخآ  اینُّدلاَعَم  َّناَو  ًاتوَم  ِةایَحلاَعَم  َّناَو  الُذ  ّزِعلاَعَم  َّنإ  ُسیَق ، ای  َلاقَف :

. ًاباقِع ٍۀَئّیَس  ّلُِکلَو 
اب يزور  تفگیم : هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  باحـصا  زا  یکی  مصاـع - نب  سیق  هک  تسا  هدـش  تیاور  نیـصح  نب  ۀـمقلع  زا 

. نک لسغ  ردس  بآ و  اب  ورب  داد  روتسد  نم  هب  ناشیا  مدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  تمدخ  میمتینب  هلیبق  زا  یعمج 
ات هدب  يزردنا  ام  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  مدرک : ضرع  سپس  متشگزاب و  وا  يوسهب  مداد و  ماجنا  ار  ترضح  روتسد  نم 

ترخآ ایند ، هارمه  گرم و  تایح ، لابند  هب  ّتلذ و  تّزع ، هارمه  هک  نادـب  سیق ، يا  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  میوش . دـنمهرهب  نآ  زا 
. تسا یتازاجم  يدنسپان  رادرک  ره  ربارب  رد  شاداپ و  یکین  راک  ره  يارب  یبقارم و  يزیچ  ره  زارف  رب  رگباسح و  يزیچ  ره  يارب  تسا و 

ص 175 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ینوگرگد  يارب  یقالخا  رظن  زا  هک  تسا  مهم  هتکن  ود  ینارون  مالک  نیا  رد 

31 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. تسا ّرثؤم  ناسنا  لّوحت  و 

: تسا مزال  ياهمّدقم  رکذ  بلطم  نایب  زا  شیپ 
نیمه هب  هّجوت  دننامیمن و  یقاب  لاح  کی  رب  تسایند - زا  یئزج  هک  ناسنا - دوخ  ایند و  ینعی  تسا . نآ  ینوگرگد  ایند  تاّیـصوصخ  زا 

ّتلذ هب  نت  یناسآهب  دوبن  لفاغ  یمدآ  رگا  تسا و  تلفغ  زا  یمدآ  تبیـصم  يراتفرگ و  رتشیب  هک  ارچ  دنکـشیم  ار  ناـسنا  رورغ  بلطم ،
نایب ار  یلیاسو  اههار و  نآ  عفد  عفر و  يارب  مالـسا  تسا و  ناسنا  ياهیتخبدب  همه  هشیر  تلفغ  هکنیا  رـصتخم  درکیمن . هانگ  دادیمن و 

. تسا هدرک 
تلفغ  رورغ و  تسکش  لماوع 

. دزاس نتورف  دنک و  رادیب  ار  ناسنا  دناوتیم  ایند  ياهینوگرگد  هب  هّجوت  فلا )
زا دعب  ساره و  ینماان و  یتّینما  ره  زا  سپ  يرامیب و  یتمالـس  ره  زا  دعب  یّتلذ و  یتّزع  ره  زا  سپ  هک  دشاب  هتـشاد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  رگا 

. دیادزیم دوخ  ناج  زا  ار  تلفغ  درگ  دوشیم و  عضاوتم  تسا ، يايریپ  یناوج  ره 
- یمرتحم صخـش  دوشیم . هتفرگ  وا  زا  يزور  هاوخان  هاوخ  تسین و  هنادواج  يویند  بهاوم  ریاس  تردق و  لام ، ماقم ، دنادب  دـیاب  ناسنا 
زا یگداسهب  اهنیا  تسا  نکمم  مراد و  ماقم  هس  هکلب  مراد ، ماقم  کی  طقف  نم  هک  دـینکن  لایخ  تفگیم : تشاد - یّمهم  ًاتبـسن  ماقم  هک 
اریز تسا ، یحیحص  فرح  مدید  دراد . یگتسب  لایر  شش  هب  نم  ياهماقم  یگدنز و  مامت  هک  درکیم  ریبعت  نینچ  يو  دنوش . هتفرگ  نم 
مئاد دنامیمن و  یقاب  لاح  کی  رب  ایند  هک  تسا  یّمهم  رایسب  ّتیعقاو  نیا  دورب . ای  دیایب  نفلت  سامت  کی  اب  ناسنا  ياهماقم  مامت  اسب  هچ 
اهنت هک  دیمهف  تسناد و  ندرک  چوک  هناخ  هاگرذگ و  ربعم و  ار  ایند  دیاب  يرآ ، دز . هیکت  نآ  رب  ناوتیمن  اذـل  تسا ، ینوگرگد  لاح  رد 

. تسا يدمرس  یقاب و  یهلا  سدقا  تاذ 
. دربیم نیب  زا  ار  تلفغ  دتفایم و  ادخ  دای  هب  زامن  اب  ناسنا  دیادزیم . ار  تلفغ  رورغ و  زین  تادابع  تاعاط و  ب )
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32 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
اب دیاب  میاجاتحم . زامن  هب  ام  اًلصا  میناوخب . زامن  دیاب  میشاب  ایند  رد  هک  تقو  ره  ات  تفگ : دیاب  دناوخ ؟ زامن  دیاب  یک  ات  دنـسرپیم  یخرب 

. تسا رگرادیب  ادزتلفغ و  زامن ، میهاوخب . ار  دوخ  ياهدرد  ياود  وا  زا  میربب و  زاینیب  هاگرد  هب  زاین  تسد  زامن 
تمعن میرگنب  نآ  هب  بوخ  رگا  اّما  تسـالب ، ییادـتبا  هاـگن  رد  اـهيراوشد  دَربیم . نیب  زا  ار  ناـسنا  تلفغ  زین  تالکـشم  بئاـصم و  ج )

یبوخ هیبشت  اهيربنم  زا  یکی  تسا . رورـس  یـشوخ و  رـسارس  نآ ، رگید  يور  هّکـس و  يور  کی  اهنت  ندوب  الب  رگید ، تراـبع  هب  تسا .
رد رگا  اّما  دوشیم ، یلوتسم  هدننار  رب  باوخ  دشاب  راومه  میقتسم و  اهنآ  مامت  رگا  دوریم  ناسنا  هک  ییاههّداج  رد  تفگیم : درکیم و 

ناشباوخ ناگدننار  هک  دنزاسیم  یعونـصم  ياهيراومهان  هاگ  و  دنکیم . رادیب  باوخ  زا  ار  یمدآ  دشاب  زادـناتسد  نآ  ياهاج  یخرب 
. تمعن تمحر و  شنورد  تسا و  یتحاران  شرهاظ  زین  تبیصم  دربن .

ار نآ  یناسک  تسا و  باسح  تبقارم و  تحت  وا  ياهندیـشک  سفن  یّتح  کچوک ، گرزب و  راک  ره  دـنادب  دـیاب  ناسنا  هکنیا  مود  هتکن 
اضعا و زین  دـنکیم و  یگدـنز  نآ  رب  ناسنا  هک  ینیمز  وا . کـلم  ود  دـعب  تسا و  بقارم  یلاـعت  يادـخ  زیچ  ره  زا  شیپ  [ 11 .] دنسیونیم

. دنهدیم تداهش  وا  هیلع  تمایق  زور  وا  حراوج 
تبقارم تحت  هک  مینادـب  دـیاب  هصالخ  دـهدیم . یهاوگ  ام  راتفر  لاـمعا و  رب  تماـیق  زور  رد  ناـمز ) « ) موَی  » هک میراد  ثیدـح  رد  یّتح 

. میتسه دیدش 
33 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

شخبتداعس همانرب  شش 

هراشا

3
ِلامعألِاب اورِداب  َو  اوتومَت  نا  َلبَق  ِهّللا  َیلا  اوبوت  ُساّنلا ، اهُّیا  َلاقَف : ٍۀَـعُمُج  َموَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  انَبَطَخ  َلاق : ِءادرَّدـلا  یبا  نَع 

نَع اوهَتناَو  اونَصُحت  ِفورعَملِاب  اوُرمأَو  اوقَزُرت  ِۀَقَدَّصلا  نِم  اوِرثکا  َو  اودَعـسَت  مُّکبَر  َنَیب  َو  مُکَنَیب  يذَّلا  اوِحلـصأَو  اولِغَتـشَت  نا  َلبَق  ِۀَِحلاّصلا 
. اورَصُنت ِرَکنُملا 

زا شیپ  مدرم ، يا  دومرف : درک ، داریا  هبطخ  اـم  يارب  ياهعمج  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  ءادردیبا  زا 
هب دیریگ  رارق  یگدنز  ياهانگنت  رد  دوش و  هتفرگ  امـش  زا  رطاخ  یگدوسآ  هکنآ  زا  شیپ  دـینک و  هبوت  دـیدرگزاب و  ادـخ  يوسهب  گرم 

يزور امـش  هب  ادخ  ات  دیزادرپب  هقدص  رایـسب  دیوش . زورهب  دنمتداعـس و  ات  دینک  حالـصا  ادـخ  اب  ار  دوخ  هطبار  دـیزادرپب . کین  ياهراک 
. دَناسر يرای  ار  امش  ادخ  ات  دیرادرب  تسد  رکنم  زا  و  دیشاب ) ناما  رد  و   ) دیریگ رارق  یهلا  مکحم  هعلق  رد  ات  دینک  فورعم  هب  رما  دهد .

ص 176 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: تسا هدومرف  نایب  روتسد  شش  ثیدح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: هبوت روتسد  . 1
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. دینک هبوت  دورب  تسد  زا  تصرف  هکنآ  زا  شیپ 
: دیامرفیم ابیز  هچ  نیبئات  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  تسا . ناگدنب  رب  یلاعت  دنوادخ  ياهتمعن  زا  یکی  هبوت 

ُهَتیَّمَس  َكِوفَع  یلا  ًاباب  َكِدابِِعل  َتحَتَف  يذَّلا  َتنا  یهلا 
34 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ِهِحتَف  َدَعب  ِبابلا  َلوخُد  َلَفغأ  نَم  ُرذُع  امَف  [ 12 «] اًحوُصَن ًَۀبَوت  ِهَّللاَیلا  اُوبُوت  : » َْتلُقَف ََۀبوَّتلا ،
. يداهن هبوت  ار  نآ  مان  يدوشگ و  تناگدنب  يور  هب  ار  يرد  هک  نآ  ییوت  ایادخ ، : »

رد ندش  لخاد  زا  يرد ، نینچ  ندش  هدوشگ  زا  دعب  هک  یـسک  سپ  دیدرگزاب . صلاخ  یقیقح و  ياهبوت  اب  ادـخ  يوسهب  یتفگ : ورنیازا 
.»؟ دراد يرذع  هچ  دزرویم ، تلفغ  نآ 

اریز دـیدرگزاب ، ادـخ  يوسهب  هانگ  ره  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  دـینک » هبوت  گرم  زا  لبق  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  يانعم 
؛» ُتوُمَت ٍضْرَأ  ّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  اَمَو  اًدَغ  ُبِسْکَت  اَذاَم  ٌسْفَن  يِرْدَت  اَمَو  : » » میناوخیم نآرق  رد  درادن . ربخ  دوخ  گرم  تقو  زا  سکچـیه 
هک تسا  هدـش  تیاور  [ 13 «.] دریمیم ینیمزرـس  هچ  رد  هک  دـنادیمن  سکچـیه  و  دروآیم ، تسدهب  هچ  ادرف  هک  دـنادیمن  سکچـیه  و 

يزور ترـضح  نآ  ناوریپ  ام  نونکا  درکیم . رافغتـسا  راب  داتفه  زور  ره  حور ، تفاطل  تمظع و  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دوخ راتفر  لامعا و  زور  ره  ناسنا  رگا  میروآیم ؟ دای  هب  ار  دوخ  زور  ياهرادرک  اهراک و  زا  رادقم  هچ  بش  رد  مینکیم ؟ هبوت  راب  دـنچ 

تسا 14] يرحس  هبوت  اهراک ، نیرتهب  زا  اذل  دوشیم . نشور  یهلا  رون  اب  هدودز ، شبلق  ياهیکیرات  دنک ، رافغتسا  دعب  هبساحم و  ار 
35 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

 » زا میرک  نآرق  ریبعت  هب  دراذـگب و  لد  درد  دـنک و  زاین  زار و  شیوخ  يادـخ  اب  تولخ  نآ  رد  دزیخرب و  بش  ياـههمین  رد  ناـسنا  ینعی 
. دشاب [ 15 «] دنبلطیم شزرمآ  دنوادخ  زا  ناهاگرحس  رد  ِراَحْسَْألِاب ؛» َنیِرِفْغَتْسُْملاَو  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دننادیم . هبوت »  » ار لّوا  لزنم  نانآ  همه  ًابیرقت  دناهتشون ، كولس  ریس و  ياههلاسر  هک  یناگرزب 
. اوتومَت نا  َلبَق  ِهّللا  َیلا  اُوبُوت 

: کین ياهراک  هب  نتخادرپ  . 2

اولِغَتشَت نا  َلبَق  ِۀَِحلاّصلا  ِلامعالِاب  اورِداب 
رـس رب  يرایـسب  عناوم  تسین و  دازآ  مئاد  ناسنا  رکف  دنامیمن . یقاب  وا  يارب  یناوج  درادن و  لایخ  یگدوسآ  لابتغارف و  هشیمه  ناسنا  . 

. دریگیم رارق  وا  هار 
سرد و قوـش  دـنیوگیم  یلو  دـنرادن ، دوـبمک  تـسا و  هداـمآ  ناـنآ  يارب  زیچ  هـمه  هـک  دــینیبیم  ار  یناـسک  دیــشاب  هدرک  تـّقد  رگا 

کین ياهراک  دینک ، يزاسدوخ  دیزاس و  هشیپ  اوقت  دیزودنیب ، ملع  دیهاوخیم  رگا  اذل  تسا . هتـسبرب  تخر  نامدوجو  زا  يزودـناشناد 
. دیروآ اجهب  دیوش  راتفرگ  یگدنز  ياهانگنت  رد  هکنآ  زا  شیپ  ار 

: ادخ اب  یتشآ  . 3
. اوُدَعسَت مُّکبَر  َنَیب  َو  مُکَنَیب  يذَّلا  اوِحلصا 

: دنوشیم میسقت  هتسد  هس  هب  دهدیم  خر  هک  یثداوح  هب  تبسن  مدرم 
طقف موس  هورگ  یهلا . ياهروتسد  هب  یهاگنمین  دنراد و  مدرم  ناهد  هب  یهاگنمین  رگید  هتسد  دننکیم . هاگن  مدرم  ناهد  هب  طقف  ياهتسد 

. دنراد هّجوت  ادخ  ياهروتسد  هب 
دینیبب دعب  دیـسانشب  ار  قح  لّوا  ینعی  تسا . هداد  يروتـسد  هچ  ادخ  دنیبب  دیاب  ناسنا  دهدیم  خر  هک  ياهثداح  ره  همّدقم ، نیا  هب  هّجوت  اب 
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، دنیوگیم هچ  مدرم  هک 
36 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

زا یثیدـح  رد  نومـضم  نیا  دـنکیم . حالـصا  مدرم  اب  ار  وا  هطبار  زین  دـنوادخ  دـنک ، تسرد  ادـخ  اب  ار  دوخ  هطبار  ناـسنا  هچناـنچ  اریز 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

ِساّنلا 16] َنَیب  َو  ُهَنَیب  ام  ُهّللا  َحَلصا  ِهّللا ، َنَیب  َو  ُهَنَیب  َحَلصا  نَم 
. مینک یتشآ  ادخ  اب  هک  تسا  نیا  تداعس  هار  اهنت 

: ناوارف نداد  هقدص  . 4

: اوقَزُرت ِۀَقَدَّصلا  نِم  اوِرثکا 
«. دهد يزور  امش  هب  ادخ  ات  دیهدب  هقدص  دایز  »

. اهالب عفد  يزور و  تعسو  دراد : مهم  رثا  ود  هقدص 
شبیج يرهاظ  قیرفت  عمج و  هبساحم و  اب  دهدب  ادخ  هار  رد  يزیچ  رگا  ناسنا  ینعی  تسا . يرهاظ  بابسا  فالخرب  يزور  تعسو  هلأسم 

. دنکیم دایز  ار  يزور  قزر و  راک  نیمه  یمالسا  تایاور  ربانب  یلو  دوشیم ، یلاخ 
هقدص یهدب . هقدص  یناوتیم  يراد  هک  ياهنهک  سابل  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  اجنآ  ات  تسا ، بوخ  دشاب  هزادنا  ره  هقدص 

. دَروآیم لابند  هب  ار  رمع  لوط  نداد 
. دنهدیم قحتسم  هب  هدرک و  ادج  یلوپ  رفـس  ياهزور  دادعت  هب  دنورب  ترفاسم  دنهاوخیم  یتقو  هک  میاهدید  ار  ماوع  رهاظهب  دارفا  یخرب 
ار اهشزرا  ّدض  يولج  تاقدص  نیا  اسب  مینک و  لمع  نادب  میرتراوازس  ناغّلبم  ام  هک  تسا  ییاهروتسد  اهنیا  دنراد . یباسح  نینچ  یخرب 

. دریگب

: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  5 و 6 .

: اورَصُنت ِرَکنُملا  نَع  اوهَْتناَو  اونَصُحت  ِفورعَملِاب  اوُرمأَو 
«. دیوش يرای  ات  دینک  بانتجا  رکنم  زا  دیشاب و  ناما  رد  دیریگب و  رارق  یهلا  مکحم  هعلق  رد  ات  دینک  فورعم  هب  رما  »

: درک هّجوت  دیاب  هتکن  دنچ  هب  اجنیا  رد 
« فورعم  » ینعم فلا )

. تسا سانشان  ینعمهب  راکنا ) هّدام  زا  « ) رکنم  » هدشهتخانش و ینعمهب  فرع »  » هّدام زا  فورعم » »
37 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اب انشآ و  لّوا  هتسد  اب  یناسنا  كاپ  ترطف  هکنیا  هچ  دناهتخانـشان ، يروما  دنـسپان  تشز و  ياهراک  هدشهتخانـش و  يروما  کین  ياهراک 
. تسانشآان مود 

يدّبعت  ای  تسا  یلقع  ياهفیظو  فورعم  هب  رما  ب )
ناسنا هک  دـهدیمن  نامرف  لقع  تسا و  هدـش  تباث  یلقن  لیلد  اب  اهنت  هفیظو  ود  نیا  بوجو  هک  دـندقتعم  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  یعمج 

. درادزاب تسوا  دوخ  هّجوتم  اهنت  شنایز  هک  يدب  راک  زا  ار  يرگید 
دننامه دشاب  هچ  ره  هکلب  دوشیمن ، دودحم  یّصاخ  هطقن  رد  یناسنا  عامتجا  رد  يدب  راک  چیه  هکنیا  یعامتجا و  ياهدنویپ  هب  هّجوت  یلو 

يزیچ عاـمتجا  رد  رگید ، تراـبع  هب  دزاـسیم . صّخـشم  ار  هفیظو  ود  نیا  ندوب  یلقع  دـنک ، تیارـس  رگید  طاـقن  هب  تسا  نکمم  شتآ 
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هب لقع  قطنم و  لیلد ، نیمه  هب  دیآرد ؛ یعامتجا » نایز   » تروص هب  هک  دراد  ناکما  يدرف  نایز  ره  درادن و  دوجو  يدرف » ررض   » ناونعهب
. دننکن غیرد  یششوک  ره  زا  دوخ  تسیز  طیحم  نتشاد  هاگن  كاپ  رد  دهدیم  هزاجا  عامتجا  دارفا 

یعمج اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  مدرم ، نایم  رد  راکهانگ  ناسنا  : » دومرف هک  میناوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
دزادرپب و تسا  هتـسشن  نآ  رد  هک  یعـضوم  ندرک  خاروس  هب  درادرب و  يربت  دریگ  رارق  اـیرد  طـسو  رد  هک  یماـگنه  دوش و  یتشک  راوس 

دنرادـنزاب كانرطخ  لـمع  نیا  زا  ار  وا  نارگید  رگا  منکیم . فّرـصت  دوخ  مهـس  رد  نم  دـیوگب  باوج  رد  دـننک  ضارتعا  وا  هب  هاـگره 
«. دنوشیم قرغ  ایرد  رد  یگمه  هرابکی  هدرک و  ذوفن  یتشک  لخاد  هب  بآ  هک  دشکیمن  یلوط 

رب درف  تراظن  ّقح  هتخاس و  مّسجم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  ندوب  یقطنم  بلاج ، لاثم  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
. دنادیم تساهتشونرس  دنویپ  زا  یشان  هک  یعیبط  یّقح  ار  عامتجا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّتیّمها  ج )
یمالسا  ربتعم  عبانم  رد  يرایسب  ثیداحا  دیجم ، نآرق  ناوارف  تایآ  رب  هوالع 

38 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رد هفیظو  ود  نیا  كرت  رثا  رب  هک  یموـش  بقاوـع  اـهرطخ و  هب  اـهنآ  رد  هک  تسا  هدـمآ  یعاـمتجا  گرزب  هفیظو  ود  نیا  ّتیّمها  هراـبرد 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یثیدح  رد  هلمج  زا  هدش ، هراشا  دیآیم  دوجو  هب  هعماج 
ُضرألا ُرَمُعتَو  ُِملاظَملا  ُّدَُرتَو  ُبِساکَملا  ُّلَِحت  َو  ُبِهاذَملا  ُنَمَأتَو  ُِضئارَفلا ، ُماُقت  اِهب  ٌۀَمیظَع  ٌۀَـضیرَف  ِرَکنُملا  نَع  َیهَّنلاَو  ِفورعَملِاب  َرمالا  َّنا 

: ُرمألا ُمیقَتسَیَو  ِءادعألانِم  ُفَصَتُنیَو 
بسک و نما ، اههار  ود ، نیا  ببـس  هب  دـنوشیم . اپرب  اهنآ  اب  ضیارف  هّیقب  هک  تسا  یهلا  گرزب  هضیرف  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

اهراک همه  نآ  وترپ  رد  دوشیم و  هتفرگ  ماقتنا  نانمـشد  زا  دابآ و  اهنیمز  نآ  هیاس  رد  دوشیم و  نیمأـت  دارفا  قوقح  لـالح ، مدرم  راـک 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یثیدح  رد  [ 17 «.] ددرگیم هارهبور 

: ِِهباتِک ُۀَفیلَخ  َو  ِهّللا  ِلوُسَر  ُۀَفیلَخ  َو  ِهِضرا  یف  ِهّللا  ُۀَفیلَخ  َوُهَف  ِرَکنُملا  ِنَع  یهَن  َو  ِفورعَملِاب  َرَما  نَم 
یبوخهب ثیدـح  نیا  زا  [ 18 «.] تسوا باـتک  ربماـیپ و  نیـشناج  نیمز و  رد  دـنوادخ  نیـشناج  دـنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ره 

ِءزج همه  ینامـسآ  ياـهباتک  لوزن  ناربماـیپ و  تثعب  تسا و  یهلا  ياهماـنرب  يزیچ  ره  زا  شیپ  گرزب  هضیرف  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا 
. تسا همانرب  نیا 

: دیسرپ دمآ و  دوب  هتسشن  ربنم  زارف  رب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  يدرم 
؟ ِساّنلا ُریَخ  نَم 

: دومرف ترضح  تسیک »؟ رتهب  مدرم  همه  زا  »
: مُهاضراَو ِهِّلل  مُهاقتاَو  ِرَکنُملا  نَع  مُهاهنا  َو  ِفورعَملِاب  مُهُرَمآ 

ماگ رتشیب  همه  زا  ادخ  يدونـشخ  هار  رد  دشاب و  رتراگزیهرپ  همه  زا  هک  نآ  دـنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رتشیب  همه  زا  هک  نآ  »
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  [ 19 «.] درادرب

َنُُرمأََتل 
39 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

مَُهل ُباجَتُسی  الَف  مُکُرایِخ  وُعدَیَف  مُکَریغَص  ُمَحرَی  الَو  مُکَریبَک  ُّلُِجیَال  ًاِملاظ  ًاناطلُـس  مُکیَلَع  ُهّللا  َّنَطّلَُـسَیل  وأ  ِرَکنُملا  نَع  َّنُهنََتلَو  ِفورعَملِاب 
: َنورَفُغت الَف  َنورِفغَتسَتَو  َنوثاُغت  الَف  َنوثیغَتسَتَو  َنورَصُنت  الَف  َنورِصنَتسَتَو 

هب هن  دراذگیم و  مارتحا  ناریپ  هب  هن  هک  دنکیم  ّطلـسم  امـش  رب  ار  يرگمتـس  دنوادخ  هنرگو  دینک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  »
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اهنآ هب  ادـخ  اّما  دـنبلطیم  يرای  دـنوادخ  زا  دوشیمن و  باجتـسم  یلو  دـننکیم  اعد  امـش  ناحلاص  ناـکین و  دـنکیم . محر  نـالاسدرخ 
هفیظو ود  نیا  میمهفب  هک  تسا  نآ  يارب  دـیکأت  همهنیا  [ 20 «.] درذگیمنرد ناشناهانگ  زا  ادخ  دننکیم و  هبوت  یّتح  دـنکیمن و  کمک 

اهنآ لیطعت  اب  تساـهنآ و  ناـج  حور و  مکح  رد  تقیقح  رد  تسا و  یعاـمتجا  يدرف و  فیاـظو  هّیقب  يارجا  نماـض  تقیقح  رد  گرزب 
هیلع یلع  ترـضح  دراد . یناوارف  راثآ  یمالـسا  هماـنرب  ود  نیا  [ 21 .] داد دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  یقالخا  لوصا  ماـکحا و  ماـمت 

: دیامرفیم مالسلا 
: ّیُّجل ٍرَحب  یف  ٍۀَثفَنَک  ّالا  ِرَکنُملا  نَع  یهَّنلاَو  ِفورعَملِاب  ِرمألا  َدنِع  ِهّللا ، ِلیبَس  یف  ُداهِجلاَو  اهُّلُک  ِّربلا  ُلامعا  امَو 

[22 «.] تسا قیمع  ياـیرد  رد  ناـهد  بآ  لـثم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـباقم  رد  ادـخ  هار  رد  داـهج  یّتح  کـین و  لاـمعا  ماـمت  »
هب يارب  ای  انشآ و  تسود و  ندیجنر  هناهب  هب  ای  میرذگیم ، نآ  رانک  زا  دراد » یطبر  هچ  نم  هب   » هلمج اب  ام  هک  يزیچ  نیمه  هب  ییانتعایب 
رب رارـشا  ًاجیردت  دوشیم  بجوم  میدنبب ، لامتـسد  ارچ  دنکیمن  درد  هک  يرـس  فورعم  لوق  هب  مینکیم و  كرت  ار  نآ  نداتفین  رـسدرد 

نامگ ناسنا  هک  تسا  یگرزب  هابتشا  ماخ و  لایخ  نیا  دوش . هدرپس  یشومارف  تسدهب  یکین  دنوش و  مک  کین  ياهناسنا  ّطلـسم و  هعماج 
تحارصاب  نآرق  هک  یلاح  رد  ادخ ، تسد  رد  هن  تسا  نارگید  تسد  رد  تّزع  دنک 

40 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ياـج رد  و  [ 23 «.] ینکیم راوـخ  یهاوـخب  ار  هک  ره  یهدیم و  تّزع  یهاوـخب  ار  هک  ره  ُءاَـشَت ؛» ْنَم  ُّلِذـُتَو  ُءاَـشَت  ْنَم  ُّزُِعت  : » » دـیامرفیم

تّزع و مامت  اریز ) دهاوخب ، ادخ  زا  دیاب   ) تسا ییاناوت  تّزع و  ناهاوخ  هک  یـسک  اًعیِمَج ؛» ُةَّزِْعلا  ِهَِّللَف  َةَّزِْعلا  ُدـیُِری  َناَک  ْنَم  : » » دـیامرفیم
[24 «.] تسادخ يارب  ییاناوت 

41 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هدنیآ هتشذگ و  زا  سرت 

4
ُهّللا اَم  يردَـی  یـضَم ال  دَـق  ٌموَی  ِنیَتَفاخَم : َنَیب  َنِمؤُملا  َّنا  ِِهتَبطُخ : یف  ُلوقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوسَر  ُتعِمَـس  َلاـق : ٍساـّبَع  ِنبا  نَع 

َو ِهِمقُِـسل  ِِهتَّحِـص  نِم  َو  ِهِمَرَِهل  ِِهبابَـش  نِمَو  ِِهتَرِخِآل  ُهاینُد  نِمَو  ِهِسفَن  نِم  ِهِسفَِنل  ُدبَعلا  ِذُخأَیلَف  ِِهب  ٌِعناص  ُهّللا  اَم  يردَی  َیَِقب ال  دَق  ٌموَیَو  ِهِیف  ٍضاق 
. َراّنلاِوا َۀَّنَجلا  ّالا  ٍراد ، نِم  اینُّدلا  َدَعب  الَو  ٍبَتعَتسُم  نِم  ِتوَملا  َدَعب  ام  ِهِدَِیب  یسفَن  يذَّلا  َوَف  ِِهتافَِول . ِهتایَح  نِم 

هک دنادیمن  تسا : سرت  ود  نیب  هشیمه )  ) نمؤم دومرف : شاهبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک  تسا  لقن  ساّبع  نبا  زا 
هچ تسا  هدـنام  یقاب  هک  يزور  رد  وا  اب  دـنوادخ  هک  دـنادیمن  دـنکیم و  یتواضق  هچ  تسا  هتـشذگ  وا  رب  هک  يزور  دروم  رد  دـنوادخ 

یتمالـس زا  يریپ و  يارب  یناوج  زا  ترخآ و  يارب  ایند  زا  و  لاـمک ) تداعـس و  يارب   ) دوخ دوجو  زا  ياهدـنب  ره  دـیاب  ورنیازا  دـنکیم .
رذـع و چـیه  گرم  زا  دـعب  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  هب  مـسق  دـنک ، يرادربهرهب  دوـخ  گرم  يارب  یگدـنز  زا  يراـمیب و  يارب 

. تسین مّنهج  ای  تشهب  زج  ياهناخ  ایند  زا  دعب  دوشیمن و  هتفریذپ  ياهناهب 
ص 177 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
زا هدنیآ . زا  سرت  هتـشذگ و  زا  سرت  دراد : رارق  سرت  ود  نیب  هشیمه  نمؤم  دیامرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ثیدـح  نیا  رد 

هکنیا  يارب  دسرتیم  شاهتشذگ 
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42 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دنادیمن اریز  دسرتیم  شاهدنیآ  زا  تسا ؟ هدوشخب  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  هدرک و  لمع  یتسردهب  هتـشذگ  رد  شفیاظو  هب  ایآ  دـنادیمن 

؟ كاپان نامیایب و  ای  دوریم ، كاپ  نامیااب و  ایند  زا  دوشیم و  ریخ  هب  تبقاع  ایآ  تشاد ، دهاوخ  یتشونرس  هچ  هک 
. تسا نامیا  ّتیلوؤسم و  ساسحا  نآ  همشچرس  عقاو  رد  هک  دهدیم  رارق  سرت  ود  نیا  نیب  ًامئاد  ار  ناسنا  اهشسرپ  نیا  هب  هّجوت  هصالخ 

ناشکک  » حالطـصاهب هک  دنتـسه  يدارفا  اّما  تسا ، مکاح  وا  رب  یـساسحا  نینچ  هراومه  دشاب  داعم  أدـبم و  هب  نامیا  یـسک  دوجو  رد  رگا 
رد تسا و  ین » دص  هچ  ین  کی  هچ  تشذگ  رـس  زا  هک  بآ  داب ؛ اداب  هچ  ره   » ناشقطنم باوخ » ار  وا  دَربیم و  بآ  ار  نارگید  دزگیمن ؛

. دنایلاباال انتعایب و  هملک ، کی 
: دیامرفیم روتسد  جنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  همّدقم ، نیا  لابند  هب 

.1
ِهِسفَن  نِم  ِهِسفَِنل  ُدبَعلا  ِذُخأَیلَف 

اّما دننارگید  شخبینشور  یضعب  هک  تسا  یتّیعقاو  نیا  دنک . هدافتـسا  نآ  زا  شدوخ  ادتبا  دیاب  هک  هداد  ناسنا  هب  ییاههیامرـس  دنوادخ  . 
تیادـه دـنباییم و  هار  ناـنآ  شناد  وترپ  رد  مدرم  هک  دـینیبیم  ار  ملع  لـها  یخرب  ًاـصوصخم  دـنریگیمن  ياهرهب  روـن  نیا  زا  ناـشدوخ 

. دنامیم بیصنیب  تسا  یلصا  رادهیامرس  هک  وا  دوخ  اّما  دنوشیم ،
.2

ِِهتَرِخِآل  ُهاینُد  نِمَو 
ماما باحـصا  هک  مشیدـنایم  یهاگ  نم  دـناهدرک . هدافتـسا  رمع  ایند و  هیامرـس  نیمه  زا  دـناهتفای  تسد  ییاهماقم  هب  هک  یناسک  ماـمت  . 

ای دـندرک . بسک  راختفا  همهنآ  دـندیرخ و  شیوخ  يارب  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  زورمین ، کـی  رد  اروشاـع  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: دوب رترب  سنا  ّنج و  تدابع  زا  هک  دز  یتبرض  شرمع  زا  ياهظحل  رد  قدنخ ، گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

. ِنیَلَقَّثلا ِةَدابِع  نِم  ُلَضفا  ِقَدنَخلا  َموَی  ٍِّیلَع  َُۀبرَض 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

: َکیَلَع ٌموَیَو  ََکل  ٌموَی  ِناموَی : َرهَّدلا  َّنِاب  مَلعاَو 
[25 «.] وت ررض  هب  يزور  وت و  عفن  هب  يزور  تسا : زور  ود  راگزور  هک  نادب  »

گنرد  دشابن  یتیگ  هب  ار  سک  هکگنر  ود  راگزور  زا  لفاغ  وشم 
كاخ  هب  درآ  رب  نودرگ ، هب  درآ  ربكانبات  رتخا  سب  هچیزاب  هب 

دهع هتسب  ار  دهم  شبنج  اضقدهم  وچ  تنامسآ  یلفط و  نوچ  وت 
دنک تباوخ  رخآ  شبنج  نآ  زادنک  تباتفآ  هم و  ْلجالج 

نامسآ  شدرگ  زا  ییاسرفبناور  نهآ  گنس و  زا  يراد  رگا 
تسابرنهآ  گنس  ینهآ  رگ  وتساخ  گنس  نهآ  نآ  یگنس  رگا 

.3
ِهِمَرَِهل  ِِهبابَش  نِم  َو 

هدافتـسا یناوج  تمعن  تصرف و  زا  ارچ  هک  دننزیم  دوخ  تسد  تشپ  رب  دنریگیم ، ناهد  هب  تمادن  تشگنا  دـنوشیم  ریپ  نوچ  یخرب  . 
. دندنارذگ یگدوهیب  هب  ار  رمع  دندرکن و 

: دنتفگ هک  دندرب  جنر  يریپ  رد  نانچ  هک  ار  یناسک  لاح  نابز  برع ، رعاش  هدورس  شوخ  هچ 
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ُبیشَملا  َلَعَف  اِمب  ُهَِربخاَفًاموَی  ُدوعَی  اَنل  ُبابَّشلا  َتَیل  ایَف 
. تسا هدروآ  هچ  نامرس  رب  يریپ  هک  میدادیم  شربخ  ات  تشگیمزاب  ام  یناوج  شاک 

زورفلد نمز  نآ  غیرد  هآنم و  تسد  زا  دشب  یناوج  رود 
زوی وچ  يزیشپ  هب  نونکا  میضارتفرب  يریش  هجنپ  رس  تّوق 
زور هنیرید  کمام  يا  شمتفگدوب  هدرک  هیس  يوم  ینزریپ 

ژوگ  تشپ  نیا  ندش  دهاوخن  تسارریگ  هدرک  هیس  سیبلت  هب  يوم 
نآ ات  دنیوگب  وا  هرابرد  دوش و  نارگید  تربع  هیام  هک  دـنک  يراک  دـیابن  دربب و  هرهب  نآ  زا  دـیاب  دراد  ار  یناوج  ات  ناسنا  هکنیا  رـصتخم 

. دناوتیمن دنادیم ، هک  لاح  تسنادیمن و  تسناوتیم ، هک  تقو 
.4

ِهِمْقُِسل  ِِهتَّحِص  نِم  َو 
هدش ادج  یّلکهب  ملاس  دارفا  یگدنز  زا  دناهدیـشک و  يراوید  مدرم  وا و  نیب  دنکیم  ساسحا  دوش  راچد  يدـیدش  يرامیب  هب  رگا  ناسنا  . 

يانعم  هاگنآ  دنکفیب  يرظن  نارامیب  هب  دورب و  ناتسرامیب  هب  هاگ  ناسنا  تسین  دب  تسا .
44 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دنادیم ار  یتمالس  گرزب  تمعن  ردق  دمهفیم و  یبوخهب  درگنیم  جالعلابعص  نارامیب  هب  یتقو  ًاصوصخم  ار  تمالس 
شیوخ  درد  میوگن  يدردمه  هب  زجشیر  درد  دشابن  ار  ناتسردنت 
شین  هدروخان  دوخ  رمع  رد  یکی  ابدوب  لصاحیب  روبنز  زا  نتفگ 

شیپ  هناسفا  ار  وت  دشاب  ام  لاحام  وچمه  دشابن  یلاح  ار  وت  ات 
شیر  وضع  رب  نم  تسد و  رب  کمن  وانکم  تبسن  يرگید  اب  نم  زوس 

.5
ِِهتافَِول  ِِهتایَح  نِمَو 

. نک هدافتسا  تگرم  يارب  ایند  یگدنز  نیا  زا  . 
. تسا هدنهدناکت  ًاعقاو  هک  دیامرفیم  ياهلمج  ترضح  ثیدح  رخآ  رد 

َراّنلا ِوا  َۀَّنَجلا  ّالا  ٍراد  نِم  اینُّدلا  َدَعب  الَو  ٍبَتعَتسُم  نِم  ِتوَملا  َدَعب  ام  ِهِدَِیب  یسفَن  يذَّلاَوَف 
رافغتـسا ادـخ  زا  یـسک  هک  تسین  نیا  ياـج  دوـشیم و  هتـسب  اههدـنورپ  گرم  زا  سپ  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  : »

«. دیوج
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  هنوگنامه 

: اًدایدزا َنوعیطَتسَی  ٍنَسَح  یف  الَو  ًالاِقتنا  َنوعیطَتسَی  ٍحیبَق  نَع  ال 
یکـشا و هرطق  اب  تسا  نکمم  نالا  [ 26 «.] دوزفا تانـسح  رب  ياهنـسح  ناوتیمن  زین  درک و  فذح  ناوتیمن  ندرم  زا  دعب  ار  یهانگ  چیه  »

. تسین ریذپناکما  يراک  نینچ  گرم  زا  دعب  اّما  ینک ، شوماخ  ياهتخورفارب  هک  یناهانگ  شتآ  ینامیشپ ،
تشهب  وا  دوجس  ملاع  نآ  رد  دشتشِک  درم  یعوکر  ای  يدوجس  نوچ 

قلفلا  ّبر  شنتخاس  ّتنج  غرمقح  دمح  تناهد  زا  دیرپ  هک  نوچ 
تابن  ولخن  فرطنآ  تسد  نیا  تشِکتاکز  وراثیاتسُر  تتسدز  نوچ 

دومن نامرف  ار  وت  رم  مه  وجهراچدوب  وت  نامرف  هب  نوچ  اهببس  نیا 
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تسُر  مّوقز  نآ  زا  تشگ  یتخرد  نآتسُر  مولظم  رب  مخز  تتسدز  نوچ 
تمد 27 ] دریگ  ددرگ و  مدژک  رامتمدژک و  رام و  وچ  ياهنخس  نیا 

یناملظ ياهبش  غارچ  نآرق 

5
مُکَّنا ُساّنلا  اَهُّیا  ٍعاو . ٍعِمَتسُم  وا  ٍقِطان  ٍِملاِعل  ّالا  َشیَع  ِِهتَبطُخ ال  یف  َلاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسَر  انَبَطَخ  َلاق : يردُخلا  ِدیعَـس  یبأ  نَع 

َُهل َلاقَف  ٍدوُعوَم . ّلُِکب  ِناِیتأَیَو  ٍدـیَعب  َّلُک  ِنابّرَُقیَو  ٍدـیدَج  َّلُک  ِناِیلُبی  َفیَک  َراهَّنلاَو  َلیللا  ُُمتیاَر  دَـق  َو  ٌعیرَـس  مُِکب  َریَّسلا  َّناَو  ٍۀـَندُه  ِناـمَز  یف 
َو ٌعَّفَشُم  ٌِعفاش  ُهَّناَف  ِنآرُقلِاب  مُکیَلَعَف  ِِملظُملا  ِلیللا  ِعَطِقَک  ُرومالا  ُمُکیَلَع  تسَبَتلا  اذاَف  ٍعاطِقناَو  ٍءالَب  ُراد  لاقَف : ُۀَندُهلا ؟ امَو  ِهّللا  َِّیبَن  ای  ُدادقِملا :

. ِراّنلا یلا  ُهَقاس  ُهَفلَخ  ُهَلَعَج  نَمَو  ِۀَّنَجلا  یلا  ُهَداق  ُهَماما  ُهَلَعَج  نَم  َو  ٌقَّدَصُم  ٌقِداص 
، مدرم يا  دومرف : نآ  نمـض  رد  دناوخ و  ياهبطخ  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا  زا 
ار ياهزات  ون و  زیچ  ره  هنوگچ  زور  بش و  هک  دـینیبیم  یبوخهب  دـیوریم و  دـیراد  تعرـسهب  دـیتسه و  شمارآ  تلهم و  نامز  رد  اـمش 

. دنزاسیم رضاح  ار  ياهدعو  ره  دننادرگیم و  کیدزن  ار  يرود  زیچ  ره  هنهک و 
ندرک چوک  شیامزآ و  يارـس  ایند  ینعی  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ هندُـه » ، » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : دادـقم  هاگنآ 
نآرق اریز  دـینک ، تشگزاـب  نآرق  هب  هک  داـب  امـش  رب  دـش  هبتـشم  راـت  بش  زا  ياهراـپ  دـننام  امـش  رب  اهدادـخر  هک  یماـگنه  سپ  تـسا ،

دوخ يور  شیپ  ار  نآرق  هک  یسک  تسا . هدش  قیدصت  شنخس  هک  تسا  ییوگتـسار  دوشیم و  هتفریذپ  شتعافـش  هک  تسا  يرگتعافش 
هب ار  وا  دـنک ) ییانتعایب  نآ  هب  و   ) دزادـنیب رـس  تشپ  ار  نآ  هک  ره  دوشیم و  نومنهر  تشهب  هب  ار  وا  دـنک ،) لـمع  نآ  هب  و   ) دـهد رارق 

. دَناریم مّنهج 
ص 177 ج 77 ، راونالاراحب ،

46 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تیاده  رون 

دازآ ایند  نیا  رد  ار  امـش  دـیتسه . هندُـه »  » نامز رد  امـش  مدرم ، يا  دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ثحب  دروم  ثیدـح  رد 
ار يرود  ره  دـَنادرگیم و  هنهک  ار  ياهزاـت  زیچ  ره  زور ، بش و  تـسا . رذـگ  لاـح  رد  تعرـسهب  اـیند  نـیا  دـناهداد . راـیتخا  هتـشاذگ و 

همه تسین ، یمارآ  رارق و  نآ  رد  هک  مینکیم  یگدنز  یطیحم  رد  هکنیا  تفگـش  دناسریم . ماجنا  هب  ار  ياهدـعو  ره  دـنکیم و  کیدزن 
: لابقا لوق  هب  تسا . ینوگرگد  لاح  رد  باتش  اب  زیچ 

تسام  مدع  ام  یگدوسآ  هک  میجوممیریگن  مارآ  هک  مینآ  هب  هدنز  ام 
تعرـسهب اههّچب  هک  دـنیبیم  درگنیم  اهناسنا  تالاح  هب  ناسنا  یتقو  تسین . راـک  رد  یجوم  اًلـصا  دریگ  مارآ  رگا  تسا و  تکرح  جوم 

. اهناسنا همه  هب  تسا  يرادشه  تافو ، ياههیعالّطا  نیا  دنوشیم . ناتسربق  راپسهر  ناریپ  ریپ و  ناناوج  ناوج و 
؟ تسیچ هندُه  ادخ ، ربمایپ  يا  دسرپیم : دادقم  همادا ، رد 

ناهانگ و ربارب  رد  درادن و  يراک  امش  هب  دنوادخ  دناهتـشاذگ . ناتدوخ  لاح  هب  ار  امـش  هک  تسا  ینارود  تسا . هاگـشیامزآ  ایند  دومرف :
. دنکیمن ناتتازاجم  ًاروف  دیهدیم  ماجنا  هک  یلامعا 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  یناوارف  ياهثحب  یهلا  شیامزآ  هنیمز  رد 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنکیم شیامزآ  ار  مدرم  ادخ  ارچ  فلا )
نینچ رگا  میهاکب ؟ دوخ  ینادان  لهج و  نازیم  زا  میسانشب و  ار  هتخانـشان  مهبم و  ياهزیچ  ای  صاخـشا  هک  تسین  نیا  يارب  شیامزآ  رگم 
رگم دنکیم ، ناحتما  ارچ  تسا  هاگآ  زیچهمه  سک و  ره  نورب  نورد و  رارسا  زا  دراد و  هطاحا  زیچ  همه  هب  شملع  هک  يدنوادخ  تسا ،

؟ دوش راکشآ  ناحتما  اب  هک  تسا  یفخم  وا  رب  يزیچ 
ام ياهشیامزآ  تسا . توافتم  رایـسب  ام  ياهشیامزآ  اب  دـنوادخ  دروم  رد  شیامزآ  موهفم  هک  تسج  دـیاب  اجنیا  رد  ار  مهم  نیا  خـساپ 

عفر  رتشیب و  تخانش  يارب 
47 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا تیبرت  شرورپ و  نامه  عقاو  رد  یهلا  شیامزآ  اّما  تسا ، لهج  ماهبا و 
هدافتسا اب  اههناد  نیا  دشاپیم ، هدامآ  ياهنیمزرس  رد  ار  دعتسم  ياههناد  هک  تسا  هیبش  هبرجترپ  ینابغاب  راک  هب  ادخ  ناحتما  تقیقح  رد 

تخـس و ياهنافوط  ربارب  رد  دننکیم ، راکیپ  ثداوح  اب  دنگنجیم و  تالکـشم  اب  ًاجیردت  دـننکیم ، دـشر  هب  عورـش  یعیبط  بهاوم  زا 
تایح هب  دناوتب  هک  دیآ  راب  رمثرپ  دـنمونت و  یتخرد  ای  ابیز  یلگ  هخاش  ات  دـنهدیم  جرخهب  یگداتـسیا  نازوس  يامرگ  هدنـشک و  يامرس 

. دهد همادا  تخس  ثداوح  ربارب  رد  دوخ 
، یگنشت تالکشم ، عاونا  ربارب  رد  دنربیم و  یـضرف  ياهگنج  اهرونام و  هب  دنوش  يوق  دنمورین و  یگنج  رظن  زا  هکنیا  يارب  ار  نازابرس 

. دنوش هدیدبآ  هدیزرو و  ات  دنهدیم  رارق  تخس  عناوم  راوشد و  ثداوح  امرس ، امرگ ، یگنسرگ ،
. یهلا ياهشیامزآ  زمر  تسا  نیا  و 

تسا  یناگمه  یهلا  ياهشیامزآ  ب )
یّتح دـنیامیپیم ، ار  لـماکت  ریـسم  هدـنز  تادوجوم  یماـمت  تسا و  شرورپ  لـماکت و  ماـظن  یتسه  ناـهج  رد  تاـیح  ماـظن  هک  اـجنآ  زا 

شیامزآ دـیاب  یمومع ، نوناق  نیا  قبط  نارگید ، ات  هتفرگ  ایبنا  زا  مدرم  همه  دـنهدیم ، زورب  هویم  اـب  ار  دوخ  هتفهن  ياهدادعتـسا  ناـتخرد 
. دنزاس افوکش  ار  دوخ  ياهدادعتسا  دنوش و 

شیامزآ  ياههار  ج )
ناربمایپ نادنزرف ، گرم  یلام و  ياهنایز  یگنسرگ ، سرت ، لیبق  زا  دوشیم ، ناحتما  اهنآ  اب  ناسنا  هک  يروما  زا  ییاههنومن  نآرق  تایآ 

یهلا ياهشیامزآ  زا  زین  اهریخ  رورـش و  نآرق ، رظن  زا  یّلک  روطهب  تسا و  هدرک  رکذ  ار  اـهباوخ  یخرب  یّتح  دـنوادخ ، ياهروتـسد  و 
[28 «.] ِْریَْخلاَو ّرَّشلِاب  ْمُکَُوْلبَنَو  : » دنوشیم بوسحم 

یتیاور  تروص  هب  اهباتک  زا  يرایسب  رد  هک  دندومرف  يروتسد  ترضح  دعب 
48 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: تسا هدمآ  لقتسم 
ِنآرُقلِاب  مُکیَلَعَف  ِِملظُملا  ِلیللا  ِعَطِقَک  ُرومالا  ُمُکیَلَع  تَسَبَتلا  اذإَف 

شتعافش مه  دنکیم و  تعافش  مه  نآرق  نیا  هک  دینزب ، گنچ  نآرق  نماد  هب  دش  هبتشم  یناملظ  هایس و  بش  نوچ  امـش  رب  اهراک  رگا  : »
نومنهر تشهب  هب  ار  وا  دـهد  رارق  دوخ  يور  شیپ  ار  نآرق  هک  ره  هدرک . قیدـصت  ار  نآ  ادـخ  مه  تسوگتـسار و  مه  دوشیم . هتفریذـپ 

«. دَناریم مّنهج  هب  ار  يو  دزادنا  رس  تشپ  ار  نآ  هک  ره  دوشیم و 
: دشاب هتشاد  دناوتیم  انعم  ود  نآرق ، نتخادنا  رس  تشپ  نتشاد و  ور  شیپ  نیا 

. نآ هب  ییانتعایب  ای  نآرق  هب  هّجوت 
. دوخ رب  ار  نآرق  هن  دنک  هضرع  نآرق  رب  ار  دوخ  ینعی  وا . رازبا  هن  دشاب  ناسنا  داتسا  نآرق 
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ناشدوخ رکف  اب  قبطنم  ياهیآ  هک  دـندرگیم  نآرق  يـالهبال  رد  دـش ، یعطق  ناشمیمـصتو  دـندرک  ار  دوخ  ياـهيروادشیپ  یتقو  یخرب 
ٍضْعَِبب ُنِمُْؤن   » هیآ قادصم  راک  نیا  اب  دـننکیم و  اهر  ار  رگید  تایآ  دـنیوجیم و  کّسمت  دـناهتفای  هک  ياهیآ  نامه  هب  طقف  نانآ  دـنبایب .

تشپ ار  نآرق  یسک  نینچ  هک  تسادیپ  مینکیم . راکنا  ار  یضعب  میروآیم و  نامیا  یـضعب  هب  دنیوگیمو : دنوشیم  [ 29 «] ٍضْعَِبب ُرُفْکَنَو 
. تسا هدنکفا  دوخ  رس 

قیقد نانآ  دیاقع  رد  یتقو  ناسنا  دنتـسه . التبم  درد  نیمه  هب  ّتیباّهو ، دننام  دناهدمآ ، دـیدپ  مالـسا  رد  هک  یفارحنا  بهاذـم  زا  يرایـسب 
. دناهتفرگ تسا  قبطنم  ناشدوصقم  رب  دنراد و  ولهپود  يانعم  هک  ار  یتایآ  هداهناو و  ار  نشور  حضاو و  تایآ  دنیبیم  دوشیم 

تالکـشم ّلح  يامنهار  ار  نآرق  تسا . نآرق  هتفگ  نامه  اـم  میمـصت  دـنیوگیم : دـننادیم و  نآرق  درگاـش  ار  دوخ  ياهتـسد  لـباقم  رد 
ِیف اوُدِجَیَال  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  اَمِیف  َكوُمّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤیَال  َّکبَرَو  اَلَف  : » » دیامرفیم هک  دنتـسه  نآرق  هیآ  نیا  قادصم  دننادیم و  شیوخ 

هک  دنگوس  تراگدرورپ  هب  اًمِیلْسَت ؛» اوُمّلَُسیَو  َْتیَضَق  اَّمِم  اًجَرَح  ْمِهِسُْفنا 
49 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یتحاران ساـسحا  دوخ  لد  رد  وت  يرواد  زا  سپـس  دـنبلط و  يرواد  هب  ار  وت  دوخ  تاـفالتخا  رد  هکنیا  رگم  دروآ ، دـنهاوخن  ناـمیا  اـهنآ 
 » هک دیاهدناوخ  هغالبلاجهن  رد  [ 30 «.] دنشاب میلست  اًلماک  دننکن و 

ُمیلسَّتلا  َوُه  ُمالسإلا 
ار دوخ  هدیقع  یسک  هکنیا  دش . دهاوخن  یعقاو  ناملسم  دشابن  ضحم  میلست  نآرق  لباقم  رد  ناسنا  ات  و  [ 31 «.] تسا میلست  نامه  مالسا  : »

. دنشاب میلست  نطاب  رد  مه  رهاظ و  رد  مه  دیاب  دیامرفیم : نآرق  هک  ارچ  تسا ، یتسرپدوخ  یعون  تسردان و  دنک  لیمحت  نآرق  رب 
. درادن ار  هتسیاش  هتسیاب و  ماقم  نآ  ام  ياههزوح  رد  نآرق  زاب  اهدیکأت  همهنیا  اب 

ام تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هکنانچ  اریز  میدادیم ، ّتیّمها  نآ  ریـسفت  نآرق و  هب  میهدیم  ّتیّمها  نایب  یناعم و  ملع  هب  هک  رادـقم  نآ  شاک 
ملع باتک  رد  راکـشآ /[  یباتک  رد  هکنیا  زج  درادـن ، دوجو  یکـشخ  رت و  چـیه  و  ٍنِیبُم ؛» ٍباَتِک  ِیف  اَّلا  ٍِسباَی  َالَو  ٍبْطَر  اـَلَو  : » » میدـقتعم

نآ ياوتحم  هب  اّما  دنـشوکیم ، تئارق  رد  دنهدیم و  ّتیّمها  رایـسب  نآرق  ظافلا  هب  طقف  اهیباّهو  نوچمه  ياهّدع  [ 32 «.] تسا تبث  ادخ ]
دوشیم تئارق  تمایق  هدنهدناکت  تایآ  هک  ینامز  اّما  دنیوگیم ، هّللاهّللا  دناوخیم  سفنکی  ار  تایآ  نآرق  يراق  یتقو  دـنرادن . يراک 

. درادن هّللاهّللا  هدناوخن  سفنکی  نوچ 
، دیوگیم هچ  نآرق  هکنیا  ناونعهب  دیشاب  هتشاد  يریسفت  ثحب  یّتح  دیاب  تسا ، مولظم  ام  نیب  رد  نآرق  دشاب . ام  یسرد  باتک  دیاب  نآرق 

. میوگیم هچ  نم  هکنیا  هن 
رکف ییانشور  اًلصا  دوشیم . امش  بیصن  ياهزات  كرد  افـص و  ّتینارون ، دینک  راک  نآرق  اب  رتشیب  هچ  ره  دیوش . دقتعم  هک  تسا  نیا  مهم 

: دیراد مهم  هفیظو  هس  نآرق  دروم  رد  امش  هک  دینادب  دیاب  و  دنکیم . راک  نآرق  اب  هک  تسا  یتاظحل  نآ  ناسنا 
. نآرق هب  لمع  رتمهم ، همه  زا  نآرق و ، مهف  نآرق ، توالت 

50 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نامیا لامک  بتارم 

هراشا

6
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ِهّللایَلَع ُلُّکَوَّتلا  ٍلاصِخ : ُسمَخ  ِهِیف  َنوکَی  یّتَح  ِهّللِاب  َنامیالا  ٌدبَع  ُلِمُکی  ال  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق  َلاق  َرَمُع  ِنبا  نَع  ٍِعفان  نَع 
ِهِّلل َعَنَم  ِهِّلل و  یطعا  َو  ِهّللا  یف  َضَغبا  َو  ِهّللا  یف  َّبَحا  نَم  ُهَّنا  ِهّللا  ِءالَب  یلَع  ُربَّصلاَو  ِهّللا  ِءاضَِقب  اضّرلاَو  ِهّللا  ِرمِأل  ُمیلسَّتلاَو  ِهّللا  َیلإ  ُضیوفَّتلاَو 

. َنامیالا َلَمکَتسا  ِدَقَف 
وا رد  هکنیا  رگم  دوشیمن  لماک  ادخ  هب  هدـنب  نامیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  رمع  نبا  زا  عفان 

شیامزآ رب  ییابیکـش  یهلا ، ياضق  هب  تیاضر  وا ، تارّدقم  ربارب  رد  میلـست  ادخ ، هب  روما  يراذگاو  ادخ ، رب  لّکوت  دـشاب : تلـصخ  جـنپ 
. تسا هدرک  لماک  ار  نامیا  دشاب ، ییادخ  شیاطع  عنم  اطع و  شاینمشد و  یتسود و  هک  ره  هک  ارچ  ادخ ،

ص 177 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ریـس و لحارم  رد  مه  قالخا  ياملع  یخرب  دـیامرفیم و  نایب  ار  نامیا  لاـمک  بتارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  ثیدـح  نیا  رد 

: دناهدرک حرطم  ار  لئاسم  نیا  ًابیرقت  كولس 
ِهّللایَلَع  ُلُّکَوَّتلا 

ار وا  مراد ، ملع  نامیا و  دنوادخ  ّتیمیحر  ّتینامحر و  تردق ، ملع و  هب  نوچ  دـیوگیم  نمؤم  تقیقح  رد  تسا . لّکوت  هلحرم  تسخن  . 
. مهدیم رارق  دوخ  لیکو  اهراک  رد 

51 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نآ هفسلف  لّکوت و  تقیقح 

تفـص راهچ  ياراد  لقاّدـح  هک  تسا  یـسک  بوخ  لیکو  هک  مینادیم  تسا . لیکو  باختنا  يانعمهب  تلاکو »  » هّدام زا  لصا  رد  لّکوت » »
. يزوسلد تردق ، تناما ، یفاک ، یهاگآ  دشاب :

يرگید يورین  زا  دروم  نیا  رد  دشابن . عافد  هب  رداق  ًاصخش  ناسنا  هک  تسا  ییاج  رد  اهراک  رد  عفادم  لیکو  باختنا  هک  تسادیپ  هتفگان 
. دزادرپیم دوخ  لکشم  ّلح  هب  وا  کمک  اب  دنکیم و  هدافتسا 

ياهیتخـسرس اهینمـشد و  یگدـنز و  ثداوح  تالکـشم و  ربارب  رد  ناسنا  هک  درادـن  نیا  زج  یموهفم  ادـخ  رب  ندرک  لّکوت  نیارباـنب ،
ار وا  درادن  اهنآ  ندوشگ  رب  ییاناوت  هک  ییاج  رد  دراد ، فده  يوسهب  دوخ  ریـسم  رد  هک  ییاهتسبنب  ًانایحا  اهیگدـیچیپ و  نافلاخم و 
ار یلـصا  ّرثؤم  زاب  دراد  يراک  نداد  ماجنا  رب  ییاناوت  هک  مه  اجنآ  رد  هکلب  دتـسیان ، زاب  شالت  زا  دـنک و  هیکت  وا  هب  دزاس و  دوخ  لـیکو 

. تساهورین اهتردق و  مامت  همشچرس  دّحوم ، دید  هچیرد  زا  اریز  دنادب ، ادخ 
لّکوت دنیوگیم : قالخا  نادنمشناد  دشابن . لقتسم  دشاب و  نارگید  هب  هتسباو  ناسنا  ینعی  تسوا . ریغ  رب  هیکت  ادخ ، رب  لّکوت  لباقم  هطقن 

ماجنارس دریگیم  تروص  ناهج  رد  هک  یـششوک  تکرح و  ره  دّحوم  رظن  زا  میتفگ  هکنانچ  اریز  تسادخ ، یلاعفا  دیحوت  میقتـسم  هرمث 
. دنادیم وا  زا  ار  اهيزوریپ  اهتردق و  همه  دّحوم  نیاربانب ، دباییم ؛ طابترا  دنوادخ  تاذ  ینعی  ناهج  نیا  نیتسخن  ّتلع  هب 

هّللا  َیلا  ُضیوفَّتلاَو 
رد نمؤم  هلحرم  نیا  رد  اـّما  دـنکیم ، نییعت  دوخ  دروم  رد  ار  ادـخ  یـشم  ّطـخ  نمؤم  ییوگ  لـبق  هلحرم  رد  تسا . ضیوفت  مود  هلحرم  . 

. مدراذگاو وت  هب  ار  زیچ  همه  نم  ینادیم ، رتهب  دوخ  وت  ایادخ ، دیوگیم : ادخ  هب  تقیقح 

: ضیوفت لّکوت و  نیب  توافت 
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هک دـنادیم  ضیوفت  رد  اّما  دـنیبیم ، ار  شیوخ  عفانم  دودـح  دـح و  همه  ورنیازا  دـهدیم ، ّتیّمها  دوخ  عفانم  مامت  هب  ناسنا  لّکوت ، رد 
هک  ارچ  دراذگیماو ، یلاعت  يادخ  هب  ار  همه  دنیبیمن و  ار  نآ  زرم  یلو  دراد ، یعفانم 

52 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. تسا هدرک  ادیپ  لماک  دامتعا  ادخ  هب 

ِهّللا  ِرمِأل  ُمیلسَّتلاَو 
. دهدیمن انعم  تعفنم  رگید  تسا و  لبق  هلحرم  زا  رتالاب  هلحرم  نیا  . 

. تسین حرطم  تساوخ  میلست  هلحرم  رد  اّما  دوب ، حرطم  نم  تساوخ  لّکوت  هلحرم  رد 

لّکوت هفسلف 

تمواقم شیازفا  ببـس  ییاناوت ، تردـق و  ریذـپانانف  عبنم  نآ  رب  ادـخ ، رب  لّکوت  اـًلّوا  هک  دوشیم  هدافتـسا  میدرک  رکذ  هچنآ  هب  هّجوت  اـب 
. دوشیم یگدنز  تخس  ثداوح  تالکشم و  ربارب  رد  ناسنا 

فعض تراقح و  ساسحا  ناسنا  تالکشم ، تمظع  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  لّکوت  زا  روظنم  هک  دوشیم  هدافتـسا  ینآرق  تایآ  عومجم  زا 
شخبورین و نیرفآدـیما ، لّـکوت  بـیترت ، نـیا  هـب  دـنادب و  حـتاف  زوریپ و  ار  دوـخ  دـنوادخ ، ناـیاپیب  تردـق  رب  ِءاـّکتا  اـب  هـکلب  دــنکن ،

. تسا تمواقم  يرادیاپ و  ینوزف  ببس  هدننکتیوقت و 
. دوش شرافس  اهنآ  دننام  نادهاجم و  هرابرد  هک  تشادن  انعم  دوب  نتشاذگ  تسد  يور  تسد  ندیزخ و  ياهشوگ  هب  لّکوت ، موهفم  رگا 
ادج اریز  دنهابتـشا ، رد  تخـس  تسا  راگزاسان  لّکوت  حور  اب  یعیبط  لماوع  بابـسا و  ملاع  هب  هّجوت  هک  دنرادنپیم  نینچ  یناسک  رگا  و 

دنراد و وا  زا  دنراد  هچ  ره  یعیبط  لماوع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دوشیم ، بوسحم  كرـش  یعون  ادـخ  هدارا  زا  یعیبط  لماوع  راثآ  ندرک 
دهاوخن راگزاس  لّکوت  حور  اـب  هک  تساـجنیا  مینادـب  وا  ربارب  رد  لقتـسم  یهاگتـسد  ار  لـماوع  رگا  يرآ  تسوا . ناـمرف  هدارا و  هب  همه 

. دینک ّتقد  دوب -
يارب دوب ، نالّکوتم  هلسلسرس  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  صخش  هکنیا  اب  دوشب  لّکوت  يارب  يریـسفت  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ 

هشقن  تصرف ، چیه  زا  شفادها  دربشیپ 
53 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. درادن ار  یفنم  موهفم  نآ  لّکوت  هک  دنکیم  تباث  همه  اهنیا  درکیمن . تلفغ  يرهاظ  بابسا  لیاسو و  عاونا  تبثم و  کیتکات  حیحص ،
. دهدیم سفن  هب  دامتعا  یگدازآ و  وا  هب  تاجن و  تسا  یگدرب  ّتلذ و  همشچرس  هک  اهیگتسباو  زا  ار  یمدآ  ادخ  رب  لّکوت  ًایناث 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  اضّرلایسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  یصخش 
؟ ِلُّکَوَّتلا ُّدَح  ام 

»؟ تسیچ لّکوت  ّدح  : »
: ًادَحا ِهّللا  َعَم  َفاَخت  نا ال  َلاقَف :

؟ دراد ییانعم  هچ  اعد  تروص  نیا  رد  شسرپ : [ 33 «.] یسرتن سکچیه  زا  ادخ  هب  ِءاّکتا  اب  هکنیا  : » دومرف
تباجا میتساوخ و  تجاح  رگا  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  میناوخن ، ار  وا  مینکن و  یتساوخرد  ادـخ  زا  هک  تسین  نیا  میلـست  ياـنعم  خـساپ :

. میشاب میلست  دشن 
ِهّللا  ِءاضَِقب  اضّرلاَو 

رگج يور  نادـند  دـشوپیم و  مشچ  نآ  زا  یلو  دراد  یعفانم  ناسنا  ایوگ  میلـست  هلحرم  رد  تسا . رتالاب  زین  لـبق  هلحرم  زا  اـضر  هلحرم  . 
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. دراذگیم
. تساضر اب  میلست  هلحرم  توافت  نیمه  تسین و  تالیامت  اهتساوخ و  هب  تبسن  یتمواقم  سفن  نورد  رد  یّتح  اضر  هلحرم  رد 

هار اهگنـسرف  اهنیا  زا  کیره  نیب  اسب  یلو  تسا ، ناسآ  ظافلا  اب  نآ  نایب  تسوا . هب  برق  ادـخ و  يوس  هب  ریـس  لحارم  هلحرم  راهچ  نیا 
هلحرم هب  ندیـسر  نامه  انف  نآ  تسا و  لوقعم  یکی  هک  دراد  ینعم  ود  انف  هّتبلا  دـننکیم . ریبعت  هّللا » یف  ءانف   » هب هاـگ  هلحرم  نیا  زا  تسا .

یف ِءانف  حیحـص  يانعم  نیا  و  دـنکیم . شومارف  یهلا  كاپ  تاذ  لباقم  رد  یّلکهب  ار  دوخ  ياهتساوخ  ناـسنا  هلحرم  نیا  رد  تساـضر .
. تسا راگزاس  زین  لقع  عرش و  اب  هک  تسا  هّللا 

هب زاب  دـسرب  اضر  هلحرم  ینعی  نامیا  لامک  هلحرم  نیرخآ  هب  هک  یـسک  دـنرادن و  ادـخ  زا  تجاح  بلط  اعد و  اب  یتافانم  چـیه  اهنیا  هّتبلا 
. تسا جاتحم  اعد 

ربص ًالوصا  دروآ . تسد  هب  ناوتیم  ییابیکش  ربص و  اب  ار  تاماقم  نیا  مامت 
54 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ربص ار  مجنپ  شرافـس  دنکیم  ّتیـصو  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یتقو  زین  هغالبلا  جهن  رد  تساهتداعـس . همه  هشیر  تماقتـسا ، و 
: دیامرفیم تسا . رگید  شرافس  راهچ  يارجا  نماض  هک  دهدیم  رارق 

مُکنِم ٌدَحأ  َّنَیِحَتـسَی  الو  ُهَبنَذ  ّالا  َّنَفاخَی  الو  ُهَّبَرّالإ  مُکنِم  ٌدَحا  َّنَوُجرَی  ال  اًلها : َِکلِذل  َتناَکل  ِِلبإلا  َطابا  اهَیلإ  ُمتبَرَـض  َول  ٍسمَِخب  مُکیـصوا 
ِسأَّرلاَک ِنامیالا  نِم  َربَّصلا  َّنإَف  ِربَّصلِاب  مُکیَلَع  َو  ُهَمَّلَعَتَی  نأ  َءیَّشلا  ِمَلعَی  َمل  اذإ  ٌدَحأ  َّنَیِحَتـسَی  ُمَلعأ و ال  ال  َلوقَی : نأ  ُمَلعَی  اّمَع ال  َِلئُـس  اذإ 

: ُهَعَم َربَص  ٍنامیا ال  یف  َو ال  ُهَعَم  َساَر  ٍدَسَج ال  یف  َریَخ  َو ال  ِدَسَجلا  نِم 
زج امش  زا  کیچیه  تسا : روخ  رد  دینک  راومه  دوخ  رب  ار  رفس  جنر  نادب  یسرتسد  يارب  رگا  هک  منکیم  شرافـس  زیچ  جنپ  هب  ار  امـش  »

سکچیه منادن و  دیوگ  هک  دنکن  مرش  دنادن  هک  دنـسرپ  يزیچ  ار  یـسک  نوچ  دسرتن و  دوخ  هانگ  زا  زج  ددنبن و  دیما  دوخ  راگدرورپ  هب 
تسین يدوس  ار و  نت  تسا  رس  نوچ  ار  نامیا  ییابیکش  هک  ییابیکـش  هب  داب  امـش  رب  دزومایب و  دنادیمن  هک  ار  يزیچ  هکنآ  زا  دنکن  مرش 

ار دوخ  تالامک  نیا  هب  ندیـسر  يارب  يزور  دنچ  ناسنا  اسب  [ 34 «.] دوبن نیرق  ییابیکـش  اب  هک  ینامیا  رد  هن  دوبن و  رـس  ار  نآ  هک  ار  ینت 
هب بتارم  همه  رد  اوقت و  لمع ، ملع ، رد  هک  یناسک  هدش  هتفگ  رایـسب  دزروب و  تماقتـسا  هار  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  دـنک ، هدامآ 

. تسا هدوب  تماقتسا  ربص و  رثا  رب  دناهدیسر  ییاج 
: يدعس لوق  هب 

دیآ . رفظ  تبون  ربص  رثا  ربدنامیدق  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 
ادـخ يارب  اـطع  عنم  اـطع و  ادـخ و  هار  رد  ضغب  وّبح  ینعی  تسا . نیـشیپ  ياـههلمج  موهفم  ناـمه  هک  تسا  ياهلمج  ثیدـح  رخآ  رد 

. دننامیا لامک  ياههناشن  زا  اهنیا  هک  ارچ  دشاب ،
55 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یقّتم نمؤم و  ملسم ، تمالع 

هراشا

7
َمَلـسَی یّتَح  َنیِملـسُملا  نِم  ُبَتُکی  َدـبَعلا ال  َّنا  ُساّنلا ، اَـهُّیا  ِِهتَبطُخ : یف  ُلوقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوسَر  ُتعِمَـس  َلاـق : ِةَریَرُه  یبا  نَع 
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ِِهب َسأب  ام ال  َعَدَـی  یّتَح  َنیقَّتُملا  نِم  ُّدَُـعی  الَو  ُهَرِداَوب ، ُهُراج  َو  ُهَقئاَوب  ُهوُخا  َنَمأَـی  یّتَح  َنینِمؤملا  َۀَـجَرَد  ُلاـنَی  ـالَو  ِِهناـِسل  َو  ِهِدَـی  نِم  ُساـّنلا 
. َجلدا َتایَبلا  َفاخ  نَم  ُهَّنا  ُسأَبلا  ِِهب  اّمَع  ًاراذِح 

هکنآ ات  دیآیمن ، باسح  هب  ناناملسم  زا  هدنب  مدرم ، يا  دومرف : شاهبطخ  رد  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دیوگیم : هریرهوبا 
يدـنت و زا  شاهیاسمه  رازآ و  رـش و  زا  وا  ینید )  ) ردارب هکنیا  رگم  دـسریمن  نانمؤم  هجرد  هب  دنـشاب و  هدوسآ  شنابز  تسد و  زا  مدرم 
هک یـسک  دزیهرپب . تاـمّرحم  هب  یگدولآ  زا  زیهرپ  يارب  هبتـشم  روما  زا  هکنیا  اـت  دوشیمن  بوسحم  نیقّتم  زا  دـشاب و  ناـما  رد  شمـشخ 

. دنکیم تکرح  هنابش  دنامب  باوخ  دسرتیم 
ص 177 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
. تسا هدش  هّجوت  صاخ  ياهچیرد  زا  کی  ره  هب  ریسفت و  یقّتم  نمؤم ، ملسم ، هملک  هس  ثیدح  نیا  رد 

رگم تسین  نمؤم  ناسنا  دنـشاب و  نمیا  شنابز  تسد و  زا  مدرم  هکنیا  ات  دوب  دـهاوخن  ناملـسم  ناسنا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
«. دنشاب ناما  رد  شرازآ  ّتیذا و  زا  وا  ناگیاسمه  ناملسم و  ناردارب  هکنیا 

56 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نارگید ندراذگ  ملاس  تسا و  میلست  مالسا  تقیقح  هک  ارچ  هدرک ، رکذ  ثیدح  رد  ار  نما »  » و ملس »  » هّدام ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. دنشاب هدوسآ  ناملسم  ناسنا  نابز  تسد و  زا  مدرم  دیاب  ورنیازا  تسا . مالسا  موهفم  رد  زین 
یسک رگا  دنک . كرت  ار  تاهبش  هک  تسا  یسک  یعقاو  یقّتم  دنـشاب و  نمیا  وا  تسد  زا  شناگیاسمه  ناتـسود و  هک  تسا  یـسک  نمؤم 

. تسین یعقاو  یقّتم  دوشیم  تاهبش  هدولآ 
ار نارگید  نآ  زج  شحف و  وربآ ، کـته  رخـسمت ، ریقحت ، تـمهت ، تـبیغ ، ناـبز ، مـخز  اـب  تـسا و  برقع  راـم و  نوـچ  شناـبز  هـک  ره 

. تسین ناناملسم  ِءزج  دزگیم ،
رد هک  ار  ییاهراک  نآ  اهیخوش  رد  یلو  دننکیم ، ظفح  ار  ناشنابز  دوخ  يّدـج  نانخـس  رد  هک  دـبیرفیم  هنوگنیدـب  ناطیـش  ار  یخرب 
وا رازآ  ّتیذا و  هب  دـننکیم و  دنخـشیر  ریقحت و  ار  دوـخ  ناملـسم  ردارب  یخوـش ، بلاـق  رد  دـنهدیم . ماـجنا  دـننکب  دـنناوتیمن  يّدـج 

. دوبن راک  رد  یضرغ  مدرک و  یخوش  دنیوگیم  سپس  دنزادرپیم ،
يدـنب دـیق و  ره  زا  یخوش  رد  اّما  دراد ، دـنب  دـیق و  ناسنا  يّدـج  مـالک  رد  اریز  تسا ، رتدـب  يّدـج  تاـملک  زا  اـهیخوش  هاـگ  هصـالخ 

[35 .] تساهر
نیا دوجو  دندرکیم . نایب  یخوش  بلاق  رد  ار  يّدج  تاملک  هک  دناهدوب  ییاهکقلد  ناهاش  رابرد  رد  دیـشاب  هدرک  ّتقد  خیرات  رد  رگا 

هاش  نایفارطا  هاگره  هک  دوب  نیا  شیاههفسلف  هلمج  زا  هکلب  هدوبن ، ناطلس  یمرگرس  يارب  طقف  اهکقلد 
57 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اذل دنیوگب و  هاش  هب  یخوش  بلاق  رد  ار  نآ  ات  دـنتفگیم  اهکقلد  نیا  هب  دـنیوگب  هاش  هب  يّدـج  روطهب  ار  بلاطم  یـضعب  دنتـسناوتیمن 
. دوب رتالاب  مه  يّدج  زا  اهکقلد  یخوش 

رب هانپ  تخیر . ار  وا  يوربآ  دوشیمن  درک و  ناوتیمن  دش  هتفگ  هک  ییانعمهب  مه  یخوش  نمؤم  اب  اذل  تسا  مرتحم  رایسب  مالسا  رد  نمؤم 
: میزادرپب تاهبش  كرت  هلأسم  هب  نونکا  [ 36 .] دزیرب ار  یسک  يوربآ  یخوش  هناهب  هب  یسک  رگا  ادخ ،

، دوشیم يراج  تئارب  لصا  یمیرحت  هچ  یبوجو و  هچ  هّیعوضوم  تاهبـش  همه  رد  هک  تسا  هدمآ  لوصا  ملع  رد  زیاج و  هورکم  هب  لمع 
زرم نیرخآ  هک  ارچ  دورب ، حابم  زرم  نیرخآ  هب  دیابن  ناسنا  ورنیازا  دناتامّرحم . يارب  یلپ  تاهبـش  نیمه  زا  يرایـسب  لاح  نیع  رد  یلو 
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. دتفیب مارح  رد  دزغلب و  هظحل  ره  ناسنا  دراد  لامتحا  تسا و  مارح  هاگترپ  بل  نآ 
ياهقطنم [ 37 (] تسوا مراحم  ادخ  هاگقرق  هک  دیشاب  هاگآ  « ) ُهُمِراحَم ِهّللایَمِح  َّنا  َو  الا  : » تسا هدروآ  هغالبلاجهن  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا 
ٍكوکشَم ُّلُک   » هناهب هب  دراذگب و  رتولج  یمدق  هک  دوشیم  هسوسو  یهاگ  دوش  کیدزن  نآ  هب  هک  یسک  تسا و  عونمم  نآ  هب  دورو  هک 

زرم هب  لاح  نیع  رد  اّما  تسا  تسرد  اهنیا  همه  دوشیم . مارح  هانگ و  رد  دورو  ببـس  اسب  هک  دـنکب  ییاهراک  زیاـج » ٍنونظَم  ُّلُـک  ٌزیاـج ،
نارگید  يارب  اهزیچ  زا  يرایسب  ًاصوصخم  تسا و  رطخ  زرم  نیا  دیوشن . کیدزن  تامّرحم 

58 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دیاب اهاج  یـضعب  رد  دراد  توافت  یلو  درک ، كرت  دـیاب  ار  یهورکم  ره  مییوگیمن  هّتبلا  تسا . مارح  ام  يارب  اـّما  زیاـج  يوناـث  ناونع  هب 

. دنیزگ يرود  تاهبتشم  زا  دیاب  دنامب  رود  هانگ  رطخ  زا  دهاوخب  ناسنا  رگا  دوب . بقارم 
ار ناشتالاح  یتقو  ناراکهانگ  یخرب  دوشیم . هدولآ  یناسآهب  دیـسرتن  نآ  زا  ناسنا  دـش و  هتـسکش  هاـنگ  تّهبا  رگا  هکنیا  هلمج  نیرخآ 

. دش يداع  ًادعب  یلو  دیزرلیم ، نامندب  میدش  هانگ  نیا  بکترم  هک  راب  لّوا  دنیوگیم : دننکیم  لقن 
هیجوت هب  تسکـش  نآ  حـبق  دـش و  يداـع  هاـنگ  باـکترا  یتـقو  اـّما  تسا . هاـنگ  زا  سرت  ناـمه  دـنکیم  ظـفح  ار  ناـسنا  هچنآ  هصـالخ 

. دزاسیم لالح  ار  ياههبش  ره  دزادرپیم و 

هانگ راثآ  بقاوع و 

: دیآیم نآ  رثا  هس  لیذ  رد  هک  دناهدرک  رکذ  يرایسب  بقاوع  راثآ و  هانگ  يارب  قالخا  ياملع  یخرب 

: ناسنا حور  رد  نآ  رثا  فلا )

زا ناسنا  هک  دوب  یفاک  نیمه  تشادن  يررـض  بلق  یگریت  زج  هانگ  رگا  دراذـگیم . رثا  یمدآ  ناج  بلق و  رد  شدوخ  هزادـناهب  هانگ  ره 
هریت وا  بلق  هک  تسا  نیا  شررـض  لّوا  دـنزب ، مولظم  شوـگ  هب  یلیـس  اـت  دـنکیم  دـنلب  ار  دوـخ  تسد  ملاـظ  یتـقو  درادرب . تسد  هاـنگ 

. دوشیم
نیا هانگ ، رارکت  رثا  رب  هک  دوشیم  ادـیپ  شبلق  رد  هایـس  ياهطقن  دوشیم  بکترم  ناسنا  یهانگ  ره  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  ثیداحا  رد 

َو : » دیامرفیم هک  هرقب  هروس  هیآ 81  رد  دیجم  نآرق  لوق  هب  دناشوپیم و  ار  وا  بلق  مامت  هکنآ  ات  ددرگیم  رتشیب  رتشیب و  هایـس  ياههطقن 
هّیقب تسا  مک  کـیرات  طاـقن  هک  یناـمز  تسا . راوشد  وا  يارب  تشگزاـب  هک  دوشیم  هدولآ  هاـنگ  هب  وا  دوجو  ماـمت  ُُهتَئیِطَخ » ِِهب  تَطاَـحا 
. دنوریم نیب  زا  مه  نشور  طاقن  دش  دایز  هانگ  یتقو  اّما  دنربب ، نیب  زا  ار  نآ  ات  دننکیم  ّتیلاّعف  کیرات  هطقن  نآ  ّدض  رب  نشور  طاقن 

59 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: یگدنز رد  هانگ  رثا  ب )

ار دامتعا  غورد  نیا  دیوگب ، غورد  ناسنا  رگا  لاح  تسا . ییاهیگدنز  نینچ  هیامرـس  نیرتمهم  لباقتم  دامتعا  تسا و  عبّطلاُینَدَـم  ناسنا 
اب ورنیازا  دراذگن . هالک  وا  رـس  يرگید  هک  تسا  بقاوم  یـسک  ره  دننکیمن و  دامتعا  رگیدکی  هب  اهناسنا  هک  ياهنوگهب  دربیم  نیب  زا 

. دوریم نیب  زا  يراکمه  نواعت و  حور  دوشیم و  لّدبم  يدارفنا  یگدنز  هب  یعامتجا  یگدنز  هتفرهتفر  هانگ ، باکترا  غورد و 

: هانگ يورخا  رثا  ج )

دراد و دوجو  زونه  هدش  رداص  ناسنا  زا  شیپ  لاس  دنچ  رد  هک  یغورد  اًلثم  تسا ، ناسنا  هارمه  دوشیمن و  دوبان  هانگ  هک  مینک  رواب  رگا 
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اَم ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َمْوَی  : » دیامرفیم أبن  هروس  هیآ 40  رد  دیجم  نآرق  هکنانچ  تسوا ، هارمه  هیاس  هب  هیاس  مدق و  هب  مدـق  يدـعب  ملاوع  رد  یّتح 
. دنکیمن هانگ  رگید  دنیبیم ، ار  اهنآ  دوشیم و  مّسجم  شلباقم  رد  ناسنا  لامعا  همه  ُهاَدَی » ْتَمَّدَق 

60 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نآ هب  داقتعا  راثآ  یلاعفا و  دیحوت 

8
نَم َو  اهَیلا . ُهّللا  ُهَلَکَو  اینُّدـلا  یلا  َعَطَقنا  نَمَو  ٍۀـَنوؤَم  َّلُک  ُهافَک  ِهّللا  یلا  َعَطَقنا  نَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق  َلاـق  ٍساـّبَع  ِنبا  نَع 

یَضَرا نَم  َو  ًاّماذ  مُهنِم  ُهُدِماح  َداع  ِهّللا  یصاعَِمب  ِساّنلا  َدِماحَم  َبَلَط  نَم  َو  یقَّتا  اّمِم  َبَرقا  َو  اجَر  اّمِم  َُهل  َدَعبا  َناک  ِهّللا  ِۀَیِصعَِمب  ًارما  َلَواح 
َنَیب ُهَنَیب و  ام  ُهّللا  ُهافَک  ِهّللا  َنَیب  َو  ُهَنَیب  ام  َنَسحا  نَم  َو  مُهَّرَـش  ُهّللا  ُهافَک  ِساّنلا  ِطَخَِـسب  َهّللا  یَـضَرا  نَم  َو  مِهَیلا  ُهّللا  ُهَلَکَو  ِهّللا  ِطَخَِـسب  َساّنلا 

. ُهاینُد َرما  ُهّللا  یَفَک  ِِهتَرِخِآل  َلِمَع  نَم  َو  ُهَتَِینالَع  ُهّللا  َحَلصا  ُهَتَریرَس  َنَسحا  نَم  ِساّنلا و 
شتالکـشم مامت  دنوادخ  دروآ ، ور  ادخ  هب  دیرب و ) همه  زا   ) هک یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا 

اب دـهاوخب  هک  یـسک  و  دراذـگیماو . ایند  نامه  هب  ار  يو  دـنوادخ  دروآ ، ور  ایند  هب  و  دـنک ) اهر  ار  ادـخ   ) هک یـسک  دـنکیم و  لح  ار 
اب هک  یـسک  درکیم . زیهرپ  نآ  زا  هک  دوشیم  یتالکـشم  راتفرگ  دـسریمن و  شفدـه  هب  دوش  لـیان  شیاهفدـه  هب  دـنوادخ  تیـصعم 

مّدقم یهلا  مشخ  رب  ار  مدرم  تیاضر  هک  ره  دـنوشیم . لیدـبت  وا  نارگتمالم  هب  شنارگـشیاتس  دـیوجب  ار  نامدرم  شیاتـس  هانگ  باکترا 
ار مدرم  ّرش  دنوادخ  درادب  مّدقم  مدرم  مشخ  رب  ار  یهلا  يدونـشخ  هک  ره  سکع ) رب   ) دراذگیماو و مدرم  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  درادب ،

شنطاب هک  ره  دنکیم و  لح  مدرم  اب  ار  وا  هطبار  تالکـشم ) زین   ) ادخ دنک  تسرد  ار  ادـخ  دوخ و  نیب  هطبار  هک  ره  و  درادیمزاب . وا  زا 
. دنکیم تسرد  ار  وا  يایند  راک  ادخ  دشوکب  ترخآ  يارب  هک  ره  و  دَنادرگیم . حالصا  ار  شرهاظ  دنوادخ  دَنادرگ  وکین  ار 

ص 178 ج 77 ، راونالاراحب ،
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تیاده  رون 

رثا وا  یگدـنز  رد  دـشاب  هتـشاد  رواب  حیحـص  روطهب  ار  نآ  ناسنا  رگا  هک  تسا  یلاعفا  دـیحوت  دـیحوت ، باب  رد  مهم  ياـههخاش  زا  یکی 
. دراذگیم قیمع 

. تسادـخ هیحان  زا  دروخیم  یناکت  كدـنا  یمیـسن  رثا  رب  یتخرد  گرب  رگا  یّتح  تسا و  ملاع  رد  هک  ره  هچ و  ره  ینعی  یلاعفا  دـیحوت 
َّرثُؤم ال   » هلمج کی  رد  و  تسوا . نامرف  هب  همه  و ...  شتآ ، یگدـنزوس  ریـشمش ، یگدـنّرب  دریگیمن : تروص  يراـک  چـیه  وا  ناـمرفیب 

هدارا و نینچ  رگا  تسادـخ و  بناج  زا  زین  ام  يدازآ  رایتخا و  [ 38 (.] تسین دنوادخ  زج  یتسه  ملاع  رد  يّرثؤم  چـیه  « » هّللا ّالا  ِدوجُولاِیف 
. دیآیمن مزال  مه  ربج  هدش و  هداد  يدازآ  نیا  ام  هب  لاح  نیع  رد  مینکب و  يراک  میتسناوتیمن  دادیمن  يرایتخا 

میراد ام  هک  ياهدارا  تسادخ و  هدارا  طقف  یلالقتـسا  هدارا  هک  دمهفب  دنیـشنب و  یلاعفا  دیحوت  شناج  قمع  رد  دنک و  رواب  ناسنا  هاگره 
نارگید تسد  هب  شمـشچ  يویند  عاتم  هب  ندیـسر  يارب  دنکیمن ، شنرک  نارگید  هب  یکیدزن  يارب  رگید  تسا ، هداد  ناحتما  يارب  ادـخ 

ّلح دوشیمن و  لخاد  ادـخ  تیـصعم  رد  قولخم  تیاضر  تعاـطا و  يارب  داـقتعا  نیا  اـب  دزودیمن ، عمط  مشچ  نارگید  لاـم  هب  تسین و 
رواب ار  نآرق  هیآ  نیا  رگا  دراد . تافانم  تسین » ادخ  زا  ریغ  ملاع  رد  يّرثؤم   » يانعم اب  اهنیا  همه  اریز  دـبلطیمن ، وا  ریغ  زا  ار  شتالکـشم 

دیوگیم نآ  هب  اـهنت  دـنک ، هدارا  ار  يزیچ  هاـگره  هک  تسا  نینچ  وا  ناـمرف  ُنوُکَیَف ؛» ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنا  اًْئیَـش  َداَرا  اَذا  ُهُْرما  اَـمَّنا   » » هک مینک 
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. دوشیم ینعمیب  اًلماک  یفارحنا  ياههار  نیا  [ 39 «.] دوشیم دوجوم  گنردیب  زین  نآ  شاب !
. تسا نیمه  دننادیم  تاداقتعا  حالصا  ار  تاحالصا  مامت  هشیر  هکنیا  ّتلع 

. دنهد ياج  نآ  رد  ار  حیحـص  دیاقع  دنربب و  تسد  مدرم  زغم  بلق و  رد  هک  دوب  نیا  ناشراک  لّوا  دندشیم  ثوعبم  یتقو  زین  یهلا  يایبنا 
خاش  دش  تسرد  نامیا  هک  ینامز 

62 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دَنادرگیمرب یلاعفا  دیحوت  هب  ار  اهراک  همه  زین  تیاور  نیا  دوشیم . حالصا  مه  گربو 

دنوادخ دسرب  هلحرم  نیا  هب  ناسنا  رگا  نتخودمشچ . وا  هب  نتـشادرب و  مشچ  همه  زا  نتـسویپ ، وا  هبو  ندـیرب  همه  زا  ینعی  هّللایلا  عاطقنا 
. دنکیم تیافک  ار  شتالکشم 

اهَیلا ُهّللا  ُهَلَکَو  اینُّدلا  َیلا  َعَطَقنا  نَم  َو 
رد ای  یتعارز و  نیمز  رد  ار  شیزور  ای  مدرم  تسد  هب  ار  ّتلذ  تّزع و  ببـس  دش و  لیدبت  اینّدـلا  یلإ  عاطقنا  هب  هّللا  یلإ  عاطقنا  رگا  اّما  . 

. دهنیماو ایند  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  تسناد ، تراجت  بسک و 
ّببسم هکنیا  يارب  یهاگ  دراد و  رارق  بابسالاّببسم  تسد  ملاع ، نیا  تشپ  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  میتسین ، بابسا  ملاع  رکنم  ام  هّتبلا 

یببـس ناهگان  تسا  هتـسب  شیور  هب  اهرد  همه  هک  دنیبیم  ناسنا  یهاگ  ورنیازا  دـنکیم ، يزاسببـس  هاگ  يزوسببـس و  مینکن  مگ  ار 
. سکعهب یهاگ  هدش و  ادیپ 

: يولوم لوق  هب 
دومنیم یکشخ  ماداب  نغوردوزف  ارفص  نیبگنکرس  اضق  زا 

تفن  وچمه  دش  ددم  ار  شتآ  ْبآتفر  قالطا  دش  ضبق  هلیله  زا 
رد دراذگیماو . یتوبکنع  ياهرات  نامه  هب  ار  وا  زین  دنوادخ  دز ، هیکت  یتوبکنع  ياهرات  نیا  رب  درک و  مگ  ار  بابسالاّببسم  یسک  رگا 

: تسا هدمآ  نآرق 
یناسک لَثَم  َنوُمَْلعَی ؛» اُوناَک  َْول  ِتُوبَْکنَْعلا  ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْوا  َّنا  َو  اًْتَیب  ْتَذَخَّتا  ِتُوبَْکنَْعلا  ِلَثَمَک  َءاَِیلْوا  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ُلَثَم  » »

هناخ اههناخ  نیرتتسـس  هک  یلاـح  رد  هدـیزگرب ، دوخ  يارب  ياهناـخ  هک  تسا  توبکنع  لَـثَم  دـندیزگرب ، دوخ  ياـیلوا  ار  ادـخ  ریغ  هک 
زیچ همه  زا  دنز  هیکت  بابسالاّببسم  رب  هک  یـسک  اریز  دنزیمن ، هیکت  یتوبکنع  رات  ملاع  رب  لقاع  [ 40 «.] دنتسنادیم رگا  تسا  توبکنع 

: تسا هدمآ  ثیدح  رد  هکنیا  تسا . زاینیب 
اًَدبا ٍنیَع  َۀَفرَط  یسفَن  یلإ  ینلِکَت  َّمُهّللا ال 

نیمه  هب  هراشا  [ 41 «] راذگماو مدوخ  هب  هظحل  کی  ارم  اراگدرورپ ، : »
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. ریگب هدهعرب  ار  متلافک  دوخ  وت  شاب ، نم  لیکو  هشیمه  وت  ایادخ  هک  تسا  بلطم 
هلمج  رد 

هّللا  ِۀَیِصعَِمب  ًارمأ  َلَواح  نَم 
عورـشمان لیاسو  زا  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دسرب و  يدصاقم  هب  تسا  ددصرد  یـسک  اًلثم  دـنکیم . حرطم  ار  هلأسم  نیمه  زا  يرگید  لکش 

وا هب  دیاب  دسرتیم و  نآ  زا  هک  دهدیم  خر  يزیچ  نامه  وا  يارب  دسریمن و  دوخ  تساوخ  هب  زگره  هک  دنادب  دـیاب  وا  دریگیم . کمک 
؟ ینکیم هدافتسا  عورشمان  لیاسو  زا  ارچ  تسا ، زیچ  همه  رب  مکاح  وا  ادخ و  هدارا  هدارا  ینادیم  هک  وت  تفگ :

 ) ثیدح يدعب  شخب  رد 
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ساّنلا  َدِماحَم  َبَلَط  نَم  َو 
مهم یمومع  راکفا  یسایس ، یعامتجا ، ینید ، سّدقم  فادها  دربشیپ  يارب  دنکیم . هراشا  یمدرم  هناوتشپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  (، 
ادـخ يارب  ار  مدرم  ام  هک  ارچ  درک  هابتـشا  ندوب  یمدرم  هلأسم  رد  دـیابن  اّما  دیـسر ، فادـها  هب  ناوتب  ات  دـننک  تیاـمح  مدرم  دـیاب  تسا .

. میزاس دونشخان  دوخ  زا  ار  ادخ  مدرم ، بذج  يارب  هک  يزور  دابم  مدرم . يارب  ار  ادخ  هن  میهاوخیم 
وا ناگدننکتّمذم  ناحاّدم ، نامه  ماجنارس  دبلطب ، دنوادخ  تیصعم  اب  ار  مدرم  شیاتس  هک  یسک  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ادخ درادب  مّدقم  ادخ  تیاضر  رب  ار  مدرم  تیاضر  هک  یسک  اریز  ددرگیم ) مدرم  روفنم  دبایب ، یعامتجا  ذوفن  هکنیا  ياجهب  و   ) دنوشیم

«. درادیم رب  شرس  زا  ار  شفطل  تسد  دراذگیماو و  مدرم  نامه  هب  ار  وا 
ار اهراک  ورنیازا  دـهد . تروص  يراک  دـناوتیمن  دـشابن  یهلا  تیامح  ات  تسا و  فیعـض  دـمهفب  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  رایـسب  هتکن 
. درادیمزاب وا  زا  ار  مدرم  ّرـش  دنوادخ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اریز  دندرگ ، نیگمـشخ  یـضاران و  وا  زا  مدرم  هچرگا  دنکب ، ادـخ  يارب 

ٍءْیَـش ّلُک  یَلَع  َکَّنا  ُْریَْخلا  َكِدَِـیب  ُءاَشَت  ْنَم  ُّلِذـُت  َو  ُءاَـشَت  ْنَم  ُّزُِعتَو  ُءاَـشَت  ْنَّمِم  َکـْلُْملا  ُعِْزنَت  َو  ُءاَـشَت  ْنَم  َکـْلُْملا  ِیتُْؤت   » » هب دـیاب  نمؤم 
یهاوخب ار  هک  ره  یهدیم و  تّزع  یهاوخب  ار  هک  ره  يریگیم و  یهاوخب  هک  ره  زا  یـشخبیم و  تموـکح  یهاوـخب  هک  ره  هب  ٌریِدَـق ؛»

[42 «.] ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  تسوت ، تسد  هب  اهیبوخ  مامت  ینکیم . راوخ 
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. تسا وت  رب  لّکوت  وت و  هزاجا  اب  موریم  بابـسا  ملاـع  غارـس  هب  رگا  تسا ، وت  تسد  هب  زیچ  همه  ادـخ ، يا  دـیوگب  دـشاب و  هتـشاد  هّجوت 
ادخ يارب  مه  ار  قلخ  نم  متـسین و  تسا - یتسرپهناگود  یعون  هک  نامرهق - قلخ  مان  هب  ادخ و  مان  هب  دنیوگیم  هک  یناسک  دـننام  زگره 

ِلَّکَوَتَْیلَف ِهَّللایَلَع  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ْمُکُرُْـصنَی  يِذَّلااَذ  ْنَمَف  ْمُْکلُذْـخَی  ْنا  َو  ْمَُکل  َِبلاَـغ  اَـلَف  ُهَّللا  ُمُکْرُْـصنَی  ْنا  : » » میناوخیم نآرق  رد  مهاوـخیم .
وا زا  دعب  هک  تسیک  درادرب  امـش  يرای  زا  تسد  رگا  درک و  دهاوخن  هبلغ  امـش  رب  سکچیه  دنک ، يرای  ار  امـش  دنوادخ  رگا  َنُونِمْؤُْملا ؛»
داد دهاوخن  خر  يراک  چیه  دهاوخن  وا  دنوشب و  عمج  ایند  همه  رگا  [ 43 «.] دننک لّکوت  دنوادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و  دنک ؟ يرای  ار  امش 

يراک دنناوتیمن  دهاوخن  ادخ  دننزب و  وا  هب  ياهبرض  ای  دنزیرب  ار  یسک  يوربآ  ات  دنهد  مه  تسد  هب  تسد  ناهج  مامت  رگا  سکع ، رب  و 
. میشاب هنوگنیا  زین  لمع  رد  دیاب  تسا و  نیا  ام  يدیحوت  هدیقع  دننکب .

ار نامدوخ  هطبار  یتقو  دهاوخیم . هچ  وا  زا  ادخ  دنیبب  دنک و  ّتقد  دمآ  شیپ  شیارب  یقاّفتا  هاگره  هک  تسا  نیا  مهم  نمؤم  ناسنا  يارب 
اًلثم میرخب . دوخ  يارب  ار  یهلا  مشخ  نارگید  يدونـشخ  يارب  هک  دـشابن  هنوگنیا  دوشیم . تسرد  ناـسآ و  هّیقب  میدرک  تسرد  ادـخ  اـب 
زین ناکرـشم  تب  زا  هک  دوشیم  یمدآ  تب  قیفر ، تروص  نیا  رد  هک  میهد  هولج  قح  ار  یلطاب  لـطاب و  ار  یّقح  نارگید  ندـناجنرن  يارب 

ْمُهُُدبْعَن اَم  : » دنتفگ هک  میناوخیم  نآرق  رد  دندیتسرپیم و  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  ار  دوخ  ناتب  شیوخ  رادنپ  هب  نانآ  هک  ارچ  تسا ، رتدـب 
. تسین حرطم  مه  عوضوم  نیا  رگید  تقافر  رد  یلو  [، 44  ] یَْفلُز ِهَّللا  َیلِإ  اَنُوبّرَُقِیل  اَّلا 

ِساّنلا  َنَیب  َو  ُهَنَیب  ام  ُهّللا  ُهافَک  ِهّللا  َنَیب  َو  ُهَنَیب  ام  َنَسحا  نَم 
اب ار  شیوخ  دنویپ  هک  ره  : »

65 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
«. دنکیم تسرد  فاص و  مدرم  اب  ار  وا  باسح  زین  ادخ  دنک ، فاص  تسرد و  ادخ 

ُهاینُد  َرما  ُهّللا  یَفَک  ِِهتَرِخِآل  َلِمَع  نَمَو  ُهَتَِینالَع  ُهّللا  َحَلصا  ُهَتَریرَس  َنَسحا  نَمَو 
. تسا یلاعفا  دیحوت  زا  بعشنم  ثحب و  نیمه  همادا  زین  هرقف  ود  نیا  : 

زا یتسرد  لمع  راظتنا  ناوتیمن  دوشن  تسرد  نانآ  داقتعا  رگا  اریز  دـنتخادرپ ، مدرم  داـقتعا  حیحـصت  هب  زیچ  ره  زا  شیب  اـیبنا  هک  میتفگ 
. تسا لومعم  زورما  يایند  رد  هک  يزیچ  نآ  سکع  تسرد  تشاد . مدرم 
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دـنوشن و بکترم  ار  مرج  لمع و  نالف  مدرم  دـیاب  دـیوگیم  رـشب  تسد  هتخاس  نیناوق  اًـلثم  دـنرادن . يراـک  نید  لـئاسم  نید و  هب  ناـنآ 
عورف لوصا و  دروم  رد  یبلاج  ریبعت  میدـق  زا  تسا . رهاظ  هب  نطاـب  زا  اـیبنا  توعد  سکع ، رب  دـنرادن . نآ  نداد  ماـجنا  هنوگچ  هب  يراـک 

، تاداقتعا نآ  هشیر  هویم . هخاش ، هشیر ، تسا : هدش  لیکشت  تمسق  هس  زا  هک  دناهدرک  هیبشت  یتخرد  هب  ار  نید  مامت  هک  تسا  هدوب  نید 
. تسا ناسنا  لماکت  نآ  هویم  لامعا ، نآ  هخاش 

يوق ملاس و  هدـیقع  رظن  زا  دـناوتیمن  ناسنا  ینعی  تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  دـنریذپییادج ، هدـیقع  لمع و  هک  دـننکیم  نامگ  یـضعب 
مکحم حیحـص و  هدـیقع  زا  اّما  دـشاب ، ییالاب  الاو و  هبترم  رد  یناسنا  صیاصخ  لماکت و  رظن  زا  سکع ، رب  ای  تسردان  شلمع  اّما  دـشاب ،

. دشابن رادروخرب 
. دـنکیم حالـصا  مه  ار  وا  رهاظ  دـنوادخ  درک ، حالـصا  ار  شنطاب  یـسک  هاـگره  دوشیم : نینچ  ثیدـح  ياـنعم  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اـب 

یلولعم یّلع و  هطبار  ببس  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد  ورنیازا  تسا . هداد  رارق  ّتیبّبـسم  ّتیببـس و  هطبار  نطاب  رهاظ و  نیب  دنوادخ  نیاربانب 
(، درک هارمگ  ار  ینالف  دـنوادخ  « ) ُهّللا ُهَّلَـضا  : » مییوگیم اًلثم  میهدیم . تبـسن  دـنوادخ  هب  ار  یلاعفا  هداد ، رارق  ایـشا  نیب  رد  دـنوادخ  هک 

؛ دنکیم هارمگ  ار  یـسک  ادخ  ادـتبا  زا  هکنیا  هن  دوش ، وا  یهارمگ  ثعاب  هک  داد  رارق  ار  رثا  نیا  تشز  ءوس و  لمع  نآ  رد  دـنوادخ  ینعی 
درک و تسرد  ار  دیحوت  تسخن  دیاب  سپ  تسا . نطاب  یبارخ  ببـس  هب  تسین  تسرد  ناملامعا  رگا  هک  میریگب  هجیتن  میناوتیم  نیاربانب ،

ياوه هک  ار  یـسک  يدید  ایآ  اًلیِکَو ؛» ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َْتنَأَفَأ  ُهیَوَه  ُهَهلا  َذَـخَّتاِنَم  َْتیَءَرَأ  : » » میناوخیم نآرق  رد  تسکـش . ار  ینورد  ياهتب 
دوبعم ار  شسفن 
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عقاو رد  اّما  دـناتسرپادخ ، رهاظهب  یناسک  [ 45 [.»؟) ینک تیادـه  ار  وا  و   ) يزیخرب وا  زا  عافد  هب  یناوتیم  وت  اـیآ  تسا ؟ هدـیزگرب  دوخ 

: تسا هدـمآ  نینچ  یترابع  رد  دراد . يدایز  ياههخاش  كرـش  هک  تفایرد  ناوتیم  سپ  تساهنآ . سفن  ياوه  ناشیادـخ  اریز  دنکرـشم 
ياپ ياج  زا  یمدآ  ناج  بلق و  رد  كرـش  ياههگر  « ) ِءاملَّظلا ِۀَلیللا  یف  ِءاّمَـصلا  ِةَرخَّصلایَلَع  ِۀَلمَّنلا  ِبیبَد  نِم  ِلَمَعلا  یف  یفخا  ُكرّـشلا  »

َْملَأ : » » دیامرفیم دتسرپن . ار  ناطیش  هک  تفرگ  نامیپ  ناسنا  زا  دنوادخ  [ 46 (.] تسا رتهدیشوپ  اراخ  گنس  يور  یناملظ  بش  رد  هچروم 
دوشن رّوصت  اّما  [ 47 [.»؟ دیتسرپن ار  ناطیـش  هک  متـسبن  نامیپ  امـش  اب  ایآ  مدآ ، نادنزرف  يا  َناَْطیَّشلا ؛» اوُُدبْعَتَال  ْنَأ  َمَدآ  ِیَنب  اَی  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ 

هک دوـشیم  موـلعم  سپ  دنتـسه . اـهناسنا  همه  هیآ  بطاـخم  هکلب  دنایفیعـض ، رایـسب  ّتیّلقا  رد  هک  تسا  ناتـسرپناطیش  هب  هیآ  باـطخ 
. دننآ راتفرگ  مدرم  رتشیب  هک  تسا  ییالب  ناطیش  تدابع 

هک دنمهفب  هنوگنیا  دنکیم ،» تسرد  ار  شیایند  ادـخ  دـنک  راک  ترخآ  يارب  سک  ره   » هک ثیدـح  رخآ  هلمج  زا  یـضعب  تسا  نکمم 
ایند يارب  دیاب  هکلب  تسین ، نینچ  دوشیم . تسرد  زین  شیایند  راک  دزادرپب  یترخآ  ياهراک  هب  طقف  دشکب و  تمحز  ایند  رد  یـسک  رگا 

. دیشک تمحز 
مدرم همه  رگا  نیاربانب  مینک . حالـصا  ار  نامدـیاقع  ادـتبا  دـیاب  مینک  تسرد  ار  دوخ  قالخا  لاـمعا و  میهاوخب  رگا  هکنیا  ثحب  هصـالخ 

ای يداقتعایب  لیلد  هب  دوشیم  رتدـساف  زورهبزور  اـیند  مینیبیم  رگا  دوریم . نیب  زا  دـسافم  تاـیانج و  دـنوشب  یعقاو  ناملـسم  دّـحوم و 
. تسام لامعا  لمعلاسکع  دب - ای  بوخ  هچ  یلمع - ره  اریز  درک ، تسرد  ار  دیاقع  دیاب  لامعا  یتسرد  يارب  سپ  تسا . يداقتعامک 
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نابز تردق 

9
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ِناسنِإلل ٍءیَش  ُکَلما  َناسّللا  َّنا  َِملَسَف  َتَکَـس  وا  َِمنَغَف  َمَّلَکَت  ًادبَع  ُهّللا  َمِحَر  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق  َلاق  َرَمُع  ِنبا  نَع  ِِعفان  نَع 
. َنینِمؤملا َنَیب  ٌحالصا  وا  ٍرَکنُم  نَع  ٌیهَن  وا  ٍفورعَِمب  ٌرما  وا  یلاعَت  ِهّللا  ُرکِذ  ّالا  ِهیَلَع  ُهَّلُک  ِدبَعلا  َمالَک  َّنا  َو  الا 

َدارا نَمَف  مِِهتَنِـسلا ، ُدـِئاصَح  ّالا  ِراّنلا  یف  مِهِرِخانَم  یلَع  َساّنلا  ُّبُکَی  لَه  َو  َلاقَف : ُمَّلَکَتَن ؟ اِمب  ُذَـخاُؤنأ  ِهّللا ، َلوسَر  ای  ٍلَبَج  ُنب  ُذاعُم  َُهل  لاـقَف 
. ُُهناِسل ِِهب  يرَج  ام  ظَفحَیلَف  َۀَمالَّسلا ،

دنک توکس  ای  دربب و  دوس  شراتفگ  زا  هک  ار  ياهدنب  دزرمایب  ادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  رمع  نبا  زا  عفان 
شررض هب  دوشیم  رداص  ناسنا  زا  هک  ینانخـس  مامت  دیـشاب  هاگآ  دراد . ّتیمکاح  ناسنا  رب  يرگید  زیچ  ره  زا  شیب  نابز  دنامب . ملاس  ات 

. نانمؤم نیب  حالصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم ، هب  رما  ادخ ، رکذ  دای و  رگم  تسا ،
؟ دوش تازاجم  نآ  يارب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  مه  نتفگ  نخس  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : لبج  نب  ذاعم  مان ) هب  باحصا  زا  یکی  )

رد و   ) دنامب ملاس  دـهاوخیم  هک  ره  سپ  دَـنکفایم ؟ مّنهج  هب  تروص  اب  ار  ناسنا  نابز ، ياه  لوصحم )  ) هدـیورد زج  يزیچ  ایآ  دومرف :
. دشاب شیاههتفگ  نابز و  بقارم  دیاب  دشاب ،) ناما 

ص 178 ج 77 ، راونالاراحب ،
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تیاده  رون 

تاعالّطا و هلدابم  لقن و  رگیدـکی و  اب  اهناسنا  طابترا  هلیـسو  نیرتمهم  هک  دـنکیم  هراشا  نابز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـجنیا  رد 
رد دـح  نیا  ات  تسناوتیمن  ناسنا  زگره  دوبن  یطاـبترا  هلیـسو  نیا  رگا  تسا . رگید  لـسن  هب  یلـسن  زا  رگید و  موق  هب  یموق  زا  تاـمولعم 
ات دنک  توکـس  ای  دربب  هرهب  شراتفگ  زا  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  : » دـیامرفیم دـنک . یّقرت  يونعم  لئاسم  يّدام و  نّدـمت  شناد و 

: دراد دوجو  مهم  بلطم  ود  ثیدح  نیا  رد  دنامب .» ملاس 
ندـب و ياضعا  زا  کیچـیه  رد  دراد  نابز  هک  يدرفهب  رـصحنم  تاّیـصوصخ  دراد . ّتیمکاح  وا  رب  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  ناسنا  ناـبز  . 1

. تسین رگید  تادوجوم 
ندروخ بآ  زاب  تسا ، ندروخ » بآ  لثم   » وا يارب  نتفگ  نخـس  دـنیوگیم  هیبشت  يارب  هاگ  تسا و  ناسنا  رایتخا  رد  هشیمه  ناـبز  فلا )

. دهاوخیمن مه  تامّدقم  ندنار  نخس  اّما  دراد  یتامّدقم  هب  زاین 
هانگ یـس  ای  تسیب  هب  دوشیم  ماجنا  نابز  اب  هک  ياهریبک  ناهانگ  تسین . رگید  ياضعا  زا  کیچـیه  اب  هسیاقم  لـباق  ناـبز  ياـهرطخ  ب )

. دسریم
هلمج زا  دناهدرک ، رکذ  نابز » ناهانگ   » ناونع لیذ  یحورشم  رایسب  ثحب  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ  ءاضیبلاۀّجحم و  باتک  رد  یناشاک  ضیف 

: بیترت نیدب  تسا ، هدرک  لقن  نابز  يارب  هانگ  فارحنا و  تسیب  یلازغ 
. تسین طوبرم  ناسنا  هب  هک  يروما  رد  وگوتفگ  . 1

. ییوگهدوهیب هدایز و  نانخس  . 2
. هدولآ نانز  راِمق و  بارش و  سلاجم  فصو  دننام  لطاب ، روما  رد  وگوتفگ  . 3

(. دوخ لضف  راهظا  ای  نارگید  ریقحت  دننام  طلغ ، ياهروظنم  هب  نارگید  رب  ضارتعا  يریگهدرخ و   ) ءاِرم لادج و  . 4
. مالک رد  جاجل  عازن و  تموصخ و  . 5

. نآ دننام  عجس و  رد  فّلکت  نخس و  رد  عّنصت  . 6
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. مانشد ینابزدب و  . 7
. ندرک نعل  . 8

. طلغ راعشا  انغ و  . 9
. حازم رد  طارفا  . 10

. ازهتسا . 11
. نارگید رارسا  ياشفا  . 12

. غورد هدعو  . 13
. راتفگ رد  غورد  . 14

. تبیغ . 15
. ینیچنخس . 16

(. نتشاد هناگود  نابز   ) نخس رد  قافن  . 17
. اجیب حدم  . 18

. دوش ناسنا  ریگنماد  رذگهر  نیا  زا  هک  ییاهاطخ  نخس و  مزاول  قیاقد و  زا  تلفغ  . 19
. تسا جراخ  وا  هدهع  زا  اهنآ  كرد  هک  دیاقع  هب  طوبرم  هدیچیپ  لئاسم  زا  ماوع  ياهشسرپ  . 20

زا یّمهم  شخب  اهنت  هدش  رکذ  وا  مالک  رد  هچنآ  تسین و  هدرمـشرب  یلازغ  هچنآ  هب  رـصحنم  نابز  تافارحنا  تافآ و  هک  تسادـیپ  هتفگان 
: هدماین وا  راتفگ  رد  هک  تسا  نابز  تافارحنا  زا  زین  ریز  روما  اًلثم  هدوبن . نیا  زا  ریغ  مه  وا  رظن  دیاش  تسا و  نآ 

. ندز تمهت  . 1
. لطاب هب  تداهش  . 2

. ییاتسدوخ . 3
. دشاب لامتحا  ناونع  هب  هچرگا  بیذاکا ، ساسایب و  تاعیاش  رشن  اشحف و  هعاشا  . 4

70 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. نخس رد  تنوشخ  . 5

(. نآ لاثما  لیئارساینب و  راک  دننام   ) اجیب رارصا  . 6
. دوخ راتفگ  اب  نارگید  ِءاذیا  . 7

. تسین شهوکن  راوازس  هک  یسک  تّمذم  . 8
. نابز اب  تمعن  نارفک  . 9

. هانگ هب  قیوشت  لطاب و  غیلبت  . 10
. دوشیم نشور  نابز  ّتیّمها  اجنیا  زا  تسین و  اهنیا  هب  رصحنم  نابز  ناهانگ  هّتبلا 

بکترم یـسک  هّللاب - ذوعن  رگا - دوشیم . رتشیب  زین  نآ  هب  یگدولآ  اهرطخ و  دوب  نینچ  یتقو  تسا ، مک  مدرم  دزن  نابز  ناهانگ  حـبق  ج )
رتتخس شتبوقع  رتدب و  رمخ  برش  انز و  زا  میراد  تایاور  رد  هک  تبیغ  یلو  تسا ، هدرک  یتشز  راک  مدرم  رظن  رد  دوش  انز  عینش  لمع 

. درادن یحبق  اًلصا  ای  دراد  یکدنا  حبق  نانآ  رظن  رد  ًالومعم  تسا ،
هّللا رکذ  نخس : راهچ  رگم  تسوا  ررـض  هب  دوشیم  رداص  ناسنا  زا  هک  ینانخـس  مامت  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپس 

. نینمؤم نیب  حالصا  رکنم ، زا  یهن  فورعمهب ، رما  یلاعت ،
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. دنکیم ررض  ناسنا  تفر  نوریب  هریاد  نیا  زا  رگا  دشاب و  عوضوم  راهچ  نیمه  هب  رصحنم  ام  یگدنز  نانخس  همه  هک  مینک  يراک  دیاب 
درک و دنلب  رـس  لبج  نب  ذاعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  زا  دعب  هکنیا  نآ  تسا و  ياهدنهدناکت  بلاج و  ریبعت  ثیدح  لیذ  رد 

.»؟ دوش هذخاؤم  نآ  يارب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  مه  نتفگ  نخس  ادخ ، لوسر  يا  : » تفگ
.»؟ دنکیم دراو  مّنهج  هب  تروص  اب  ار  ناسنا  نابز ، تارمث  زج  يزیچ  ایآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. تسا نابز  ياهدرواتسد  هکلب  تسین ، تسد  ای  اپ و  ای  هنیس  دوریم ، مّنهج  هب  تروص  اب  ناسنا  اهنآ  ببـس  هب  هک  یناهانگ  دوشیم  مولعم 
يارب  یتبوقع  نینچ  دیاش 
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هانگ نابز  اب  نوچ  اذل  دنزادنایم و  هدرک  هانگ  هک  يوضع  نآ  اب  دننکفایم  مّنهج  شتآ  هب  یهانگ  ببـس  هب  ار  یـسک  یتقو  هک  دشاب  نیا 

. تسا هدرک  اهّتیذا  نیهوت و  هتخورفارب ، اهشتآ  نابز  نیمه  دزوسب ؛ شتآ  اب  شنابز  لّوا  اـت  دـننکفایم  مّنهج  هب  ار  وا  تروص  اـب  هدرک 
رافغتسا میوریم  رتسب  هب  یتقو  مه  بش  دنک و  ظفح  نابز  ّرـش  زا  ار  ام  میهاوخب  ادخ  زا  میوشیم  رادیب  باوخ  زا  هک  حبـص  زور  ره  دیاب 

. دراد رارق  یمیظع  رطخ  رد  نابز  ببس  هب  ناسنا  ًاعقاو  اریز  دشاب ، هدش  ماجنا  نابز  اب  تسا  نکمم  هک  یناهانگ  زا  مینک 
: يولوم لوق  هب 

تسا  شتآ  نوچ  نابز ، زا  دهجب  هچنآتسا  شو  نهآ  مفو  گنس  نوچ  نابز  نیا 
فال  يور  زا  هگ  لقَن و  يور  هگفازگ ز  مه  رب  نزم  ار  نهآ  گنس و 

رارش دشاب  نوچ  هبنپ  نایم  ردرازهبنپ  وسره  زا  تسا و  کیرات  هکناز 
دنتخوس ار  یملاع  اهنخس  زودنتخود  نامشچ  هک  یموق  نآ  ملاظ 

دنک  ناریش  ار  هدرم  ناهبوردنک  ناریو  نخس  کی  ار  یملاع 
72 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ایند ياههظحل  زا  هدافتسا 

10
َنِم وُجنَی  اِهب  َو  َریَخلا  ُُغلبَی  اهیَلَعَف  ِنِمؤملا  ُۀَّیطَم  تَمِعنَف  اینُّدـلا  اوُّبُـسَت  ال  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق  َلاق  يرَعـشالا  یَـسُوم  یبا  نَع 

. ِّهبَِرل اناصعا  ُهّللا  َنََعل  اینُّدلا  َِتلاق  اینُّدلا  ُهّللا  َنََعل  ُدبَعلا : َلاق  اذا  ُهَّنا  ّرَشلا 
نمؤم يارب  یبوخ  راوهار  بکرم  هک  ارچ  دیهدن ، مانشد  ایند  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  يرعشا  یسوموبا  زا 

ادخ دیوگیم  ایند  دنک ، تنعل  ار  ایند  ادخ  دیوگیم : ياهدـنب  تقو  ره  دـباییم . تاجن  اهيدـب  زا  دـسریم و  اهیبوخ  هب  نآ  اب  هک  تسا 
. ام نیرتراکهانگ  رب  ادخ  نیرفن  تسا ، هدرک  هانگ  هک  ار  یسک  دنک  تنعل 

ص 178 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
هدرک ّتقد  رگا  دـنکیم . حدـم  ار  ایند  هک  تسا  یتایاور  هلمج  زا  ثیدـح  نیا  تسا . هدـش  دراو  ینوگانوگ  تایاور  اـیند  ّمذ  حدـم و  رد 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هکنآ  لاح  راتفر ، جک  کلف  يا  نوعلم ، هنامز  يا  دنیوگیم  اًلثم  دنیوگیم . ازـسان  ایند  هب  مدرم  زا  يرایـسب  دیـشاب 
«. دسرب زیچ  همه  هب  دناوتیم  نآ  اب  هک  تسا  يراوهار  بکرم  نمؤم  يارب  نوچ  دیهدم ، مانشد  ایند  هب  : » دیامرفیم هلآ 
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: تسا هدورس  ابیز  هچ  ورسخ  رصان 
ار  يرس  هریخ  داب  رس  نک ز  نوربار  يرفولین  خرچ  نکم  شهوکن 

73 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ار يرب  شنادز  شهوکن  دیاشنار  نیرب  خرچ  لاعفاز  ناد  يرب 
ار يرتخا  کین  مشچ  کلف  زا  رادمدب  ار  شیوخ  رتخا  ینک  دوخ  وت  وچ 

ار يرپ  رم  وش  هدننام  لاعفا  هب  ؟ یناوت یک  يرپ  نوچ  ندش  هرهچ  هب 
ار يرورس  یمه  وت  رس  دیوجبیباتن  رس  نتخومآ  وت ز  رگا 

ار يربیب  رم  تسا  نیمه  دوخ  ازسربیب  ناتخرد  بوچ  دنزوسب 
ار  يرفولین  خرچ  يروآ  ریز  هبدریگب  شناد  راب  رگ  وت  تخرد 

ینعی تسا . هدرک  نایـصع  ار  ادخ  رتشیب  هک  ام  زا  مادک  ره  دنک  تنعل  ادخ  دـیوگیم : وت  باوج  رد  زین  ایند  ینکیم  نعل  ار  ایند  وت  یتقو 
. داب نیرفن  وت  رب  يدرک  وت  رگاو  دنک  تنعل  ارم  ادخ  مدرک  تیصعم  نم  رگا 

هلیسو [ 48 .] تسا یهلا  ياـیلوا  هاگهدجـسو  هاـگتراجت  اـیند  تفگ : ناوـتیم  هصـالخ  روـطهب  یلو  تسا ، يرادهنماد  ثحب  اـیند  زا  ثحب 
ار ترمع  ینادب  هک  تسا  نیا  مهم  اّما  دشاب ، توکلم  هب  جورع  يارب  ینابدرن  درب و  هرهب  حیحص  روطهب  نآ  زا  ناوتیم  هک  تسا  ياهدامآ 
، يدرک فرـص  هنوگچ  ار  دوخ  ینالقع  ینامـسج و  ياهورین  تاناکما و  نیا  تسا . رمع  تعاـس  اـیند  نوچ  يدـنارذگ ، هنوگچ  اـیند  رد 

مرکا ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  لقن  ساّبع  نبا  زا  یثیدـح  رد  دنـسرپیم . زیچ  دـنچ  زا  تمایق  رد  اریز  یتسب ، راـک  هب  یهار  هچ  رد  ار  یناوج 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ِِهب  َلِمَع  اذام  ِِهلَمَع  نَعَو  ُهَقَفنا  امیف  َو  ُهَعَمَج  َنیا  نِم  ِِهلام  نَع  َو  ُهانفا  امیف  ِهِرمُع  نَع  ٍۀََعبرا : نَع  َلأُسی  یّتَح  ِدبَعلا  امَدَق  ُلوَزت  ال 
74 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: ِتیَبلا ِلها  انّبُح  نَعَو 
هک شلام  زا  هدرک و  یناف  ار  نآ  یهار  هچ  رد  هک  شرمع  زا  دوش : لاؤس  زیچ  راهچ  زا  ات  درادیمنرب  مدق  زا  مدق  ياهدـنب  چـیه  تمایق  رد 

نیا هب  [ 49 «.] تیب لـها  اـم  ّتبحم  زا  هداد و  ماـجنا  يراـک  هچ  هک  شلمع  زا  تـسا و  هدرک  فرـص  یهار  هـچ  رد  هدروآ و  درگ  اـجک  زا 
: دینک هّجوت  اههنومن 

یلع رگم  لاح  دوب . رترب  سنا  ّنج و  تدابع  زا  دز  دودـبع  نب  ورمع  رکیپ  رب  بازحا  ای  قدـنخ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یتبرض 
هتسب ییوم  هب  هک  ار  مالسا  وزاب ، تّوق  ریشمش و  کمک  هب  شرمع  زا  ياهظحل  رد  درک ؟ هدافتـسا  ایند  نیمه  زا  ریغ  يزیچ  زا  مالـسلا  هیلع 
يراک نآ  رد  دـناوتیم  ناسنا  هک  ییایند  سپ  دوب . ساّسح  تاـظحل  نآ  رد  مالـسا  موادـت  زمر  وا  تبرـض  هک  ارچ  داد ، تاـجن  دوب  هدـش 

. تسین يدب  زیچ  دشاب  رترب  سنا  ّنج و  تدابع  زا  هک  دنکب 
رد یکی  نآ  دـندرب . هرهب  ناشیّدام  يورین  ریـشمش و  زا  ایند و  نیمه  زا  نشوجلايذ  نب  رمـش  يدارم و  مجلم  نب  نامحّرلادـبع  لـباقم ، رد 

. دندش مدرم  نیرتلیلذ  ناشلامعا  ببس  هب  نانآ  البرک . رد  يرگید  هفوک و  دجسم 
؟ تسا يویند  رازبا  زا  هدافتسا  یگنوگچ  رد  تساجک ، رد  توافت  نیا  لاح 

أـشنم تشاد و  یتکرب  هچ  ناشراک  هک  دینیبیم  دنتفای و  تسد  يورخا  يویند و  ياهتفارـش  نیرتالاب  هب  تعاس  دـنچ  رد  البرک  يادـهش 
سوسفا مینادب . ار  نآ  ردق  دیاب  هک  تسا  یگرزب  رایسب  هیامرس  میراد  رایتخا  رد  هچنآ  نیاربانب  دش . یمالـسا  ياههمانرب  اهبالقنا و  مامت 

اجهمه هب  مینادب  ار  يدادادخ  شوه  دادعتـسا و  ردـق  یناوج ، رمع و  تاعاس  نیا  رد  رگا  میاهدربن . یپ  گرزب  تمعن  نیا  شزرا  هب  ام  هک 
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. تسا تاناکما  نیا  هعومجم  ایند  هک  ارچ  میسرب ، میناوتیم 
: تسا هدروآرد  رعش  هب  هتفرگ و  ار  نومضم  نیمه  هللا  همحر  یضر  فیرش  دّیس  موحرم  هک  دراد  ياهلمج  تیاور  نیمه  لیذ  رد 

ُنامَّزلاَدَسَف  امَو  اودَسَف  مُهَفٌداسَف  ِِهب  ُنامَّزلا  َنولوقَی 
«. تسا هدشن  دساف  هابت و  راگزور  دناهدش و  دساف  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  دساف  هابت و  راگزور  دنیوگیم  مدرم  »

، دنباتیم هام  باتفآ و  مینکیم . هدافتـسا  دب  نآ  زا  ام  هکلب  هدشن ، بارخ  هک  یلاح  رد  هدش  بارخ  ایند  دنیوگیم  مدرم  رگید ، ترابع  هب 
هّجوت هتکن  نیا  هب  دیاب  دنکیم . هدافتـسا  دب  اهنآ  زا  یمدآ  تسین ، دب  هک  اهنیا  دـنکیم ، راک  یمدآ  بلق  دـَنایوریم ، نیمز  درابیم ، ناراب 

نآ ردق  رگا  هک  تسا  یمالسا  يروهمج  ماظن  بالقنا و  هیامرس  هلمج  نآ  زا  هک  هداد  ام  هب  یناوارف  ياههیامرس  دنوادخ  هک  میشاب  هتشاد 
. دتسرفیم تنعل  ام  رب  ایند  مینادن  ار 

دشاب و مجلم  نبا  تسد  رد  رگا  تسا  دب  ریـشمش  دوش . هدافتـسا  نآ  زا  حیحـصان  تروص  هب  دشاب و  فده  هک  هدش  تّمذـم  ییایند  يرآ 
: يولوم لوق  هب  تساههیامرس . جیاتن و  فادها و  مهم  هکنیا  هصالخ  دشاب . مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  رگا  تسا  بوخ 

ص74 یقالخا ؛  ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تسد  هب  ار  نادان  ملع ، دیآ  هک  هبتسم  یگنز  فک  رد  نداد  غیت 

نارهوگدب  فک  رد  درآ  هنتفنارق  هاج و  بصنم و  لام و  ملع و 
76 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

سفن تیبرت 

11
. ُهَعَمَج ٍلِطاب  نِمَو  ُهَعَنَم  ّقَح  نِم  ُهَّلََعلَو  َفَّلُخ  ام  انِغ  َۀَِّلق  َو  َمَّدَق  ام  َءازَج  يرَی  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق  َلاق  ٍساّبَع  ِنبا  نَع 

مولعم دوشیم و  هدید  هدـش ، هداتـسرف  شیپ  هچنآ  شاداپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا 
هار زا  ای  هدرکن و  ادا  ار  نآ  قوقح  اسب  تشاد و  دـهاوخ  يرتمک  هدـیاف  دراذـگیم  یقاب  شگرم  زا  دـعب  ناسنا  هک  ییاههیامرـس  دوشیم 

. تسا هدروآ  درگ  ار  نآ  لطاب 
ص 179 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
رتمک هدش  هتـشاد  رّخؤم  هچنآ  دوشیم و  هدید  هدـش ، هتـشاد  مّدـقم  هچنآ  دوشیم : نینچ  شیانعم  میناوخب  لوهجم  لعف  اب  ار  ثیدـح  رگا 

. تسا هدش  عمج  هک  هدوب  یلطاب  ای  هدش و  عنم  هک  هدوب  یّقح  هدش ، هتشاد  رّخوم  هک  اهنآ  اسب  تشاد و  دهاوخ  ياهدیاف 
ار اهنیا  مامت  ثیدح - قبط  رب  دتـسرفب - لبق  زا  ار  تاناکما  نیا  رگا  تسا . ناسنا  رایتخا  رد  هک  دراد  هراشا  يّدام  تاناکما  هب  ثیدح  نیا 

ُهاَدَی ْتَمَّدَق  اَم  ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َمْوَی  اًبیِرَق  ًاباَذَع  ْمُکاَنْرَْذنَأ  اَّنِإ  : » » میناوخیم نآرق  رد  تسا . دّدعتم  تایآ  نومضم  یبلطم  نینچ  هّتبلا  هک  دنیبیم 
دوخ ناتـسد  اـب  شیپ  زا  ار  هچنآ  ناـسنا  هک  يزور  رد  میداد . میب  یکیدزن  باذـع  زا  ار  امـش  اـم  و  اـًباَُرت ؛» ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَـی  ُِرفاَْـکلا  ُلوُقَی  َو 

هداتسرف 
77 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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هب هیآ  نیا  دـنیبیم . هداتـسرف  شیپ  زا  ار  هچنآ  ناـسنا  [ 50 (!«.] مدشیمن باذـع  راتفرگ  و   ) مدوب كاخ  شاک  دـیوگیم : رفاک  دـنیبیم و 
وا يارب  هتخادنا ، ریخأت  هب  هک  ار  يايّدام  تاناکما  دوشیم و  هدید  اهنآ  راثآ  ای  ازج  هکنیا  هن  دراد ، هراشا  نآ  ياقب  لامعا و  مّسجت  هلأسم 

. دشاب هدمآ  تسد  هب  عورشمان  هار  زا  رگا  صوصخهب  دراد  يرتمک  هدیاف 
. تسا سوفن  تیبرت  ناسنا ، لامعا  رد  مهم  هلأسم 

؟ دراد يراثآ  هچ  ناسنا  لامعا  شسرپ :
. تسا سوفن  تیبرت  نیمه  مهم  هلأسم  هک  سفن  رد  یتیبرت  رثا  . 2 یعامتجا . راثآ  یترابع  هب  یجراخ و  رثا  . 1 دراد . رثا  ود  خساپ :

اهینارگن و زا  هعماج  هکنیا  لّوا  هبنج  دراد : هبنج  ود  شـشخب  نیا  دـنکیم ، قافنا  دـشخبیم و  ادـخ  هار  رد  ار  يزیچ  ناـسنا  دـینک  ضرف 
. تساهناج تیبرت  رگید ، هبنج  دنوشیم . دنمهرهب  قافنا  نآ  زا  مورحم  دارفا  دباییم و  تاجن  اهیتحاران 

تروص زا  هتفرهتفر  دنک ، تیوقت  دوخ  رد  ار  ادخ  هار  رد  شـشخب  اوقت و  راثیا و  حور  درذـگب و  ایند  لام  زا  دـش  رـضاح  ناسنا  هک  نیمه 
. دوشیم لیدبت  هکلم  تداع و  هب  ماجنارس  دیآیمرد و  تلاح  کی  تروص  هب  لعف  کی 

نکمم یهاگ  ای  دهد ، ماجنا  ایر  يارب  دشابن و  ادخ  وا  دصق  یلو  دـشخبب ، ار  يزیچ  یـسک  اًلثم  دراد . ار  لّوا  هبنج  طقف  لامعا  زا  يرایـسب 
رد طقف  اهقافنا  هنوگنیا  هک  دـنکب  يراک  حابم  دـصاقم  يارب  هکلب  ایر ، يارب  هن  ادـخ و  يارب  هن  ناتـسود  ّتبحم  بلج  يارب  طـقف  تسا 

دنیوگیم ّتیـصو  دروم  رد  هک  دـیاهدید  ار  یخرب  دـیاش  تسین . ادـخ  يارب  نوچ  دراذـگیمن ، يرثا  یمدآ  سفن  رد  دراد و  رثا  عاـمتجا 
. دننکب ریخ  ياهراک  ام  يارب  هک  مینکیم  ّتیصو  گرم  زا  دعب  مینکیمن ، هدافتسا  ناملاوما  زا  هچرگا 

اریز دنسرب  ییاون  هب  ياهّدع  دیاش  ّتیصو  نیا  اب  دنچره  تسا ، فیعض  رایسب  سفن  رد  شایتیبرت  رثا  ّتیصو  هک  تسا  لفاغ  یـسک  نینچ 
زا دعب  هک  يریخ 

78 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
حیحص یتّیصو  نینچ  هک  دنکب - مه  لاوما  مامت  هب  ّتیصو  رگا  دهد . ماجنا  وا  ات  دهدب  يرگید  هب  هک  تسین  راختفا  دوشیم  ناسنا  گرم 

زا دـعب  رگید  دـنکب » هدازماما  رذـن  ار  هتخیر  نغور  : » فورعم لَـثَم  رباـنب  هک  تسا  نیا  دـننام  درادـن و  ار  سفن  رد  یتیبرت  رثا  نآ  تسین -
! دشاب هتشاد  دناوتیم  يرثا  هچ  گرم 

رپ رابنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب  هدرک  ّتیصو  یـصخش  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یفورعم  ثیدح  رد 
يامرخ هناد  کی  رابنا  هشوگ  دش  مامت  امرخ  میسقت  راک  یتقو  درک . لمع  وا  ّتیصو  هب  مه  ترضح  دنک . میسقت  ارقف  نیب  ار  وا  يامرخ  زا 

مامت هک  دوب  نیا  زا  رتهب  درکیم  قافنا  ار  امرخ  هناد  نیا  شدوخ  تسد  اـب  رگا  : » دومرف تشادرب و  ار  نآ  ترـضح  دوب . هداـتفا  هدیکـشخ 
. دوب یتیبرت  رثا  هناد  کی  نآ  رد  نوچ  دشخبب ،» ربمایپ  ِنم  تسد  هب  ار  دوخ  يامرخ  رابنا 

هک یسک  رگم  ٍمِیلَس ؛» ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  اَّلِإ  : » » میناوخیم میرک  نآرق  رد  تسا . میلـس  بلق  دروخیم  ناسنا  درد  هب  تمایق  رد  هک  يزیچ 
. تسا ناـسنا  قـالخا  ناـج و  حور و  نورد  رد  یجراـخ  لاـمعا  باـتزاب  مـه  بـلق  تمالـس  و  [ 51 «.] دیآ ادـخ  هاگـشیپ  هب  میلـس  بلق  اب 

. دینک صلاخ  ار  ناتتّین  دنیوگیم  هک  تسورنیدب 
79 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یتوافت هچ  دـشاب  هدوب  هچ  ره  شتّین  هتخاـس ، ناتـسرامیب  سکنـالف  اًـلثم  دـینکیم ؟ يریگتخـس  ّتین  رد  همهنیا  ارچ  دـنیوگیم  یـضعب 
! دنربیم هرهب  نآ  زا  فعضتسم  هراچیب و  ناسنا  نارازه  نونکا  دنکیم ،

همه هک  میدـقتعم  ام  اریز  دراد ، یتیبرت  رثا  هک  تسا  لمع  نطاب  مهم  تسا و  لمع  يرهاـظ  هبنج  طـقف  نیا  هک  ارچ  تسا ، لـطاب  رکف  نیا 
. تسا ادخ ) تخانش  شتسرپ و  « ) َنوُُدبْعَِیل اَّلِإ   » ییاهن فده  هب  ندیسر  ناسنا و  لماکت  يارب  لامعا  نیا 

: » دناهتفگ اذل  دوشیمن . لصاح  صلاخ  ّتین  نودب  ییاهن  فده  نیا  تسا . لماک  ناسنا  ینعی  صلخم ، هدنب  تقلخ  ملاع  هویم 
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ِتاّیّنلِاب  ُلامعألا  اَمَّنا 
یقاـب دتـسرفیم و  شیپ  زا  دـشاب  یناـعم  نیا  هّجوـتم  ناـسنا  رگا  اذـل  تاداـبع . طـقف  هـن  دوـشیم ، لاـمعا  هـمه  لـماش  لاـمعالا » [ » 52 «.]

. دننکب يراک  وا  يارب  نارگید  هک  دراذگیمن 
: يدعس لوق  هب 

تسرف . شیپ  وت  سپ ، دراین ز  سکتسرف  شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب 
: تسا مسق  ود  دروخیم  ناسنا  هک  ییاذغ  اًلثم 

. دوشیم وا  یگدنز  همادا  ثعاب  هک  ییاذغ 
. دیازفایم شنزو  رب  هدوزفا و  ناسنا  ندب  یبرچ  رب  طقف  هک  ییاذغ  ّداوم 

هک تسا  ییاهزیچ  ای  دَروخیم ، وا  درد  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  ای  تسا ، هنوگنیمه  دَروآیم  تسد  هب  ایند  نیا  رد  ناـسنا  هک  ار  يزیچ  ره 
. دنکیم ینیگنس  وا  رب  یفاضا  راب  لثم 

دیاب ار  لام  نیا  باسح  مه  تماـیق  زور  رد  درادـن و  ياهدـیاف  وا  يارب  هکنیا  اـب  دـنکیم  لّـمحت  ندـب  ار  یفاـضا  تشوگ  ینیگنـس و  نیا 
، تسه شباسح  تسین ؛ شاهرهب  تسه ، شتمحز  رگید ، ترابع  هب  تسا . هدربن  وا  زا  ياهرهب  هدیـشک و  تمحز  وا  يارب  هک  یلام  دـهدب ،

. تسا هدربن  یعفن  هدراذگ  یقاب  هچنآ  زا  تسا و  هدرب  هرهب  نآ  زا  هداتسرف  اًلبق  هک  ار  ییاهزیچ  تسین . شدیاوف  یلو 
80 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اذـل تسا . رتشیب  یمدآ  لـعف  ناـج و  رب  نآ  یتیبرت  رثا  رتشیب ، صـالخا  هچره  تسا . صـالخا  سوفن  تیبرت  رد  هلأـسم  نیرتمهم  هصـالخ 
رایسب هلاسر  هک  دناهداد  تبسن  مولعلارحب  موحرم  هب  كولـس  ریـس و  رد  ياهلاسر  دناهدرمـش . كولـس  ریـس و  هار  رد  مدق  لّوا  ار  صالخا 
موسود ًاـبیرقت  ینعی  مود  اـت  لّوا  شخب  یلو  دـشابن ، مولعلارحب  دوـخ  زا  دوریم  لاـمتحا  هک  دراد  ییاـهزیچ  رخآ  شخب  رد  تسا ، یّمهم 

: تسا هدمآ  هحفص 242  رد  هک  تسا  ثیدح  نیا  ساسا  رب  هک  دراد  یّمهم  یلیخ  لئاسم  نآ ،
ِِهناِسل  یلَع  ِِهبلَق  نِم  ِۀَمکِحلا  ُعیبانَی  تَرَجّالإ  ًاحابَص  َنیَعبرا  ِهِّلل  ٌدبَع  َصَلخا  ام 

شنابز رب  شنورد  بلق و  زا  تمکح  ياههمـشچ  هک  دسریم  ییاج  هب  شراک  درادرب  مدـق  ادـخ  يارب  لزنم  لهچ  ای  زور  لهچ  هک  ره  : »
«. دشوجیم دوشیم و  يراج 

، دربیمن یعفن  دزوسیم و  وا  دوخ  یلو  دنربیم ، هرهب  نآ  ییانـشور  زا  نارگید  هک  تسا  یغارچ  دـننام  دـشابن  صلاخ  لمع  رگا  هصالخ 
. وا دوخ  مه  دنربیم و  عفن  نارگید  مه  دشاب  صالخا  اب  لمع  رگا  اّما 

81 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ترخآ ایند و  رد  ناسنا  هاگیاج 

12
. ُراّنلا ُۀَیاغلاَو  ُۀَّنَجلا  ُۀَقَبَّسلاَو  ُقابّسلا  ًادَغ  َو  ُرامضِملا  َموَیلا  َّنا  َو  الا  مالسلا : هیلع  ٌِّیلَع  َلاق 

هزیاـج هـک  هقباــسم  زور  تماــیق )  ) ادرف تـسا و  یگداــمآ  زور  اــیند )  ) زورما هـک  دیــشاب  هاــگآ  دوـمرف : مالــسلا  هـیلع  یلع  ترــضح 
. تسا مّنهج  ناگدنامبقع ، راک  نایاپ  تشهب و  ناگدنریگیشیپ ،

هبطخ 28 هغالبلاجهن ،
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تیاده  رون 
تسد هب  هئشن  ود  نآ  رد  ناسنا  فقوم  زا  زین  ترخآ و  ایند و  زا  ینشور  رایسب  ریسفت  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یلوم  ثیدح  نیا  رد 

[53 .] تسا یگدامآ  زور  زورما ، دیامرفیم : دنکیم  هیبشت  هقباسم  نادیم  هب  ار  ترخآ  دهدیم و 
82 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دنهدب هقباسم  دنتساوخیم  هک  یناسک  تسا . هقباسم  يارب  بسا  ندرک  هدیزرو  هدامآ و  ینعم  هب  رامضا ،»  » و رومض »  » هّدام زا  رامـضم ،» »
. دنیوگیم یگدامآ  نیرمت و  هرود  ای  رامضم » ، » هرود نآ  هب  هک  دنوشب  هقباسم  هدامآ  هدیزرو و  رغال و  ات  دندادیم  نیرمت  ار  اهبسا 
مّنهج هب  دـننامب  بقع  هک  یناسک  راک  تسا و  تشهب  نآ  هزیاج  هقباسم و  نادـیم  ترخآ ، یگدامآ و  نارود  اـیند ، دـیامرفیم : ترـضح 

. دوشیم متخ 
 » هلمج ود  نیمه  رد  ترخآ  ایند و  هرابرد  مالسا  ینیبناهج  مامت  عقاو  رد 

ُراّنلا ُۀَیاغلاَو  ُۀَّنَجلا  ُۀَقَبَسلا 
لاـح رد  ًاـمئاد  دـیاب  ناـسنا  نارود ، نیا  رد  تـسین . لیـصا  ییاـهن و  فدـه  تـسا و  یگداـمآ  نارود  اـیند  نیارباـنب  دوـشیم . هصـالخ  « 

. دشاب يزاسدوخ 
هک دیاهدینـش  دـیاش  تسین . هتخاـس  وا  زا  يراـک  ترخآ  نادـیم  رد  رگید  دـنکن  بـسک  ار  مزـال  یگداـمآ  دزرو و  تـلفغ  ياهـظحل  رگا 

دوشیم و نزویب  نیمز  هبذاج  طیحم  زا  نوریب  زیچ  ره  دـینادیم  دـننکیم . نیرمت  ینزویب  يارب  يراوشد  رایـسب  طیارـش  رد  نادروناضف 
يارب دـیاب  اذـل  تسا  یتخـس  تلاح  دـناهدرک  تداع  هبذاـج  هب  هک  یناـسک  يارب  ینزویب  تلاـح  تسین . انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  ناـسنا 

هک تروص  نیدب  دـهد . قفو  ار  شدوخ  دـناوتب  داهن  ماگ  طیحم  نآ  رد  دروناضف  یتقو  ات  دـننک  داجیا  یعونـصم  ینزویب  تلاح  نیرمت ،
نادروناضف یخرب  هک  يروطهب  دـننکیم ، باترپ  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اهنآ  ّبترم  دـنراذگیم و  صوصخم  ياهقودنـص  رد  ار  نادروناضف 

تسا  نکمم  ناشیاپ  تروص و  رس و  هظفحم ، نآ  زا  ندمآ  نوریب  زا  دعب 
83 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دیایب نوریب  ملاس  نآ  زا  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  نییاپ  هب  دازآ  طوقس  دنشاب  بقارم  مه  ردق  ره  دشاب و  دولآنوخ 
رد هک  ياهیناث  دنچ  نآ  دتفایم ، نییاپ  هب  يدنلب  زا  ناسنا  هکنیا  لثم  دوشیم  ادیپ  دازآ  طوقس  لاح  رد  اهنت  نیمز  هرک  رد  ینزویب  تلاح 

. دننکیم ادیپ  اضف  نارفاسم  هک  یتلاح  نامه  ینعی  تسا ؛ ینزویب  تلاح  تسا  ّقلعم  اوه 
گرزب ترفاسم  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  جـنر  درد و  اب  هارمه  هک  دـبلطیم  ار  يداـیز  ياـهنیرمت  ییاـضف  ترفاـسم  نیا  دـینکیم  هظحـالم 

تسد يورخا  گرزب  يزوریپ  هب  دناوتب  ات  دزرو  تفلاخم  شسفن  اب  درخب و  ناج  هب  ار  اهیتحاران  دنک ، نیرمت  ردقچ  دیاب  ناسنا  يورخا .
یماظن يالاب  ياههدر  هب  هک  یناـسک  زا  يرایـسب  دیـسر ؟ ییاـج  هب  بئاـصم  ّتیمورحم و  ندیـشچن  جـنر و  دردیب و  دوشیم  رگم  دـبای .
شیوخ ندب  دننکیم و  یگدنز  بآ  رد  یتّدم  یهاگ  دنشچیم ، یگنسرگ  یگنـشت و  دناهدنارذگ . ار  یتخـس  ياهنیرمت  دناهتفای  تسد 

. دنزاسیم هدیزرو  ار 
درک  راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزمدوشیمن  رّسیم  جنگ  جنر  هدربان 

رب دـشاب و  الاو  دـنلب و  ناـمماقم  میهاوخیم  رگا  [ 54 .] میاهداتـسیا هاگیاج  مادـک  رد  میاهراکچ و  ایند  نیا  رد  مینادـب  دـیاب  هک  تساجنیا 
ایند لها  میزیخرب . هزرابم  هب  شیوخ  سفن  اب  مینک و  لّمحت  ار  تالکشم  یتحاران و  دیاب  مینیشنب ، یهلا  برق  طاسب 

84 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رد تسا . ناحتماو  الب  هناخ  ایند  میروآ ؟ گنچ  هب  ار  ترخآ  تمحزیب  میراد  راظتنا  هنوگچ  دـنروآیمن ، تسد  هب  تمحزیب  ار  ایند  مه 

. تسا رتنیگنس  رتتخس و  ادخ  يایلوا  ياهناحتما  نآ 
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دنهدیم  شرتشیب  الب  ماجتسا  رتبّرقم  مزب  نیا  رد  هک  ره 
دیاب اذـل  رگید . ياهنوگ  هب  ادـخ  يایلوا  دـنهدیم و  نومزآ  ياهنوگ  هب  ماوع  مدرم  یـصوصخ . ياهناحتما  میراد و  یمومع  ياـهناحتما 

اًلثم دنراد ، ینامز  عطقم  نآ  هب  تبـسن  ياهژیو  ناحتما  ناشرـصع  ياضتقم  هب  اهناسنا  یخرب  هّتبلا  دـشاب . هقباسم  زور  همه  يارب  ًامئاد  ایند 
ساّسح و عطقم  بالقنا  زا  دعب  نارود  یمالـسا  بالقنا  رد  دنتـشاد . یّـصاخ  ناحتما  دندوب  ردب  گنج  رد  ای  البرک  نادیم  رد  هک  یناسک 

صاخ عطقم  نآ  رد  تشاد . هاگن  ار  اهبان  تخیر و  نوریب  ار  اهیـصلاخان  هک  دوب  یلاـبرغ  دـندش ، دودرم  نآ  رد  یخرب  هک  دوب  ياهژیو 
رگید فرط  زا  هدـننکتحاران و  كانرطخ و  رظن  کی  زا  هک  دوب  ینارود  دـش . هتخانـش  اـهصالخا  اـهیهاگآ ، اهتشذـگ ، بـالقنا ، زا 
دوـس نآ  زا  ياهّدـع  هک  تسا  یطیحم  مه  دزویم ، یهلا  شیاـمزآ  تخـس  ياـهنافوط  هک  ییاـج  نیارباـنب  دوـب . زیگنارب  يداـش  راـبرپ و 

. دننکیم طوقس  دنوشیم و  راتفرگ  نآ  ماد  رد  هک  تساههدشن  هدامآ  يارب  یکانرطخ  طیحم  مه  دنربیم و 
85 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

کین تفص  جنپ 

13
َلاقَو ًادـصَق  َقَفناَو  ًاریَخ  َمَّدَـق  ًءَْرما  ُهّللا  َمِحَر  ِهِظِعاوَم ، َو  ِِهبَطُخ  ِضَعب  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوسَر  ُتعِمَـس  َلاق : ٍِکلام  ِنب  ِسَنا  نَع 

. ُهِکلمَت مَلَف  ِهِسفَن  َْرما  یصَعَو  ُهِکلمَت  َملَو  ِِهتَوهَش  َیِعاوَد  َکَلَمَو  ًاقدِص 
: دومرف هک  مدینش  شیاهدنپ  اهینارنخـس و  یخرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 

ياـههزیگنا کـلام  دـیوگب و  تسار  دـنک . قاـفنا  يورهناـیم ، يور  زا  دتـسرف و  شیپ  يریخ  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  دزرماـیب و  ادـخ 
. دوشن مکاح  وا  رب  سفن  ات  دنز  زاب  رس  سْفن  نامرف  زا  دشاب . اهنآ ، ریسا  هن  یناوهش ،

ص 179 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: دتسرفیم تمحر  دشاب  هتشاد  تفص  جنپ  هک  یسک  رب  اجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ 

. » 1
ًاریَخ َمَّدَق 

هناخ دـنکیم و  هریخذ  شدوخ  يارب  شیپاشیپ  دوخ  هکلب  دنتـسرفب ، وا  يارب  نارگید  هک  تسین  نیا  راـظتنا  رد  دتـسرفب .» شیپ  ار  يریخ   ؛
. دنادرگیم دابآ  ار  شترخآ 

. » 2
ًادصَق َقَفنأ 

ًَۀلُوْلغَم َكَدَی  ْلَعَْجت  َالَو  : » » تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  قافنا  نیا  دنک .» قافنا  طیرفت - طارفا و  يور  زا  هن  يورهنایم - يور  زا   ؛
راذگم هتسب  تندرگ  رب  ار  تتسد  زگره  اًروُسْحَم ؛» اًمُولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَْبلا  َّلُک  اَهْطُْسبَت  َالَو  َکُِقنُع  َیلِإ 

86 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هیانک هیآ  نیا  [ 55 «.] ینامورف راک  زا  يوش و  شنزرـس  هک  ياشگم ، ار  دوخ  تسد  زین )  ) دـح زا  شیب  و  امنم ) شـشخب  قافنا و  كرت  (و 

کمک هب  رداق  دناهتسب و  ریجنز  اب  ناشندرگ  هب  ار  ناشناتـسد  ییوگ  هک  نالیخب  نانوچ  شاب و  هتـشاد  هدنهد  ِتسد  هکنیا  زا  تسا  یفیطل 
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راک زا  دوش  ببـس  هک  نکم  باسحیب  شـشخب  لذـب و  رادـم و  هداشگ  هداعلاقوف  ار  دوخ  تسد  رگید ، يوس  زا  شابم . دنتـسین  قاـفنا  و 
«. يوش ادج  مدرم  زا  يوش و  تمالم  ینامب و 

ناماس ّتیلاعف و  راک و  همادا  زا  ناسنا  هک  تسا  یعیبط  ددرگ ، نآ  بذج  ناسنا  يورین  ناوت و  مامت  درذگب و  دح  زا  رگا  ششخب  قافنا و 
. دش دهاوخ  عطق  زین  مدرم  اب  دنویپ  طابترا و  ًاعبط  دوشیم و  مغ  زا  راشرس  اهورین و  زا  هنهرب  دنامیماو ، دوخ  یگدنز  هب  نداد 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  میناوخیم  یتیاور  رد  دوشیم . هدـید  حوضوهب  بلطم  نیا  هدـش ، لـقن  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  رد  هک  تاـیاور  یخرب  رد 
دوخ نهاریپ  ترضح  درک . نهاریپ  ياضاقت  وا  دوبن  هدامآ  ششخب  يارب  يزیچ  نوچ  دمآ ، هناخ  ِرد  رب  يدنمزاین  دوب ، هناخ  رد  هلآ  هیلع و 

. دورب دجسم  هب  زامن  يارب  زور  نآ  دناوتن  هک  دش  ببس  رما  نیمه  داد و  وا  هب  ار 
یشومارف تسد  هب  ار  شزامن  تسا و  یمرگرـس  بعل و  وهل و  لوغـشم  ای  هدنام  باوخ  دّمحم  دنتفگ : درک ، زاب  ار  راّفک  نابز  دماشیپ  نیا 

هیآ دـش . روسحم » مولم   » قادـصم تشاد و  یپ  رد  ار  تسود  زا  عاـطقنا  مه  نمـشد و  تمـالم  مه  راـک  نیا  بیترت ، نیا  هب  تسا ؛ هدرپس 
َنیِذَّلاَو : » » دیامرفیم رگید  ياج  رد  نآرق  [ 56 .] دوشن رارکت  راک  نیا  رگید  هک  داد  رادشه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دیدرگ و  لزان 

هن  دنراد و  يورهدایز  فارسا و  هن  دننک ، قافنا  هاگره  هک  یناسک  و  اًماَوَق ؛» َِکلذ  َْنَیب  َناَک  َو  اوُُرتْقَی  َْمل  َو  اُوفِرُْسی  َْمل  اوُقَْفنَأ  اَذِإ 
87 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هدناماو هراچیب و  ار  شدوخ  هک  دشخبیم  نادنچ  هن  تسا ، ورهنایم  قافنا  رد  [ 57 «.] دنراد یلادتعا  ّدح  ود  نیا  نایم  رد  هکلب  يریگتخس ،
. دسرن نارگید  هب  وا  ریخ  هک  تسا  سیسخ  هن  دنک و 

. » 3
ًاقدِص َلاقَو 

. دوشیمن هدولآ  غورد  هب  شنابز  دیوگیم .» تسار   ؛
، دیسانشب ار  يدرم  یبوخ  یکاپ و  هکنیا  يارب  دیامرفیم  ماما 

ِءادا َو  ِِهثیدَح  ِقدِص  یلا  اورُظنا  ِنِکلَو  َِکلِذل  َشَحوَتـسا  ُهَکََرت  وَلَف  ُهَداتعا  دَق  ٌءیَـش  َِکلذ  َّنإف  ِهِدوجُـسَو  ِلُجَّرلا  ِعوکُر  ِلوط  یلا  اورُظنَت  ال 
: ِِهتَناما

یلو دوشیم ، هدزتشحو  تداع  كرت  زا  دنک  كرت  رگا  هدرک و  تداع  لمع  نیا  هب  وا  اریز  دینکن ، هاگن  وا  ینالوط  هدجـس  عوکر و  هب  »
ِیْنلِخْدا َّبر  ُْلق  َو  : » » تسا هدـمآ  ءارـسا  هروس  هـیآ 80  رد  و  [ 58 «.] دیـسانشب ار  وا  هار  نیا  زا  دـینک و  هاگن  شتناما  ِءادا  ییوگتـسار و  هب 

«. زاس جراخ  تقادص  اب  نک و  دراو  تقادص  اب  راک ) ره  رد   ) ارم اراگدرورپ ، وگب : ٍقْدِص ؛» َجَرُْخم  ِینْجِرْخا  َو  ٍقْدِص  َلَخْدُم 
یتسار و مهدـن ، نایاپ  یتسار  هب  زج  ار  ياهمانرب  چـیه  نینچمه  منکن ، زاغآ  یتسار  قدـص و  اب  زج  ار  یعامتجا  يدرف و  راـک  چـیه  ینعی 

یلـصا زمر  تقیقح ، رد  دریگ . تروص  نآ  اب  يزیچ  ره  ماجنا  زاغآ و  دشاب و  اهراک  همه  رد  نم  یلـصا  ّطخ  تناما  یتسرد و  تقادص و 
ّبلقت و شغ و  هنوـگره  زا  ناـشلامعا  ناـشراتفگ و  ناـشرکف ، هک  هدوـب  نیمه  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  شور  هار و  تسا و  نـیا  رد  يزوریپ 

. دشاب كاپ  تسا  یتسار  قدص و  فالخ  رب  هچ  ره  گنرین و  هعدخ و 
لصا نیمه  زا  فارحنا  ببـس  هب  هدش ، اهّتلم  ماوقا و  دارفا و  ریگنماد  مینیبیم و  دوخ  مشچ  اب  زورما  هک  ییاهیتخبدب  زا  يرایـسب  ًالوصا 
نایاپ ات  ار  لیصا  ّطخ  نیا  تسا ، یتسار  ساسا  رب  اهراک  رد  ناشدورو  هک  هاگ  تسا و  گنرین  غورد و  ناشراک  یلـصا  هیاپ  یهاگ  تسا .

[59 .] دوشیم نانآ  تسکش  لماع  نیمه ، دننکیمن و  ظفح 
88 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا مجنپ  مراهچ و  تفص  يور  رتشیب  ام  دیکأت  اّما  تسا ، هدیدنسپ  الاب  رد  هدش  دای  تافص  مامت 
. » 4 و 5
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ُهِکلمَت  مَلَف  ِهِسفَن  َرما  یصَع  َو  ُهِکلْمَت  َمل  َو  ِِهتَوهَش  َیِعاوَد  َِکلَمَو 
«. تسین وا  رب  مکاح  نآ  سپ  دـنکیمن  يوریپ  شـسْفن  نامرف  زا  دنتـسین و  وا  رب  مکاح  اهنآ  تسا و  کلام  ار  دوخ  یناوهـش  ياـههزیگنا   ؛

. دشاب شیوخ  سفن  ریسا  هکنیا  هن  دنزب ، راسفا  ماجل و  نآ  رب  دنک و  ریسا  ار  شیوخ  سفن  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم 
ای تسوا ؟ رایتخا  رد  شنابز  دوشیم  ینابـصع  یتقو  ایآ  اًلثم  ریـسا . هن  دـشاب  دوخ  سْفن  رب  ریما  هک  تسا  نیا  رد  ناسنا  شزرا  ماـمت  اًلـصا 
هک دراد  رارق  یهارود  رس  رب  ناسنا  هصالخ  دنادرگ ؟ شوماخ  ار  نآ  نامیا  يورین  اب  دناوتیم  دیـشک  هنابز  شنورد  رد  دسح  شتآ  یتقو 

راپـسهر مّنهج  هب  دراد - اهتنایب  ياههار  هکلب  تسین  هار  کی  هب  رـصحنم  اـهنت  هک  رگید - هار  دوریم و  تشهب  ادـخ و  يوس  هب  هار  کـی 
رایسب درم   » هک دننکیم  ریبعت  كولـس  ریـس و  بابرا  هرابرد  یهاگ  لکـشم . اهنادب  لمع  اّما  تسا  ناسآ  بلاطم  نیا  نتفگ  هّتبلا  دوشیم .

شراهم تشگ و  ّطلـسم  نآ  رب  ماجنارـس  ات  دـش  دـنلب  دروخ و  نیمز  تفرگ و  یتشک  شیوخ  سفن  اب  ردـقنآ  ینعی  تسا ،» ياهدرکراـک 
. درک

ریـسفت و نآرق و  زور  ره  صخـش  دـیاب  دـبلطیم . ار  تیبلها  تاـیاور  نآرق و  میهاـفم  اـب  ییانـشآ  دـهاوخیم ، تضاـیر  سفن  رب  ّطلـست 
یلو تسا  دـب  لمع  نیا  هک  مینادیم  دـنیوگیم  یـضعب  دریگب . ورین  اـهنآ  زا  دـنک و  لـیلحت  شدوخ  زغم  رد  ًاـعقاو  دـناوخب و  ار  تاـیاور 

، دـناوتیمن اـّما  دـنادیم  ندوب . كولمم  ياـنعم  تسا  نیمه  میهدیم ! تسد  زا  ار  دوخ  لرتـنک  میـسریم  نآ  هب  یتـقو  ارچ  هک  مینادیمن 
مرایتخا زا  نیشام  دیوگیم  دریگیم ، تعرس  نیشام  دتفایم ، يریزارـس  رد  هک  تسا  ياهدننار  نوچمه  وا  تسین . نتـشیوخ  کلام  نوچ 

رایتخایب ناهگان  هوک  یبیـشارس  رد  هک  یـسک  لثم  ای  دوشیم . دوبان  دتفایم و  هّرد  هب  ای  دـنکیم  دروخرب  هوک  اب  اذـل  تسا . هدـش  جراخ 
وا یعنام  ات  دیآیم  دایز  تعرس  اب  دریگن  ار  وا  يولج  يزیچ  رگا  دریگیم ، تعرس 

89 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دریگیم مارآ  دوشیم و  هتساک  شتعرس  زا  دسرب  هنماد  هب  رگا  یلو  دراد ، هاگن  ار 

اریز دـناوتن . یلو  دـنادب  ناسنا  هک  تسا  كاندرد  ردـقچ  دزاس . اهر  ار  شیوخ  سفن  مامز  ناسنا  رگا  ادـخ  رب  هانپ  تسا . نینچ  مه  سفن 
. دشاب هتشادن  ینادنچ  ّتیلوؤسم  دیاش  دنکیم  هانگ  دنادیمن و  هک  ینامز 

میدـش و بکترم  ار  یتشز  لمع  رگا  اّما  میتسرفب ، نامدوخ  يارب  کـین  ياـهراک  میـشاب و  ناـملامعا  بقارم  هک  تسا  رادـشه  همه  اـهنیا 
ناسنا دوشیم و  کشخ  ندرم  زا  دعب  فیلاکت  ملق  هک  ارچ  مینک ، لّمحت  دیاب  زین  ار  نآ  باذع  میتفر ، ایند  نیا  زا  میتشگن و  هبوت  هب  ّقفوم 

. درادرب يریخ  مدق  دنک و  هبوت  دناوتیمن 
ار يو  یصوصخم  ياههلیح  اب  تسب و  وا  هب  لد  ینز  دوب . زاّزب  ابیز و  رایسب  يدرم  وا  هک  میناوخیم  باوخ ، ّربعم  نیریـس ، نبا  تالاح  رد 

یلو درمـشیم ، وا  رب  ار  گرزب  هانگ  نیا  دـسافم  ًاّبترم  دـشن و  نز  نآ  ياهسوه  میلـست  وا  تسب . وا  يور  هب  ار  اهرد  درب و  دوخ  هناخ  هب 
ياهراـچ وا  لاـگنچ  زا  تاـجن  يارب  نیریـس  نبا  تخاـسیمن . شوماـخ  ار  نآ  هظعوـم  بآ  هـک  دوـب  شکرـس  يردـقهب  نز  سوـه  شتآ 

. دیشیدنا
زا ار  وا  تخیگنارب و  ار  نز  رّفنت  هک  تخاس  زیگناترفن  فیثک و  نانچ  دوب  هناخ  نآ  رد  هک  ياهدولآ  ِءایـشا  اـب  ار  دوخ  ندـب  تساـخرب و 

. درک نوریب  هناخ 
وا باوخ  ریبعت  زا  یبیجع  ياهناتساد  تفای و  باوخ  ریبعت  رد  ياهداعلاقوف  يرایشوه  تسارف و  ارجام ، نیا  زا  دعب  نیریـس  نبا  دنیوگیم 

. دهدیم ربخ  هنیمز  نیا  رد  وا  تاعالّطا  قمع  زا  هک  دناهتشون  اهباتک  رد 
90 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تاهبش كرت  یگدنز و  سرد  جنپ 
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14
الَو مُهوِملظَتَف  اهَلها  اهوعَنمَت  الَو  اهوِملظَتَف  اِهلها  َریَغ  َۀَمکِحلا  اوطُعت  ساّنلا ال  اهُّیا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق  َلاق  ٍةَریَرُه  یبا  نَع 

َنابَتـسا ٌرما  ٌۀـَثالَث : َءایـشألا  َّنا  ساّنلا  اهُّیا  مُکُریَخ  َّلِقَیَف  َدوُجوَملا  اوعَنمَت  الَو  مُُکلَمَع  َطَبحَیَف  َساّنلا  اوُؤاُرت  الَو  مُُکلـضَف  َلُطبَیَف  ًاِملاظ  اوِبقاـُعت 
. ِهّللا َیلا  ُهوُّدُرَف  مُکیَلَع  َِفُلتخا  ٌرماَو  ُهوِبنَتجاَف  ُهُّیَغ  َنابَتسا  ٌرماَو  ُهوِعبَّتاَف  ُهُدشُر 

تمکح هب  اریز  دیزوماین ، شناد ) و   ) تمکح لهاان  هب  مدرم ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  هریرهوبا  زا 
امش یصخش  ّقح  هک   ) رگمتس زا  دوشیم . متس  ناگتسیاش  هب  هکنیا  يارب  دینکن ، هقیاضم  ناگتـسیاش ) و   ) شلها زا  ار  ملع  دوشیم و  متس 

. دورب نیب  زا  ناتشزرا  هک  ادابم  دیریگن  ماقتنا  تسا ) هتفرگ  هدیدان  ار 
هچنآ قافنا  زا  دوریم . نیب  زا  ناتلمع  دـینک  ایر  رگا  هک  ارچ  دـینکن ، يراک  مدرم  تیاضر ) بلج   ) يارب دـینادرگ و  صلاـخ  ار  ناـتلامعا 

. دنکیم مک  ار  شریخ  ادخ  دینک  هقیاضم  رگا  هک  دینکن  يراددوخ  دیراد 
راکشآ شنالطب  اهنآ  زا  یضعب  دینک ، يوریپ  نآ  زا  سپ  تسا  نشور  نآ  یتسرد ) و   ) دشر روما  یخرب  تسا : مسق  هس  رب  روما  مدرم ، يا 

. دینادرگرب ادخ  هب  ار  اهنآ  روما  نآ  تخانش  يارب  تسا  هبتشم  امش  رب  هک  ار  اهنآ  زا  یضعب  دیزیهرپب و  اهنآ  زا  سپ  تسا 
ص 179 ج 77 ، راونالاراحب ،

91 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تیاده  رون 

هب عجار  مود  شخب  رد  دهدیم و  روتـسد  جنپ  لّوا  شخب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لیکـشت  شخب  ود  زا  ثیدح  نیا 
. دیامرفیم ثحب  تاهبش  كرت 

. دوشیم ملظ  ملع  هب  اریز  دیزوماین ، شناد  لهاان  هب  . 1
یطیارـش ملع  بلاط  وجـشناد و  يارب  هک  دوشیم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  دوشیم . ملظ  نانآ  هب  هک  ارچ  دینکن ، هقیاضم  شلها  زا  ار  ملع  . 2

نآ يارب  یناوارف  ياهباوث  هک  یملع  مهنآ  درادن  ار  يزومآملع  هتـسیاش  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا . ّتیلباق  نآ  هلمج  زا  هک  تسا  مزال 
. تسا هدش  رکذ 

رد دـتفیب  وا  تسد  هب  ملع  یتـقو  اریز  دـیزوماین ، يزیچ  وا  هب  تسین  يزودـناشناد  قیـال  هک  یـسک  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ام راگزور  رد  دابآ . ار  ییاـج  هن  دـنکیم و  بارخ  ار  ییاـج  هن  لـهاج  دزاـسیم . ناریو  ار  ییاـیند  دـنکیم و  هدافتـسا  یفارحنا  ياـههار 

. دنتسه دنمشناد  يرامعتسا ، ياهتلود  هدرکرس  دناملاع . دنشکیم  داسف  هب  ار  ایند  هک  یناسک 
؛» َنیِقَّتُْمِلل يًدُه  : » » دیامرفیم هرقب  هروس  هیآ 2  رد  درادن . رمث  بیذـهتیب  ملع  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  دراد  یفلتخم  تاریبعت  نآرق 

رون و ماـظن   ) نیا رد  َنوُعَمْـسَی ؛» ٍمْوَِقل  ٍتاَـیََأل  َکـِلذ  ِیف  َّنا  : » » دـیامرفیم سنوـی  هروـس  هیآ 67  رد  و  تسا .» ناراـگزیهرپ  تیادـه  هیاـم 
«. دنراد اونش  شوگ  هک  نانآ  يارب  تسا  ییاههناشن  تملظ )

. دنشاب هتشاد  یلبق  ياههنیمز  هک  تسا  یناسک  صوصخم  تیاده  دوشیم  مولعم 
. دوش رضاح  ناشسرد  رضحم  رد  هک  دندادیمن  هزاجا  یسک  ره  هب  املع  میدق  رد 

. دنتسنادیم مزال  ار  ياهیفصت  هصالخ  تساراد . ار  اوقت  زا  هلحرم  هچ  صخش  نیا  هک  دندرکیم  یقالخا  ناحتما 
ياهدرد هک  دنکیمن  توافت  دنک . اود  ار  مدرم  ياهدرد  شیوخ  شناد  اب  دزومایب و  شلها  هب  دیاب  دنک  راکتحا  ار  ملع  یـسک  دـیابن  هّتبلا 

زیچ همه  زا  دنوادخ  اریز  تسا ، رتمهم  رایسب  يونعم  یحور و  ياهدرد  دنچره  يونعم ، ای  دشاب  يّدام 
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92 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: تسا هدمآ  یترابع  رد  دشکیم . باسح 

: اومّلَُعی نا  ِملِعلا  ِلها  یلَع  َذَخأ  یّتَح  اومَّلَعَتَی  نأ  ِلهَجلا  ِلها  یلَع  ُهّللا  َذَخأ  ام 
هک ینادنمشناد  ثیداحا  رد  [ 60 «.] دنهدب سرد  هک  هتفرگ  نامیپ  املع  زا  دنناوخب ، سرد  هک  دریگب  نامیپ  نالهاج  زا  ادخ  هکنآ  زا  شیپ  »

تیاور مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  تسا . هدش  ریسفت  هلطعم » رئب   » هب دریگیمن  هرهب  ناشمولع  زا  یسک  دناهدنام و  اهنت  هعماج  رد 
: دومرف هک  تسا  هدش 

ُقِطاّنلا  ُمامإلا  ُدیشَملا  ُرصَقلاو  ُِتماّصلا  ُمامإلا  ُۀَلَّطَعُملا ، ُرِئبلا 
بجاو مّلعت  مه  مالـسا  رد  [ 61 «.] تسا قطان  ماما  هتـشارفاربرس ، مکحم  رـصق  شوماخ و  ماما  دـنریگیمن ، هرهب  نآ  زا  هک  لّـطعم  هاـچ  : »

. دنرگیدکی موزلم  مزال و  نوچ  تسین ، ادج  مه  زا  بوجو  ود  نیا  میلعت و  مه  تسا و 
زا ملاظ  هک  تسا  ییاج  رد  نیا  هّتبلا  دیوشیم . وا  لثم  دوریم و  نیب  زا  ناتـشزرا  دـیریگب ، ماقتنا  امـش  درک و  ملظ  امـش  هب  یملاظ  رگا  . 3

. دشاب هتشادن  هعماج  رد  یبولطمان  لمعلاسکع  ششخب  نیا  ای  دنکن ، هدافتساِءوس  وفع  نآ 
لماوع تسا و  لمع  داسف  ياههمـشچرس  زا  یکی  ایر  تسا . راوشد  رایـسب  يراک  نینچ  دیهد .» ماجنا  ایر  نودـب  صلاخ و  ار  ناتلامعا  . » 4
مـشاب یـضار  مدوخ  زا  مدوخ  هکنیا  يارب  مناوخیم  زامن  یهاگ  اًلثم  دـنکیم . هاـبت  ار  لـمع  یناـسفن ، تاوهـش  بجُع و  نوچمه  يرگید 

اجهب بش  زاـمن  اـی  مناوخیم ، تداـع  يور  زا  ار  زاـمن  اـی  تسا . لـمع  رد  داـسف  یعوـن  ثعاـب  نیا ، دوـخ  هک  مرادـن  مه  مدرم  هب  يراـک 
. دنکیم دساف  ار  لمع  زین  اههزیگنا  نیا  مشاب . رترب  نارگید  زا  ات  مروآیم 

شزرا دقاف  هنرگو  شزرارپ  هداعلاقوف  لمع  دشاب ، نآ  رگا  هک  تسا  هدـش  هیکت  صالخا »  » يور ّتین  هلأسم  زا  دـعب  یمالـسا  تایاور  رد 
. دوب دهاوخ 

دشاب كاپ  یهلا  ریغ  هبئاش  هنوگره  زا  ناسنا  كّرحم  هک  تسا  نآ  صالخا » »
93 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. ندیشیدنا وا  يدونشخ  راگدرورپ و  هب  اهنت  اههمانرب  مامت  رد  ینعی  داهن . مان  ّتین » دیحوت   » ار نآ  ناوتیم  و 
دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  یـسک  هک  تسا  هدـش  لقن  فهک  هروس  تایآ 109 و 110  لوزن  نأش  رد  هکنیا  هّجوت  بلاـج 
، مهدیم ماجنا  ادخ  رطاخهب  طقف  ار  اهراک  نیا  مروآیم و  اجهب  محر  هلـص  منکیم و  قافنا  ادخ  هار  رد  نم  ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع 

؟ تسا هنوگچ  نم  لامعا  نیا  موشیم ، لاحشوخ  دننکیم  شیاتس  دنیوگیم و  نخس  نم  ياهراک  زا  مدرم  هک  یماگنه  اّما 
: دش لزان  تایآ  نیا  هکنآ  ات  تفگن ، ینخس  درک و  توکس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

اًدَحا ِّهبَر  ِةَداَبِِعب  ْكِرُْشیَال  َو  اًِحلاَص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِّهبَر  َءاَِقل  اوُجْرَی  َناَک  ْنَمَف 
«. دنکن کیرـش  شراگدرورپ  تدابع  رد  ار  سکچیه  دـهد و  ماجنا  هتـسیاش  يراک  دـیاب  دراد  دـیما  شراگدرورپ  ياقل  هب  هک  ره  سپ  : »

: داد خساپ  نینچ  شسرپ  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  هاگنآ 
يرایتخا ریغ  رورس  تلاح  نآ  تیاور  نیا  زا  روظنم  کشیب  [ 62 «.] دشاب هارمه  لماک  صالخا  اب  هک  تسادـخ  هاگرد  لوبقم  یلمع  اهنت  »

. دنک ّتین  صولخ  مدع  زا  تیاکح  ای  دوش  ناسنا  لمع  هزیگنا  هک  تسا  یتلاح  هکلب  تسین ،
: دومرف هک  میناوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هک  دراد  ّتیّمها  مالسا  رد  دح  نآ  ات  صلاخ  لمع 

ِِهناِسل  یلا  ِِهبلَق  نِم  ِۀَمکِحلا  َعیبانَی  ُهّللا  يَرجا  ًاموَی  َنیَعبرا  ِهِّلل  َصَلخا  نَم 
يراـج شناـبز  رب  شبلق  زا  ار  شناد  تـمکح و  ياههمــشچ  دــنوادخ  دــهد ، ماـجنا  هناــصلاخ  ار  دوـخ  لاــمعا  زور  لــهچ  هـک  ره  : »

امش زا  ار  شریخ  ادخ  دیزرو  يراددوخ  رگا  هک  ارچ  دینکن ، هقیاضم  دیراد  هچنآ  زا  دهاوخب  يزیچ  امـش  زا  یـسک  رگا  . 5 [ 63 «.] دنکیم
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 » اریز دنکیم ، عطق 
ِدوجوَملا ُلَذب  ِدوُجلا  ُلامَک 

. تسا ملاظ  دنک  اضاقت  دراد  نابزیم  هچنآ  زا  شیب  رگا  مه  نامهیم  هدرک و  ملظ  درواین  نامهیم  يارب  دراد  هچنآ  رگا  نابزیم  تسا . « 
94 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: دراد هراشا  هناگهس  تامیسقت  هب  هک  ثیدح  مود  تمسق  اّما 
. تسا نشور  اهنآ  تیاده  دشر و  هک  يروما  . 1
. تسا نشور  شداسف  یهارمگ و  هک  يروما  . 2

. هّیمکح تاهبش  هّیعوضوم و  تاهبش  تسا : مسق  ود  رب  نآ  تسا و  هبتشم  هک  يروما  . 3
 » ياج هب  تایاور  یخرب  رد  تسا . هّیمکح  تاهبش  هب  رظان  ثیدح  نیا 

ِهّللا  َیلا  ُهوُّدُر 
: دنیوگب هک  دنراد  تداع  یخرب  دنتسه . هاگترپ  بل  تامّرحم و  نالاد  تاهبتشم  هکنیا  يارب  دینک  طایتحا  هبتشم  روما  رد  تسا  هدومرف  «، 

ٌِزیاج ٍهوُرکَم  ُّلُک 
ار شدوخ  ناسنا  رگا  تسا ، یعطق  ههبـش  هک  ییاج  رد  اّما  درک ، لمع  يرهاظ  ماکحا  هب  ناوتیم  هک  تسا  تسرد  تفگ : ناـنآ  هب  دـیاب  . 

دیـسرتب ناطیـش » تاوطخ   » زا دیامرفیم  دنوادخ  هکنیا  دتفایم . مارح  هب  دوشیم و  مک  وا  دزن  هانگ  حبق  هتفرهتفر  دـنک ، تاهبـش  هب  هدولآ 
بیرف صاـخ  ياهنوـگهب  ناطیـش  ار  ناوـخ  بش  زاـمن  سّدـقم  ناـسنا  تسا . تاهبتـشم  ناطیـش ، تاوـطخ  هلمج  زا  هک  تـسا  نـیا  شتّلع 

، تفریذپ رگا  نک . اهر  ار  نآ  تسین  تابجاو  ِءزج  هک  بش  زامن  دیوگیم  وا  هب  ادتبا  رد  هکلب  روخب ، بارش  ورب  دیوگیمن  وا  هب  دهدیم .
ادخ زا  ار  وا  یّلکهب  ات  روطنیمه ...  تسین و  زامن  طرش  هک  ندناوخ  تقو  لّوا  دیوگیم  دوریم و  تقو  لّوا  بجاو  ياهزامن  غارـس  دعب 

. دنک رود 
رایسب هک  متشاد  یتسود  تفگیم  مریگیم . تربع  متفایم  نآ  دای  هب  تقو  ره  هک  درک  لقن  یناتـساد  نم  يارب  زاریـش  رد  دیتاسا  زا  یکی 

كوکشم ای  تسین  لالح  شقوقح  تفگیم  درکیم و  راک  یتلود  هرادا  رد  شردارب  هک  ارچ  تفریمن ، شردارب  هناخ  یّتح  دوب ، سّدقم 
رتسب زا  میتفر  وا  تداـیع  هب  اـم  دـندرب . شردارب  دزن  ار  وا  هسردـم  زا  دـش . يرتـسب  ضیرم و  يزور  ًاـقاّفتا  موریمن . وا  هناـخ  هب  اذـل  تسا 

رد رارطضا  مکح  هب  نم  دراد ، لاکشا  شرف  نیا  نوچ  دینیشنن  شرف  نیا  يور  امـش  تفگ : درک و  عمج  ار  قاتا  شرف  تساخرب و  يرامیب 
نآ  متسه . اجنیا 

95 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رب رگا  هک  دیسر  ییاج  هب  شراک  ماجنارس  هک  دش  دراو  ییاهيداو  هب  مکمک  دوب  طاتحم  هزادنا  نیا  ات  هک  یسّدقم  نیمه  دومرف : گرزب 

. دزیمن اذغ  هب  تسد  دیاش  دوبن  بارش  وا  هرفس  رس 
داد و ماجنا  ار  تاهبتـشم  تاهورکم و  دعب  درک و  كرت  ار  تاّبحتـسم  لّوا  هک  تسورنآزا  اهنیا  دهدیم ؟ خر  هنوگچ  لّوحت  رییغت و  نیا 

. دز تسد  تاّمرحم  باکترا  هب  ماجنارس 
رد تشاد . یبوـخ  يادـص  دـناوخیم و  لـیمک  ياـعد  هعمج  ياـهبش  هک  دوـب  ياهبلط  تسا . هداد  خر  نم  دوـخ  يارب  مـه  دروـم  کـی 

، نارهت رد  دمآ و  نارهت  هب  زاریش  زا  ًادعب  صخش  نیا  مدربیم . تّذل  مدوب و  هرجح  نآ  رد  مه  نم  دناوخیم  اعد  دوب و  هتـسشن  شاهرجح 
تفگ تساجک ؟ حـیتافم  متفگ  مناوخب ، لـیمک  ياـعد  شاهرجح  رد  متـساوخیم  هک  درکیم  لـقن  یـسک  دوب . یـششوپ  وا  يارب  یگبلط 

دوب شیاین  اعد و  لها  همهنآ  هک  یـسک  نامه  مرادـن . ار  نآ  هلـصوح  نم  هک  نیـشنب  نوریب  ورب  ناوخن ، نم  قاتا  رد  اّما  رادرب  تساجنآ ،
، هبتـشم ياهاذغ  زا  دیاب  دـشاب  هتـشاد  طاشن  لاح و  ًاعقاو  دـهاوخب  ناسنا  رگا  دوب . هدـش  رازیب  لیمک  ياعد  زا  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک 
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. دنک طایتحا  لمع  ماقم  رد  ًاعقاو  دزیهرپب و  هبتشم  ياهفرح  تاسلج و 
96 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ادخ ناگدنب  نیرتهب 

15
اهُّیا اهنِم : ُتْطَبَـض  اّمِم  َناـکَف  ُبولُقلا  اـهنِم  تَلِجَوَو  ُنویُعلا  اـهنِم  تَفَرَذ  ًۀَـبطُخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  اـنَبَطَخ  َلاـق : َرَمُع  ِنبا  نَع 

. ٍةَرُدق نَع  َُملَحَو  ٍةَّوق  نَع  َفَصناَو  ٍۀَبغَر  نَع  َدِهَزَو  ٍۀَعفِر  نَع  َعَضاَوت  نَم  ًادبَع  ِساّنلا  َلَضفا  َّنا  ُساّنلا 
دیزرل اهلد  دش و  نایرگ  اهمشچ  هبطخ ، نآ  زا  هک  دناوخ  ياهبطخ  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  رمع  نبا  زا 

نیع رد  دنک و  ینتورف  یگرزب ، نیع  رد  هک  تسا  یسک  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  مدرم ، يا  تسا : نیا  مدرک  تشاددای  نم  هچنآ  زا  یـشخب  و 
. دشاب رابدرب  تردق ، نیع  رد  دهد و  فاصنا  ییاناوت ، نیع  رد  دزرو و  دهز  ایند ، هب  یگتسبلد 
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تیاده  رون 
. دنازرل ار  اهلد  دنایرگ و  ار  اهمشچ  هک  دناوخ  ياهبطخ  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رد دنک و  ینتورف  یگرزب  نیع  رد  هک  تسا  یـسک  ادخ  ناگدـنب  نیرتهب  مدرم ، يا  دوب : نیا  دـناهدرک  طبـض  مدرم  هک  يرادـقم  نآ  هّتبلا 
. دشاب رابدرب  تردق ، نیع  رد  دهد و  فاصنا  ییاناوت ، نیع  رد  دزرو و  دهز  ایند ، هب  هقالع  نیع 

مدـع ببـس  هب  یهاگ  تسا و  یناوتان  ببـس  هب  هاگ  هانگ  كرت  هک  تسا  نیا  هدـش  سکعنم  ثیدـح  زا  تمـسق  نیا  رد  هک  یّمهم  هلأـسم 
هب  ای  تسین و  اّیهم  شتامّدقم  ای  درادن ، تردق  اّما  دراد  تسود  ای  دیآیمن ، ششوخ  بارش  زا  یسک  اًلثم  هانگ . هب  لیامت 

97 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نیع رد  هک  تسا  نآ  مهم  هکلب  تسین ، مهم  تـسا  یناوتاـن  يارب  هـک  كرت  نـیا  دروـخیمن . دـنکیم و  كرت  ار  نآ  شیاـهنایز  رطاـخ 

زا یلو  دراد  مارح  زیچ  هب  هقالع  [ 64 .] دزرو عضاوت  اّما  دشاب  ییالاب  یعامتجا  ّتیعقوم  ماقم و  بحاص  دنک . كرت  ار  هانگ  ناسنا  تردـق ،
. دشوپیم مشچ  نآ 

شدوخ دیاب  سک  ره  اذـل  دـنهدیمن ، ماجنا  ار  نآ  دـنرّفنتم و  ًاتاذ  ناهانگ  یخرب  زا  یهورگ  دنتـسه : فلتخم  هانگ  كرت  هلأسم  رد  دارفا 
هک تسا  ناسنا  رد  یتافـص  هاگ  تسین . یناسآ  راک  نتـشیوخ  تخانـش  هّتبلا  دنک . كرت  ار  نآ  ات  دراد  لیامت  یمارح  زیچ  هچ  هب  هک  دنیبب 

روما رد  دـهاوخیم  یـسک  رگا  درگنیمن . دوخ  هب  داقتنا  مشچ  اـب  سکچـیه  هک  ارچ  درادـن ، ربخ  یلو  درذـگیم  وا  ّنس  زا  لاـس  تصش 
نیا رد  دنیوگیم  اذل  دسانـشب . ار  دوخ  فعـض  طاقن  ات  درگنب  دوخ  هب  ینیبدب  اب  دـیاب  دـسرب  یلاع  ياههجرد  هب  دـنک و  تفرـشیپ  يونعم 

. دشاب شیوخ  دقتنم  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  رتهب  همه  زا  شوپبیع . هن  دقتنم ، زوسلد و  ناتـسود  زا  ای  دینک  هدافتـسا  نانمـشد  زا  دراوم 
هدافتـسا وا  دوجو  رد  ییاههزیگنا  اههنیمز و  لیاسو و  هچ  زا  ناطیـش  تساجک و  زا  شـشزغل  دراد و  لیامت  یناـهانگ  هچ  هب  دـنادب  وا  رگا 

: يولوم لوق  هب  دوشیمن . ناطیش  سفن و  ریسا  دنک ، یسررب  ار  اهنیا  دناوتب  رگا  دنکیم ،
تسا  هدرسفا  یتلآیب  مغ  زاتسا  هدرم  یک  وا  تساهدژا  سْفن 

نیع رد  فصنم و  تردـق ، لامک  رد  دـهاز و  تبغر ، نیع  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتهب  دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اذـل 
. دشاب عضاوتم  تمظع ،
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ياوشیپ  ماما و  هک  ملع  لها  هب  صوصخهب  تسا  همه  هب  باطخ  شرافس  نیا 
98 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

مه شیاـهشزغل  رتمیظع ، ناـسنا  ماـقم  هچ  ره  دـنک . تیبرت  ار  دوخ  دـیاب  دزادرپـب  مدرم  میلعت  هب  هکنآ  زا  شیپ  مدرم  ياوشیپ  دـنمدرم و 
ات دـنایگرزب ،) رطخ  رد  ناصلخم  « ) ٍمیظَع ٍرَطَخ  یف  َنوِصلخُملا  : » تسا رتشیب  مه  شیاهرطخ  دـشاب  رتساّسح  يراـک  ره  تسا . رتگرزب 
هب فیوست و  نیا  منکیم ! هبوت  يریپ  رد  دیوگیم  دهدیم و  ماجنا  دیـسر  هک  یهانگ  ره  تسا  ناوج  هک  یتقو  ناصلخم . ریغ  هب  دسر  هچ 

یسک رگا  هک  یلاح  رد  منکیم ، هبوت  دمآ  ناضمر  هام  یتقو  دهدیم  هدعو  دوخ  هب  ای  تسا . سفن  ناطیـش و  ياههلیح  زا  نتخادنا ، ریخأت 
گرزب صخـش  نآ  ینامهیم  رد  هاگنآ  دنک ، نت  رب  زیمت  سابل  دهد و  وشوتسـش  ار  دوخ  لّوا  دـیاب  دوریم  یهلا  تفایـض  ینامهیم و  هب 

. دیوج تکرش  نآ  رد  هدولآ  سابل  اب  هکنیا  هن  دراذگب ، مدق 
تـصش رد  يزور  تخادرپیم . سفن  هبـساحم  هب  ًاـبلاغ  هک  هبوت »  » ماـن هب  دوب  يدرم  هک  تسا  هدـش  لـقن  ییاـهب  خیـش  راوگرزب ، ملاـع  زا 

ره يازا  رد  رگا  نم ، رب  ياو  يا  تفگ : تسا . زور  شرمع 21500  ماّیا  عومجم  هک  دید  درک  هبساحم  ار  دوخ  رمع  هتشذگ  یتقو  یگلاس 
تاقالم هانگ  رازه  کی  تسیب و  اب  ار  ادـخ  مهاوخیم  ایآ  ماهدرک ، هاـنگ  رازه  کـی  تسیب و  زا  شیب  مشاـب  هدرکن  رتشیب  هاـنگ  کـی  زور 

[65 .] درک میلست  نیرفآناج  هب  ناج  داتفا و  نیمز  رب  دز و  ياهحیص  ماگنه  نیا  رد  منک ؟
99 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تاوهش تاهبش و  زا  ییاهر  هار 

16
ِنیّدـلا ِیف  ٍۀَهبُـش  نِم  اـّما  ٍثـالَث : نِم  يدـحا  نَع  ِۀَـمایِقلا  َموَی  ُساـّنلا  یتُؤی  اـمَّنا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللاُلوـسَر  َلاـق  َلاـق  ٍةَریَرُه  یبا  نَع 

ٌةَوهَـش مَُکل  تَضِرُع  اذاَو  ِنیقَیلِاب  اهُولْجاف  ِنیّدـلا  ِیف  ٌۀَهبُـش  مَُکل  تَحال  اذإَف  اـهُولَمعا . ٍۀَـمَحل  ِۀَّیبَصَع  وا  اـهوَُرثآ  ٍةَّذَِـلل  ٍةَوهَـش  وا  اـهوبَکَترا 
َملأ َنوفاعلا  اَّلا  ُموقَی  الَف  مُقَیلَف  ٌرجأ  ِهّللا  یَلَع  َُهل  َناک  نَم  ِۀَـمایِقلا  َموَی  ٍدانُم  يداُنی  ُهَّنإ  ِوفَعلِاب  اهوُّدأَف  ٌۀَبـضَغ  مَُکل  تَّنَع  اذاَو  ِدـهُّزلِاب  اهوعَمقاَف 

. ِهَّللایَلَع ُهُرْجَأَف  َحَلْصَأَو  اَفَع  ْنَمَف  یلاعَت  َُهلوَق  اوعَمسَت 
هذـخاؤم راـک  هس  زا  یکی  هب  مدرم  دـسریم  ارف  هک  تماـیق  زور  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  تـیاور  هریرهوـبا  زا 

هب هک  یتابّصعت  ای  دناهتفر ، ورف  نآ  رد  هک  یتوهـش  ای  دناهدش ، بکترم  نید  رد  هک  یتاهبـش  ببـس  هب  ای  دنوریم :) مّنهج  هب  و   ) دنوشیم
نآ دهز  اب  دمآ  ناتغارس  توهش  رگا  دینک . نشور  نیقی  اب  ار  نآ  دمآ  شیپ  ياههبش  امـش  يارب  نید  رد  رگا  نیاربانب  دناهدرک . لمع  اهنآ 

دراد يرجا  ادخ  دزن  سک  ره  هک  دهدیم  ادن  يدانم  تمایق  زور  اریز  دیرذگرد ، دیدش  نیگمـشخ  رگا  دـینک و  نکهشیر  بوکرـس و  ار 
شدزم دنک ، حالصا  درذگرد و  سک  ره  دومرف : دنوادخ  هک  دیاهدینـشن  ایآ  دناهدوشخب  هک  دنزیخیمرب  یناسک  طقف  اجنیا  رد  دزیخرب و 

. تسادخ رب 
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تیاده  رون 
نایب  ار  تاهبش  تاوهش و  زا  ییاهر  هار  ثیدح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

100 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دینک نکهشیر  دهز  اب  ار  تاوهش  دیزاس و  نشور  نیقی  اب  ار  تاهبش  هک  دیامرفیم 
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هّتبلا دنوشیم . مّنهج  دراو  لماوع  نیمه  ببس  هب  مدرم  هک  ارچ  دیناشنب ، ورف  وفع  يورین  اب  دشاب - یبّصعت  عون  ره  ار - تابّـصعت  شتآ  اّما 
رب هانپ  یناحور - کی  هک  تسا  دیعب  رایـسب  اًلثم  دنوشیمن . هدیـشک  اهنآ  يوسهب  دنراد و  ّتینوصم  هانگ  لماوع  یخرب  لباقم  رد  ياهّدـع 
ای دوشیم . بلج  اهنآ  يوس  هب  دوز  یلیخ  دراد  رارق  ياهدولآ  طـیحم  رد  هک  یناوج  سکع  رب  یلو  دـنک ، راـِمق  اـی  دـشونب  بارـش  ادـخ -

تابثا ار  يزیچ  دهاوخیم  هک  یهاگ  تسین . نینچ  يداع  مدرم  دروم  رد  هک  یلاح  رد  دنوشیم ، هدیـشک  تاهبـش  هب  دوز  ملع  لها  هکنیا 
ییاهلالدتـسا دـنکیم ، يروادشیپ  دـیوجیم . کّسمت  نآ  هب  دـنکیم و  ادـیپ  ار  تاهباشتم  دـنکیم  شواک  تاـیاور  تاـیآ و  رد  دـنک 

هن مینادب ، نآرق  درگاش  ار  دوخ  دنیوگیم و  هچ  ربمایپ  ادخ و  مینیبب  دیاب  لّوا  هک  یلاح  رد  تسا ، رتتسس  توبکنع  هناخ  زا  هک  دروآیم 
. تاوهش تابّصعت ؛ تاهبش ؛ تسا : زیچ  هس  مّنهج  همشچرس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  اذل  نآرق . داتسا 

طابترا و هنوگره  سپـس  دـهدیم ، طابترا  مه  هب  ار  لصافم  هک  تسا  ییاهیپ  يانعمهب  بَصَع »  » هّداـم زا  لـصا  رد  ّتیبصع »  » و بّصعت » »
. دوریم راک  هب  نآ  مومذم  یطارفا و  موهفم  رد  هژاو  نیا  ًالومعم  اّما  دناهدیمان ، ّتیبصع  بّصعت و  ار  یگتسویپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  تسا . هدش  شهوکن  تّدش  هب  مومذم  قالخا  کی  ناونعهب  بّصعت »  » یمالـسا تایاور  رد 
: دومرف هک  میناوخیم 

ِۀَِّیلِهاجلا ِبارعا  َعَم  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُهّللا  ُهَثََعب  ٍۀَِّیبَصَع  نِم  ٍلَدرَخ  نِم  ٌۀَّبَح  ِِهبلَق  یف  َناک  نَم 
رد [ 66 «.] دنکیم روشحم  ّتیلهاج  بارعا  اب  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ  دشاب  هتـشاد  ّتیبصع  یلدرخ  هناد  هزادـناهب  شبلق  رد  هک  یـسک  : »

: دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح 
ِهُِقنُع  نِم  ِنامیإلا  َۀَقبِر  َعَلَخ  دَقَف  َُهل  َبّصُُعت  وا  َبَّصَعَت  نَم 

بّصعت  وا  يارب  ای  دهد  جرخ  هب  بّصعت  هک  ره  : »
101 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دوب بّصعتم  نیتسخن  سیلبا  هک  دوشیم  هدافتسا  یمالسا  تایاور  زا  [ 67 «.] تسا هتشادرب  شیوخ  ندرگ  زا  ار  نامیا  دنویپ  دنشاب ، هتشاد 
: دیامرفیم هلمج  زا  دنراد ، یتانایب  بّصعت  هرابرد  هغالبلا  جهن  ( 192  ) هعصاق هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ٌِینیط  َتنا  َو  ٌّيِران  اَنا  َلاقَف  ِِهتَقلِخ  یف  ِهیَلَع  َنَعَط  َو  ِِهلصِال  َمَدآ  یلَع  َبَّصَعَتَف  ُسیلبا  اّما 
زا وـت  مشتآ و  زا  نم  تفگ : داد و  رارق  نـعط  دروـم  ار  مدآ  دـیزرو و  بّـصعت  شیوـخ  ساـسا  لـصا و  رطاـخ  هـب  مدآ  ربارب  رد  سیلبا  : »

«. كاخ
: دیازفایم ترضح  سپس 

ِرومالا ِنِساحَمَو  ِلاعفألا  ِدِماحَمَو  ِلاصِخلا  ِمِراکَِمل  مُُکبُّصَعَت  نُکَیلَف  ِۀَِّیبَصَعلا  نِم  َُّدبال  َناک  نإَف 
«. دشاب بوخ  ياهراکو  کین  لاعفا  هدیدنسپ ، قالخا  ببسهب  دیاب  امش  بّصعت  نیا  دیشاب  هتشاد  یبّصعت  تسا  رارق  رگا  : »

هکلب تسین ، مومذـم  بّصعت  اـهنتهن  ّتیعقاو  زا  يرادـفرط  يارب  هناتخـسرس  یگداتـسیا  هک  دوشیم  نشور  یبوخهب  ثیدـح  نیا  زا  ًاـنمض 
. دنک رپ  یلهاج  تسردان  ياهدنویپ  رد  ار  ناسنا  یحور  ألخ  دناوتیم 

اهنت دوش ، دنلب  دراد  دنوادخ  رب  يرجا  هک  ره  دـنزیم  ادـص  يدانم  تمایق  زور  : » دومرف ثیدـح  لیذ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـعب 
ییوگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دعب  دنرذگیمرد .» دوخ  ینید  ردارب  زا  دننکیم و  تشذگ  بضغ ، ماگنه  هک  دنوشیم  دنلب  یناسک 

رب شرجا  سپ  دنک  حالـصا  وفع و  هک  ره  هک  دیاهدینـشن  ار  هیآ  نیا  ایآ  : » دومرف دنراد ؟ یّقح  ادـخ  رب  اهنیا  ارچ  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد 
«. تسادخ

ندرک وفع  راوازـس  رتـشیب  وت  یلو  دـینک ، وفع  یتـفگ  اـم  هب  وت  ایادـخ ، مینک . رارقرب  تفلا  ناناملـسم  نیب  رد  هک  مینک  یعـس  دـیاب  مه  اـم 
. ياشخبب ام  رب  میاهدرک ، ملظ  نامدوخ  رب  ام  یتسه ؛
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102 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

گرم زا  رارف 

17
. ِتوَملا َۀَبحُص  َءاسا  دَقَف  ِِهلَجا  نِم  ًادَغ  َّدَع  نَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق 

. تسا دونشخان  گرم  زا  درامشب  دوخ  رمع  ِءزج  ار  ادرف  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ص 49 لوقعلا ، فحت 

تیاده  رون 
، دنک يزیرهمانرب  نآ  يارب  دنک و  باسح  دوخ  رمع  ِءزج  ار  ادرف  دیابن  ناسنا  هک  درادیم  نایب  ثیدح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

. تسایند یگدنز  رد  تلفغ  ببس  گرم ، زا  یتیاضران  نیمه  تسا و  دونشخان  گرم  زا  هک  تسانعم  نیا  هب  وزرآ  نیا  اریز 
. دنراشفیم شوغآ  رد  ار  نآ  دننزیم و  دنخبل  گرم  هرهچ  رب  كدنا  یهورگ  اهنت  دنسرتیم و  گرم  زا  مدرم  بلغا  ًالومعم 

؟ تسا روآجنر  یهورگ  يارب  نآ  مان  یّتح  نآ و  رهاظم  گرم و  ارچ  اّما 
رب هدماینرد و  قیمع  يرواب  تروص  هب  نامیا  نیا  دـنراد  نامیا  رگا  ای  دـنرادن ، نامیا  گرم  زا  سپ  یگدـنز  هب  هک  تسا  نیا  هدـمع  لیلد 

. تسا هدشن  مکاح  اهنآ  فطاوع  راکفا و 
اریز دـسرتیم ، هدرم  زا  هاگ  تسا و  رون  ِیتسین  تملظ ، اریز  دـسرتیم  بش  یکیرات  زا  ناسنا  تسا . یعیبط  یتسین  انف و  زا  ناسنا  تشحو 

تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  هک  دنک  رواب  شدوجو  مامت  اب  ناسنا  رگا  اّما  تسا . هتفرگ  رارق  انف  ریسم  رد  مهنآ 
103 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: تسا هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  تسا ، رفاک 
[68 .] ِِرفاکلا ُۀَّنَج  َو  ِنِمؤملا  ُنجِس  اینُّدلا 

تسود يوک  ياوه  هب  دوشیم و  دازآ  تسکش  سفق  نیا  یتقو  هک  وا  حور  غرم  يارب  تسا  یـسفق  یکاخ  مسج  نیا  هک  دنک  رواب  رگا  و 
زگره دشاب  نینچ  گرم  هرابرد  ناسنا  هاگدید  رگا  يرآ  دَنکفرب . هدرپ  هرهچ  نیا  زا  هک  تسا  مد  نآ  يوزرآ  رد  ًامّلسم  دنزیم ، لاب  رپ و 

. تسا ناهاوخ  لماکت  ریسم  ندومیپ  يارب  ار  یگدنز  هکنیا  نیع  رد  دنکیمن ، تشحو  نآ  زا 
ناشیاههرهچ دـشیم  رتشیب  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رب  راشف  رتگنت و  نمـشد  هقلح  ردـقره  هک  میناوخیم  اروشاع  خـیرات  رد  اذـل 

يارب دنتفگیم : دشیم  لاؤس  اهنآ  زا  یتقو  دندوب . نادنخ  اروشاع  حبـص  شباحـصا  نادرمریپ  یّتح  تشگیم و  رتافوکـش  رتهتخورفارب و 
. میریگیم شوغآ  رد  ار  نیعلاروح  میشونیم و  تداهش  تبرش  رگید  یتاعاس  هکنیا 

همهنآ زا  ندنک  لد  دَنکفایم و  ییادج  شبوبحم  وا و  نایم  گرم  اریز  تسایند ، هب  دـح  زا  شیب  یگتـسبلد  گرم ، زا  سرت  رگید  ّتلع 
. تسا راوشد  وا  يارب  هتخاس ، مهارف  شون  شیعرپ و  هّفرم و  یگدنز  يارب  هک  یتاناکما 

هللا یلص  ربمایپ  تمدخ  یسک  هک  میناوخیم  یثیدح  رد  تسا . لمع  همان  تائّیس  نوتس  ندوب  رپ  تانسح و  نوتس  ندوب  یلاخ  موس ، لماع 
؟ مرادن تسود  ار  گرم  ارچ  ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و 

؟ يراد یتورث  ایآ  دومرف :
. يرآ تفگ :

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ياهداتسرف دوخ  زا  شیپ  ار  نآ  زا  يزیچ  دومرف :
. هن تفگ :

زا تلامعا  همان  نوچ  يرادن ، تسود  ار  گرم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دومرف :
104 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

گرم دروم  رد  نانآ  شنیب  دزاسیم  ادـج  اهيّدام  زا  ار  ناتـسرپادخ  هک  یّمهم  رایـسب  لـئاسم  هلمج  زا  اـًلوصا  [ 69 .] تسا یلاخ  تانسح 
هب ياهناخ  زا  لاقتنا  زج  گرم  نانآ  رظن  زا  دنرامـشیم و  دیدج  یتایح  زاغآ  ار  نآ  دـننادیم و  هرابود  يدـّلوت  ار  گرم  نادّـحوم  تسا .

دننادیم زیچ  همه  نایاپ  ار  گرم  اهيّدام  یلو  دنهنیم ، ماگ  ترخآ  عیـسو  ناهج  هب  دنوشیم و  دازآ  ایند  سفق  زا  هک  تسین  رگید  هناخ 
رد ندش  هتشک  نتشک و  زا  ناتسرپادخ  اّما  دنریگ ، رارق  راشف  تحت  رگم  دننک  گرزب  ياهشزرا  ینابرق  ار  دوخ  دنتسین  رضاح  ورنیازا  و 

. دنسرتیم ادخ  زا  طقف  دنراذگیم و  هیام  لام  ناج و  زا  دننکیم ، راثیا  دنرادن ، یکاب  ادخ  هار 
هزادناهب دیحوت  زا  دـعب  ياهدـیقع  نامیا و  چـیه  تسا . ّرثؤم  ناسنا  لماکت  رد  داعم  هب  نامیا  هزادـنا  هچ  ات  میباییمرد  هک  تساج  نیمه  زا 

. دننک توعد  بلطم  ود  نیا  هب  ات  دندش  ثوعبم  ایبنا  همه  درادن و  تلاخد  ناسنا  ّتیصخش  نیوکت  رد  داعم 
ترضح فیرعت  رد  یسک  هک  دیـشاب  هدینـش  دیاش  ار  تیاکح  نیا  میـشاب . داعم  دای  هب  رایـسب  دناهدرک  شرافـس  ام  هب  هک  تسین  تهجیب 
دوـشیم رگم  تسا  روآهدـنخ  نخـس  نیا  ادـتبا  رد  تـسا . هدرک  رواـب  ار  تماـیق  ناـشیا  تـفگیم  هللا  هـمحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللاۀـیآ 

؟ دشاب هتشادن  داقتعا  داعم  هب  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللاۀیآ  دننام  یناملسم 
أدبم هک  يرواب  دشاب ، هتـشاد  باتزاب  یگدنز  رد  هک  تسا  يرواب  نآ  روظنم  اریز  دیـسر ، دـنلب  مالک  نیا  قمع  هب  دـش و  رتقیقد  دـیاب  اّما 

. دراذگن یمدآ  ناج  حور و  رد  يرثا  چیه  هک  يرواب  هن  دشاب ، یهلا  تیاضر  بسک  يارب  شالت  تکرح و 
تمایق هلأسم  يور  یتیبرت  ياهسالک  اههتشون ، اهینارنخـس ، رد  دیاب  تهج  نیمه  هب  دراد و  دوجو  یّمهم  رایـسب  لئاسم  تمایق  دروم  رد 

. دیزرو دیکأت 
يور رب  شدوخ  نتخاس  يارب  دنادیم ، ترخآ  يارب  ياهمّدقم  لپ و  ار  ایند  یگدنز  دراد و  خـسار  داقتعا  ینید  ياهرواب  هب  هک  یناملـسم 

. دنکیم هیکت  دایز  داعم  هلأسم 
105 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هلمج  هبترم  هد  زورهنابش  رد  ام  هک  یلیالد  زا  یکی  دیاش 
نیّدلا  ِمْوَی  ِِکلاَم 

. دوشیم هدنز  ام  رد  زیچ  همه  میدرکن  شومارف  یتقو  مینکن . شومارف  ار  تمایق ) زور  « ) نیّدلا موی   » هک دشاب  نیا  مینکیم  رارکت  ار 
لمع رد  اّما  دنراد ، نامیا  داعم  أدـبم و  هب  رگید ، ترابع  هب  يّدام . داعم  اب  دروخرب  رد  اّما  دـنایهلا ، داقتعا ، رد  یناسک  اسب  هکنیا  رـصتخم 

زور هب  اًلمع  یتقو  ام  تسا . هعجاـف  ًاـعقاو  لـمع  هدـیقع و  نیب  داـضت  نیا  دـننادیم . زیچ  همه  ناـیاپ  ار  گرم  ییوگ  دنـسرتیم . گرم  زا 
اًتاَْوما ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َالَو   » » هیآ هب  هک  میهدیم  ناشن  نامرادرک  راتفر و  اب  ام  مینکیمن . راثیا  میشاب  هتـشادن  رواب  تمایق 
يزور ناشراگدرورپ  دزن  دناهدنز و  هکلب  دناهدرم ، دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  دیربم  نامگ  زگره  َنُوقَزُْری ؛» ْمِّهبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحا  َْلب 
. میاهدش لفاغ  تمایق  زا  هک  میخرچیم  سوه  ويوه  درگ  رب  میاهدیبسچ و  یگدنز  نیا  هب  نانچ  میرادن . نامیا  [ 70 «] دنوشیم هداد 

سکعرب هکلب  دنکیمن ، باسح  شرمع  ِءزج  عطق  روطهب  ار  ادرف  تسا . هدامآ  هشیمه  دراد  نامیا  تمایق  هب  هک  یـسک  ثیدح ، نیا  قباطم 
. دنکیم گرم  زا  لابقتسا  ياّیهم  ار  دوخ  فاص و  ار  اهباسح  اذل  دشاب . وا  گرم  زور  ادرف  هک  دهدیم  لامتحا 

گنتگنت  مریگب  شوغآ  رد  اتيآ  نم  دزن  وگ  تسا  درم  رگا  گرم 
گنرگنر  دناتس  یقلد  نم  وانادواج ز  مناتس  یناج  وا  زا  نم 
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ُمُهَدَـحَأ َءاَج  اَذِإ  یَّتَح  . » » دـننکیم تشگزاب  ياـضاقت  نداد ، ناـج  هلحرم  رد  اـی  تماـیق ، زور  رد  مدرم  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  تاـیآ  رد 
هک یماگنه  َنُوثَْعُبی ؛» ِمْوَی  َیلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِهِءاَرَو  ْنِم  َو  اَُهِلئاَق  َوُه  ٌۀَِـملَک  اَهَّنِإ  اَّلَک  ُتْکََرت  اَـمِیف  اًِـحلاَص  ُلَـمْعَأ  یّلََعل  ِنوُعِجْرا * َّبر  َلاَـق  ُتْوَْملا 

یحلاص لمع  مدرک ) یهاـتوک  و   ) مدرک كرت  هچنآ  رد  دـیاش  دـینادرگزاب - ارم  اراـگدرورپ ، دـیوگیم : دـسر ، ارف  ناـنآ  زا  یکی  گرم 
ددرگزاب رگا  و   ) دیوگیم نابز  هب  وا  هک  تسا  ینخس  نیا  تسین  نینچ  دنیوگیم ): وا  هب  یلو  ، ) مهد ماجنا 

106 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هب اـی  نآرق  دراوـم ، نیا  همه  رد  [ 71 «.] دـنوش هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  ناـنآ  گرم )  ) یپ رد  و  دـهدیم ) همادا  ار  هار  ناـمه 

نکمم دش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  ینینج  رگم  دهدیمن . تشگزاب  هزاجا  لماکت  نوناق  تسا . هداد  زگره ) « ) اّلَک  » باوج هیانک ، هب  ای  تحارص 
نینچ هلأسم  یتقو  صقان . ای  دشاب  هدش  دـّلوتم  لماک  هاوخ  تسا ، لاحم  رـشب  یلماکت  ریـس  رظن  زا  ددرگزاب ؟ ردام  محر  هب  رگید  راب  تسا 

؟ میشیدنیب نآ  هرابرد  رتشیب  میشاب و  ریگتخس  نآ  هرابرد  دیابن  ایآ  درک ؟ يرتشیب  ّتقد  نآ  رد  دیابن  ایآ  تسا 
هـشیدنا نادـب  میـشیدنیب و  تسرد  رگا  و  مینکن . داعم  گرم و  زا  يدای  هک  درذـگن  ام  زا  يزور  میـشاب و  داعم  دای  هب  داـیز  دـیاب  ورنیازا 

. دوشیم رپ  افص  رون و  زا  نامدوجو  مامت  میناشوپب ، لمع  هماج 
107 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تشذگ وفع و 

18
؟ َتکِحَـض اّمِم  هّللا ، َلوسَر  ای  انلُقَف : ُهایانَث ، تَدـَب  یّتَح  ًاکِحاض  ُهانیأَر  ذإ  ٌِسلاـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللاُلوسَر  اـنَیب  َلاـق : ٍةَریَرُه  یبا  نَع 

یلاعَت  ُهّللا  َلاقَف  ِرَخآ  نِم  یتَِملظَِمب  یل  ذُخ  َّبر  ای  امُهُدَحا  َلاقَف  ّیبَر  يَدَی  َنَیب  ائیج  یتَّما  نِم  ِنالُجَر  َلاقَف :
هیلع و هللا  یلص  ِهّللاِلوسَر  انیَع  تَضاف  َُّمث  يرازوا . نِم  لِمحَیلَف  َّبر  ای  َلاقَف : ٌءیَش . یتانَسَح  نِم  َقبَی  َمل  َّبر  ای  َلاقَف : ُهَتَِملظَم . َكاخا  ِطعا 

ِۀَّنَجلا َیلا  َكَرََـصب  عَفرا  ِهّقَِحب : ِِبلاّطِلل  یلاعَت  هّللا  َلاق  َُّمث  مُهَرازوأ . مُهنَع  ُلِمحَی  نَم  یلا  ِهیف  ُساّنلا  ُجاتَحت  ٌموََیل  َموَیلا  َِکلذ  َّنا  َلاـق : َو  هلآ 
. ُهَنَمَث یناطعا  نَِمل  َلاقَف : اذه ؟ نَِمل  َّبر  ای  لاقَف : ِۀَمعّنلاَو . ِریَخلاَنِم  ُهَبَجعا  ام  يأَرَف  ُهَسأَر  َعَفَرَف  يَرت  اذام  رُظناَف 

: َلاقَف َِکلِذب ؟ َفیَک  َلاقَف : َتنا  َلاقَف : َِکلذ ؟ َنَمَث  ُِکلمَی  نَم  َو  َّبر  ای  َلاقَف :
َهّللاوُقَّتاَف : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللاُلوسَر  َلاقَف  َۀَّنَجلا . الُخداَف  َکیخا  ِدَِـیب  ذُـخَف  یلاعَت  ُهّللا  َلاقَف  ُتْوَفَع . دَـق  َلاـقَف : َکـیخا . نَع  َكِوفَِعب 

. مُِکنَیب َتاذ  اوُِحلصاَو 
وا نیشیپ  ياهنادند  هک  ياهنوگهب  دیدنخ  میدید  هک  دوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  هریرهوبا  زا 
ود نآ  زا  یکی  دندروآ . یلاعت  دنوادخ  دزن  ار  متّما  زا  درم  ود  دومرف : دیدیدنخ ؟ هچ  زا  ادـخ ، ربمایپ  يا  میتفگ : شترـضح  هب  دـش . رهاظ 

. ریگب يرگید  زا  ار  مّقح  ایادخ ، تفگ :
نیا هب  هک  یملظ  لباقم  رد  مهاوخب  هک  تسا  هدنامن  یقاب  متانـسح  زا  يزیچ  ایادـخ ، تفگ : زادرپب . ار  تردارب  ّقح  دومرف : یلاعت  يادـخ 

. مهدب وا  هب  ماهدرک  صخش 
. دشکب شود  هب  ارم  ناهانگ  سپ  ایادخ ، تفگ : مولظم 

108 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ار ناشناهانگ  هک  یسک  هب  دنجاتحم  مدرم  هک  تسا  يزور  زور  نآ  دومرف : دش و  نایرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامشچ  هاگنآ 

دنلب ار  شرـس  وا  ینیبیم ؟ هچ  نک  تشهب  هب  یهاگن  دومرف : قح  بلاط  هب  یلاعت  دـنوادخ  سپـس  دومرف : ترـضح  دـعب  دـشکب . شود  رب 
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ِنآ زا  اهنیا  اراگدرورپ  تفگ : مولظم  تشاداو . بّجعت  یتفگـش و  هب  ار  وا  هک  دید  تمعن  ریخ و  زا  يراثآ  دنکفا و  تشهب  هب  یهاگن  درک 
؟ تسیک

. دهدب نم  هب  ار  شتمیق  هک  تسا  یسک  يارب  اهنیا  دومرف : یلاعت  دنوادخ 
. وت دومرف : تسا ؟ نآ  تمیق  کلام  یسک  هچ  اراگدرورپ ، راب  تفگ :
؟ ماهتخادرپن یلوپ  هکنیا  اب  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  تفگ :

. ینکب یناوتیم  تاینید  ردارب  زا  هک  یتشذگ  اب  دومرف : دنوادخ 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  دـیوش . تشهب  لخاد  ریگب و  ار  تردارب  تسد  دومرف : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هاگنآ  مدرک . وفع  تفگ :

[72 .] دینک حالصا  ار  ناتدوخ  نیب  فالتخا  دیسرتب و  ادخ  زا  دومرف : هلآ  هیلع و 
ص 180 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: درک هّجوت  اهنآ  هب  دیاب  هک  تسا  ّمهم  هتکن  ود  ثیدح  نیا  رد 

قوقح هب  اجنآ  رد  يّدام  قوقح  اذـل  تسین ، اهنآ  ّتیلوؤسم  راب  ریز  زا  ندـش  جراخ  يّدام و  قوقح  قاقحا  يارب  ياهلیـسو  ترخآ  رد  . 1
. دوشیم لیدبت  يونعم 

يدوس نادنزرف  لام و  هک  يزور  َنُوَنبَال ؛» َو  ٌلاَم  ُعَْفنَی  َال  َمْوَی  : » » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  دزادرپیمن ، دراد  یهدـب  ناسنا  اجنیا  رد  اًلثم 
. دنک لوبق  ار  لباقم  فرط  ناهانگ  دیاب  تشادن  تانسح  رگا  دزادرپب . شتانسح  زا  دیاب  [، 73 «] دنشخبیمن

109 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هک دراد  يزیچ  هچ  تسا . تسدیهت  دش  تمایق  هصرع  دراو  یتقو  دشاب  هتشاد  تانسح  مه  ردقره  ناسنا  هک  تسا  یّمهم  رایسب  هلأسم  نیا 
هب ار  نارگید  ناهانگ  راب  دناوتیم  هنوگچ  تسا . دایز  دوشیم  دراو  هک  اجنآ  رد  دشاب  مک  شناهانگ  هک  مه  هزادناره  دـهدب ، يرگید  هب 

يوربآ هدرکان - يادخ  رگا - دزادرپب . ار  دوخ  ياهيراکهدب  دـهدب و  ماجنا  ار  اهباسح  هیفـصت  ایند  نیمه  رد  دـیاب  اذـل  دـشکب ؟ شود 
: » میناوخیم یترابع  رد  تسوا . يوربآ  ناملسم ، لام  زا  رتمهم  هک  ارچ  دنک ، یفالت  دبلطب و  ّتیّلح  تسا  هتخیر  ار  یسک 

ِِملسُملا  ِلُجَّرلا  ُضرِع  ابّرلاَیبْرا  َّنِإ 
ایند نآ  رد  درکن  ناربج  تخیر و  ار  یـسک  يوربآ  ایند  نیا  رد  یتقو  [ 74 «.] دوش هتخیر  تهجیب  هک  تسا  ناملـسم  يوربآ  ابر  نیرتدب   ؛

نیگنـس راب  مه  دشکیم و  شود  هب  ار  شیوخ  نیگنـس  راب  مه  دریذپب . ار  لباقم  فرط  ناهانگ  تشادن ، رگا  دزادرپب و  شتانـسح  زا  دیاب 
نیگنـس راـب  اـهنآ  َنوُرَتـْفَی ؛» اُوناَـک  اَّمَع  ِۀَـمیِْقلا  َمْوَی  َُّنلَئُْـسَیلَو  ْمِِهلاَْـقثَأ  َعَم  اـًلاَْقثَأَو  ْمَُهلاَْـقثَأ  َُّنلِمْحََیلَو  : » » میناوـخیم نآرق  رد  ار . نارگید 

زا نیقیهب  تمایق  زور  و  دوخ ؛ نیگنس  ياهراب  رب  هفاضا  ار  يرگید  نیگنـس  ياهراب  نینچمه )  ) دنـشکیم و شود  رب  ار  شیوخ  ناهانگ ) )
هدمآ ثیدح  رد  دنراد . ماقم  ناگدننکتشذگ  ردـقچ  هک  تسا  وفع  ماقم  . 2 [ 75 «.] دش دنهاوخ  لاؤس  دنتـسبیم ، ادخ  هب  هک  ییاهغورد 

 » هک
ُْوفَْعلا ِۀَّنَْجلا  ُنَمَث 

اریز دریگب ، ماقتنا  يزور  ات  دراد  هاگن  هنیـس  رد  دـید  یـسک  زا  يدـب  رگا  هک  تسین  راختفا  ناـسنا  يارب  تسا .» تشذـگ  تشهب ، ياـهب   ؛
وا هب  يرتمکحم  هبرض  دیاب  دز  وت  هب  ياهبرـض  یـسک  رگا  دندقتعم  دننادیم و  تعاجـش  لیلد  ار  ماقتنا  یخرب  تسا . تاناویح  راک  ماقتنا 
. دنتسین ّقفوم  وجماقتنا  وجهنیک و  دارفا  تسا . سفن  رب  ّطلست  تعاجش و  لیلد  نیا  يدیشخب  وت  دز و  ياهبرض  وا  رگا  هک  یلاح  رد  ینزب ،

نیب  زا  ار  نانمؤم  فالتخا  دیاب  نیا  زا  رتالاب  هکلب  درک ، وفع  دیاب  اهنتهن  دراوم  نیا  رد 
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110 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
، اـهداضت دـیاین  دوجو  هب  هعماـج  رد  هصیـصخ  نیا  رگا  وجماـقتنا . هن  نک  لیدـبت  تشذـگ  اـب  ياهعماـج  هب  ار  هعماـج  یناوتیم  رگا  درب و 

اهنت تفریذپ و  دهاوخن  نایاپ  زگره  یلئاسم  نینچ  هک  ارچ  دوشیم ، هدیشک  یگدنکارپ  هقرفت و  هب  هعماج  رتشیب و  زور  هب  زور  اهيریگرد 
. تسا تشذگ  نآ ، نایاپ  هطقن 

111 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یهلا يایلوا  تافص 

19
اینُّدـلا ِنِطاب  یلا  اورَظَن  َنیذَّلا  َلاقَف : َنونَزحَی ؟ مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ  َنیذـّلا ال  ِهّللا  ُءایلوا  نَم  ِهّللا  َلوسَر  ای  اولاـق : َلاـق  ٍکـِلام  ِنب  ِسَنا  نَع 

مُهَکُرتَیَـس نا  اوُِملَع  ام  اهنِم  اوکََرت  َو  مُهَتیُمی  نا  اْوَشَخ  ام  اهنِم  اوتاماَف  اِهلِجاِعب  ُساّنلا  َّمَتها  َنیح  اِهلِجِآب  اوُّمَتهاَف  اهِرِهاظ  یلا  ُساّنلا  َرَظَن  َنیح 
امَف مُهَنَیب  َتبِرَخَو  اهَنودّدَُجی  امَف  مُهَدـنِع  اینُّدـلا  ِتَُقلَخ  ُهوُعَـضَو  ّالا  ٌعِداخ  اِهتَعفِر  نِم  مُهُعَداخ  َو ال  ُهوُضَفَر  ّالا  ٌضِراع  اهنِم  مَُهل  َضَرَع  امَف 

یعرَص اِهلها  یلا  اورَظَن  مَُهل . یقبَی  ام  اِهب  َنورَتشَیَف  اهَنوعیبَیَو  مُهَتَرِخآ  اِهب  َنونبَیَف  اهَنومِدهَی  َلب  اهَنوُّبُِحی  امَف  مِهِرودُص  یف  َتتامَو  اهَنورُمعَی 
. َنوُرَذحَی ام  َنُود  ًافوَخ  َو ال  َنوجْرَی  ام  َنُود  ًاناما  َنْوَرَی  امَف  ُتالُثَملا  ُمِِهب  تَّلَح  دَق 

هن دـنراد و  یـسرت  هن  هک  ادـخ  ناتـسود  ادـخ ، لوسر  يا  دـنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا 
ورنیازا دننیبیم ، ار  نآ  نطاب  دنراد ،) هّجوت  نادب  و   ) دنرگنیم ایند  رهاظ  هب  مدرم  یتقو  هک  دنایناسک  دومرف : دننایک ؟ دنوشیم  نیگمغ 

هکنیا يارب  دنناریمیم  ار  ایند  هب ) هقالع   ) سپ تسا . هدـنیآ  ترخآ و  يارب  نانآ  شالت  دنـشوکیم ، ایند  هزور  ود  يارب  مدرم  هک  یماگنه 
دنزاسیم و درخ  ار  ایند  نانآ  دنکـشب ، ار  نانآ  ایند  هکنآ  ياج  هب   ) دـناریمب دـنک و  هابت  ار  نانآ  یتوکلم ) یـسدق و  ناج   ) ایند دنـسرتیم 

نآ ریـسا  و   ) دـننکیم در  ار  ایند  ياهقرب  وقرز  مامت  دـنکیم . ناشکرت  ایند  يدوزهب  دـننادیم  نوچ  دـننکیم  اهر  ار  اـیند  دننکـشیم .)
(. دنوشیمن

. دنشکیم نییاپ  هب  ار  اهيدنلب  نآ  هکلب  دبیرفیمن ، ار  نانآ  ایند  ياهبیشن  زارف و 
112 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دنزادرپیمن نآ  ینادابآ  يزاسون و  هب  اذل  هدش و  ناریو  هنهک و  ایند  نانآ  رظن  رد 
يدبا هناخ  اههناریو  نیا  رب  هاگنآ  دننکیم  ناریو  ار  ایند  نانآ  هکلب  دنرادن ، تسود  ار  نآ  اذـل  تسا . هدرم  ناشیاههنیـس  رد  ایند  هب  قشع 

رب نانیا  هک ) دننیبیم   ) ایوگ دنرگنیم  ناتـسرپایند  هب  یتقو  دنرخیم . ار  رادیاپ  یقاب و  ناهج  دنـشورفیم و  ار  ارذگ  يایند  دـنزاسیم . ار 
لد ترخآ  يارـس  ادخ و  هب  طقف  دـننیبیمن و  ایند  نیا  رد  یناما  ّتینما و  چـیه  دـناهدمآ . راتفرگ  یهلا  باذـع  هب  دـناهداتفا و  كاخ  يور 

. دنسرتیم یهلا  مشخ  باذع و  زا  طقف  دناهتسب و 
ص 181 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
. درک لّمأت  نآ  هرابرد  دیاب  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  یّمهم  رایسب  لاؤس 

هدـنیآ زا  هک  یهلا  ياـیلوا  دندیـسرپ : هتـشذگ . هب  تبـسن  مغ  تسا و  هدـنیآ  هب  تبـسن  فوخ  اـًلومعم  هک  تسا  نیا  رد  مغ  فوـخ و  قرف 
نانآ دنرگنیم  ایند  رهاظ  هب  مدرم  یتقو  هک  دنایناسک  نانیا  دومرف : خساپ  رد  ترضح  دننایک ؟ دنروخیمن  مه  هتـشذگ  مغ  دنـسرتیمن و 
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. دنهدیم ّتیّمها  ترخآ  هب  ینعی  دنتسه . هدنیآ  نارگن 
. دنکشب ار  نانآ  دناوتیمن  ایند  دنوشیم و  زوریپ  ایند  رب  هک  تسا  نآ  یهلا  يایلوا  ياههناشن  زا  رگید  یکی 

دـنوشیمن و ایند  ریـسا  دـننکیم و  یتسدشیپ  رگید ، ترابع  هب  دـنرادیمرب . تسد  ایند  زا  دـنک  ناشکرت  اـیند  هکنآ  زا  شیپ  هکنیا  رگید 
. دننکیم اهر  ار  ایند  قربوقرز 

. دنشکیم نییاپ  هب  ار  اهيدنلب  نآ  هکلب  دبیرفیمن ، ار  نانآ  ایند  ياهبیشن  زارف و 
هاگنآ دننکیم ، ناریو  ار  ایند  نانآ  تسا . هدرم  ناشیاههنیـس  رد  ایند  هب  قشع  دـنزادرپیمن . نآ  ینادابآ  هب  هدـش و  هنهک  ناشرظن  رد  ایند 

ایوگ دـنرگنیم  ناتـسرپایند  هب  یتقو  دـنرخیم . ار  یقاب  ناهج  دنـشورفیم و  ار  ارذـگ  يایند  دـننکیم . انب  ار  يدـبا  هناخ  اههناریو  نیا  رب 
راتفرگ یهلا  باذع  هب  دناهداتفا و  كاخ  يور  نانیا 

113 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
باذع و زا  رگم  دنسرتیمن ، زیچ  چیه  زا  دناهتسب . لد  ترخآ  يارس  ادخ و  هب  طقف  دننیبیمن و  ایند  نیا  رد  یناما  ّتینما و  چیه  دناهدمآ .

. یهلا مشخ 
میرک نآرق  تسا . يرگننطاب  ناتـسرپایند ، ربارب  رد  ادـخ  نادرم  ياههناشن  زا  یکی  هک  دـنراد  ییاـههناشن  ادـخ  ناتـسود  هکنیا : حیـضوت 

: دیامرفیم ناتسرپایند  هرابرد 
( راک نایاپ  و   ) ترخآ زا  دننادیم و  ار  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  طقف  اهنآ  َنُوِلفاَغ ؛» ْمُه  ِةَرِخَْألاِنَع  ْمُه  َو  اَْینُّدـلا  ِةوَیَْحلا  َنِم  اًرِهاَظ  َنوُمَْلعَی  » »

نانیبنورد اّما  [، 77] دش مک  ام  هیامرس  زا  میدرک ، ررض  يرآ  هک  دنجنـسیم  یـضایر  باسح  اب  دندیـشخب  يزیچ  رگا  نانیا  [ 76 «.] دنلفاغ
ّلُک ِیف  َِلباَنَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍۀَّبَح  ِلَـثَمَک  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  : » » میناوخیم نآرق  رد  دنـشیدنایم . رگید  ياهنوـگهب 

دنتـسه يرذب  دننامه  دننکیم ، قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  ٌمِیلَع ؛» ٌعِساَو  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللاَو  ٍۀَّبَح  ُۀـَئاِم  ٍۀَُـلْبنُس 
ای ود  دشاب ) هتـشاد  یگتـسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  دنوادخ  دشاب و  هناد  دصکی  هشوخ  ره  رد  هک  دـنایورب  هشوخ  تفه  هک 

دایز نامهیامرـس  میروخب  ابر  رگا  دـنیوگیم  رهاظ  لـها  [ 78 «.] تسا يزیچ ) ره  رب   ) اـناد وا  هدرتـسگ و  ادـخ  فطل  دـنکیم و  ربارب  دـنچ 
َو اَوبّرلا  ُهَّللا  ُقَحْمَی  : » » دـیامرفیم دراد  یبلاج  ریبعت  نآرق  دوشیم . مک  هکلب  دوشیمن ، داـیز  اـهنتهن  دـنیوگیم  نارگننطاـب  اـّما  دوشیم ،

ساپـسان چـیه  دـنوادخ  دـهدیم و  شیازفا  ار  تاقدـص  دـنکیم و  دوبان  ار  اـبر  دـنوادخ  ٍمِیثَأ ؛» ٍراَّفَک  َّلُـک  ُّبُِحیاـَل  ُهَّللاَو  ِتاَـقَدَّصلاِیبُْری 
ماجنارس  دشاب  ابر  نآ  رد  هک  ياهعماج  دباییمرد  درگنیم  ّتقد  هب  ناسنا  یتقو  [ 79 «.] درادیمن تسود  ار  يراکهانگ 

114 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. تسا دنلبرس  ّقفوم و  ياهعماج  دشاب  قافنا  نواعت و  نآ  رد  هک  ياهعماج  لباقم  رد  اّما  دوشیم ، راچد  ینماان  تکالف و  رقف و  هب 

نوچ اّما  دیهدیم ؟ اهبرع  هب  ارچ  دـیربیم ؟ نوریب  تکلمم  زا  زرا  همهنیا  ارچ  هکنیا  زا  دـشیم  رپ  اههمانزور  جـح  ماّیا  بالقنا  زا  شیپ 
اب یجاح  یگرزب  يونعم  هیامرس  هچ  دوشیم  جرخ  هک  يرالد  رازه  دنچ  نیا  لباقم  رد  هک  دندرکیمن  كرد  دنتـسیرگنیم  رهاظهب  نانآ 

اجنآ هب  نتفر  اب  هک  ییاهبلق  هچ  دراد . هارمه  هب  ار  ناناملـسم  تّزع  تدـحو و  تسا و  مالـسا  تمظع  جـح ، دـنکیم . روشک  دراو  دوخ 
. دنباییم افص  دنوشیم و  كاپ 

رد یـسک  دنربب . هرهب  نآ  زا  دنناوتب  تسین  مولعم  هک  ییاهجنر  دنـشکیم ، یتامحز  هچ  دوخ  يایند  هزور  ود  یگدنز  يارب  مدرم  دینیبیم 
وا ملهچ  مسارم  دـعب  دُربن و  هناخ  زا  ياهرهب  هراچیب  نآ  اّما  دـندرکیم ، یـشاّقن  نآ  رد  مین  لاس و  کی  طقف  هک  دوب  هتخاس  ياهناخ  نارهت 

يورخا یناگدنز  نآ  يارب  یلو  دنکیم ، یگدنود  همهنیا  دنک  یگدنز  نآ  رد  زور  راهچ  دهاوخیم  هک  ییایند  يارب  دنتفرگ . نآ  رد  ار 
. تسین نآ  رکف  هب  اًلصا  دشکیمن و  یتمحز 

: دوشیم هصالخ  دنب  هس  رد  دینک  يدنبعمج  ار  نآ  دیهاوخب  رگا  هک  یهلا  يایلوا  تافص  زا  تسا  ياهعومجم  ثیدح  نیا 
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. تسا رادیاپان  ّتقوم و  ییارس  هک  دننادیم  دنسانشیم و  بوخ  ار  ایند  یهلا  يایلوا  . 1
. دنراد ایند  زا  یفاک  تخانش  نانآ  نوچ  دنروخیمن ، ار  نآ  قرب  وقرز  بیرف  دنوشیمن و  نآ  ياهگنر  ریسا  زگره  . 2

. دنرخیم ار  ترخآ  دنشورفیم و  ار  ایند  دنزاسیم و  ار  یقاب  يارس  یناف  يایند  نیا  ياههناریو  رب  دنربیم ، ار  مزال  هدافتسا  ایند  زا  . 3
هک میباییمرد  مینکیم  ّتقد  دناهدروآ ؟ تسد  هب  اجک  زا  ار  اهماقم  نیا  تسا . هدناسر  یعیفر  ياهماقم  هب  ار  یناسک  دنوادخ  مینیبیم  ام 

حیحص  هرهب  دوخ  رمع  زا 
115 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هیلع بلاطیبا  نب  ّیلع  ناـنمؤمریما  ترـضح  دنـسریم . شرع  هب  شرف  زا  دـننکیم و  زاورپ  كـالفا  هب  كاـخ  نیا  زا  دـنربیم و  یبوخ  و 
: تسا رترب  تمایق  هنماد  ات  سنا  ّنج و  تدابع  زا  هک  دز  ياهبرض  قدنخ  زور  رد  مالسلا 

ِنیَلَقَّثلا  ِةَدابِع  نِم  ُلَضفا  ِقَدنَخلا  ِموَی  یف  ِّیلَع  َُۀبرَض 
: تسا هدمآ  یترابع  رد  تفرگ . رارق  رفک  مامت  لباقم  رد  نامیا  مامت  زور  نآ  رد  هک  ارچ  ، 

[80 .] ِهّلُک ِكرّشلا  َیلا  ُهُّلُک  ُنامیالا  َزََرب 
ّنج تدابع  زا  رترب  مالسلا  هیلع  یلع  هبرـض  هک  تسین  بّجعت  ياج  نیاربانب  تفریم . نیب  زا  مالـسا  دشیم  زوریپ  دودبع  نب  ورمع  رگا  و 

. تسا سنا  و 
ردـق تقونآ  درک ، البرک  نادیهـش  نوچ  يراـک  حوتفلاحـتف و  ناوتیم  زورمین  کـی  رد  یهاـگ  هک  میـشیدنیب  لـئاسم  نیا  هب  بوخ  رگا 

. میهدیمن رارق  فده  ار  ایند  تسا ، هدش  ثحب  نانآ  زا  مه  نآرق  رد  هک  یهلا  يایلوا  نوچمه  مینادیم و  ار  رمع  ياهبنارگ  هیامرس 
116 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ناگتشذگ تشونرس  زا  تربع 

20
َمَظعا َو  ًۀَطَسب  مُکنِم  َرَبکا  اوناک  َنیمّدَِقتُم  ُۀَّیَِقبَو  َنیضام  ُفَلَخ  ُمتنا  امَّنا  ُلوقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوسَر  ُتعِمَـس  َلاق : ِةَریَرُه  یبا  نَع 

اهَیلا اوناک  ام  َنَکسا  اهنَع  اوجِعزاَف  ًةَوطَس 
مِِهب  تَرَدَغ  َو  ]

َو ٍةَأجَف  یلَع  اوذَخُؤت  نا  َلبَق  ٍغّلَبُم  ٍداِزب  مُکَسُفنا  اولِحراَف  ٍۀَیِدف  ُلَذب  مُهنِم  َِلُبق  َو ال  ٍةَریشَع  ُةَُّوق  مُهعَنمَی  مَلَف  اِهب  اوناک  ام  ََقثوا  اهنِم  اوجِرخا  َو  [ 
. ِدادِعتسإلا ِنَع  ُمتلَفَغ  دَق 

، دیتسه ناگتشذگ  نیشناج  ناینیشیپ و  هدنامزاب  امـش  دومرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تفگ  هک  هدش  تیاور  هریرهوبا  زا 
لامک ایند  هب  دندوب و  شیاسآ  شمارآ و  تیاهن  رد  هک  یلاح  رد  ار  نانآ  دـنوادخ  سپ  دـندوب ، رتدـنمورین  رتيوق و  یماوقاامـش  زا  شیپ 

ایند رد  هکنیا  يارب   ) دوش و ناشنتفر  عنام  تسناوتن  هلیبق  موق و  يدـنمورین  هک ) دوب  یلاح  رد  نیا   ) درب و ترخآ  ناهج  هب  دنتـشاد  نانیمطا 
ار امـش  یناهگان  روطهب  تلفغ  لاح  رد  یگدامآ و  نودب  هکنیا  زا  لبق  سپ  دشن . هتفریذپ  ياهیدف  یّلک - روطهب  یلوپ و - نانآ  زا  دـننامب )

. دیوش نتفر  هدامآ  دیرادرب و  دشاب ) یفاک  ناهج  نآ  رد  امش  يارب  هک   ) ناوارف هشوت  ناتدوخ  دنربب ، ایند  زا 
ص 181 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
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دیکأت نآ  رب  زین  میرک  نآرق  هک  تسا  ناگتشذگ  خیرات  هب  هّجوت  هب  رظان  ثیدح 
117 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تردق نادنزرف و  لام و  رظن  زا  امـش  رب  هک  دندوب  هتـشذگ  رد  یماوقا  دیوگیم : تسا . هدرک  هراشا  نادـب  دّدـعتم  تایآ  رد  دراد و  رایـسب 
راتفرگ تشونرـس  نامه  هب  زین  امـش  هک  دیـسرتب  دـهدب . تلهم  نانآ  هب  توملا  کلم  هک  دـشن  ثعاب  نانآ  يورین  زگره  دنتـشاد و  يرترب 

. دینک طوقس  ناهگان  دیوش و 
زا يراثآ  یماوقا  مه  ام  زا  شیپ  مینکیم . یگدنز  نیمز  يور  رب  هک  میتسین  یموق  نیتسخن  ام  تسا . تفرعم  هناگشش  عبانم  زا  یکی  خیرات 

. ینیوکت راثآ  ینیودت و  راثآ  تسا : هنوگ  ود  رب  هدنام  اجهب  راثآ  نیا  دناهدراذگ . راگدای  هب  دوخ 
. دریگب تربع  دناوتیم  بوخ  یلیخ  دنکیم  هعلاطم  ار  ماوقا  تشونرس  اهنآ  رد  ناسنا  یتقو  تسا . یخیرات  ياهباتک  نیمه  ینیودت  راثآ 

دیوریم هک  ماـش  هـب  ناتریـسم  رد  دـیوگیم : دـنکیم و  هراـشا  نآ  هـب  نآرق  هـک  تساـهنآ  هدـش  ناریو  ياهرهـش  نـیمه  ینیوـکت  راـثآ 
زا یتقو  دیریگیمن ؟ تربع  ارچ  دیونـشیمن ؟ ار  اههناریو  نیا  مایپ  ارچ  تسادـیپ . اهنیا  لاثما  دومث و  داع ، طول ، موق  ياهرهـش  ياههناریو 

راثآ هب  دناهدش . ناریو  هک  دـینیبب  ار  نادـنمتردق  ناهاش و  ياهخاک  دـینکیمن ؟ هّجوت  ناگدرم  دایرف  هب  ارچ  دـیرذگیم  ناتـسروگ  رانک 
ات دندیشک  تمحز  رگراک  نارازه  و  دیشک - لوط  لاس  تسیب  هد  دودح  و  دش - هتخاس  گنس  اهنویلیم  زا  هک  یمارها  دینک . هاگن  هنعارف 

هدش هّیهت  مارها  هک  هقطنم  نآ  رد  اریز  دناهدرک ، هّیهت  ار  اهگنـس  نیا  هنوگچ  هک  دـهدب  حیـضوت  هتـسناوتن  یـسک  زونه  دـنزاسب و  ار  نآ 
نوـعرف يارب  ربـق  ناوـنع  هب  ار  اـهنیا  همه  درک . هّیهت  گنـس  نآ  زا  دـشاب  نکمم  هـک  تـسین  یگرزب  هوـک  نآ ، يرتـمولیک  رازه  اـت  تـسا 

؟ دنریگب ار  گرم  يولج  دنراد و  هاگن  هدنز  ار  دوخ  دنتسناوت  لاپوک  لای و  تردق و  همهنآ  اب  ایآ  تسا . سرد  شدوخ  اهنیا  دناهتخاس .
بش رگا  هک  دوب  هدش  هیبعت  یقرب  هاگتسد  ود  شخاک  فقـس  رد  يولهپ ، اضردّمحم  سوحنم ، هاش  نیمه  تسا . ناوارف  تربع  ياهسرد 

يارب  هک  دوب  يّدام  تاناکما  زا  یئزج  نیا  هزات  دشیم و  زاب  فقس  يدیلک  اب  دنیبب  ار  نامسآ  درکیم  سوه 
118 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دندرک هناخ  كاخ  لد  رد  ماجنارس  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دندیسر ؟ اجک  هب  اهنیا  دندوب . هدرک  مهارف  دوخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اذل  نارگید . هب  دسر  هچ  ات  دنتـسبرب  تخر  ایند  نیا  زا  دندوب  یتسه  دبـسرس  لگ  هک  یهلا  يایلوا  ایبنا و 

هبوت نامه  گرم  يارب  یگدامآ  دیـشابن . گرم  هدامآ  امـش  هک  یلاح  رد  دنهد ، تکرح  ترخآ  يوسهب  ار  امـش  هکنیا  زا  دیـسرتب  دومرف :
. دشاب گرم  رادید  هدامآ  ات  داد  وشوتسش  ناهانگ  زا  ار  ناج  لد و  دیاب  ینعی  تسا .

119 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

گرم دای  ترخآ و  رفس 

21
َکَـسفَن دُدعاَو  ٍلیبَس  ُِرباع  َو  ٌبیرَغ  َکَّنأَک  اینُّدلا  یف  نُک  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  یل  َلاق  َلاق  َرَمُع  ِنبا  نَع  ِهّللاِدـبَع  ِنب  ِِملاس  نَع 

َِکبابَش نِمَو  َکِمقُِسل  َِکتَّحِـص  نِم  ذُخَو  ِحابَّصلِاب  َکَسفَن  ثّدَُحت  الَف  َتیَـسما  اذاَو  ِءاسَملِاب  َکَسفَن  ثّدَُحت  َتحَبـصا ال  اذاَو  یتوَملا  ِیف 
. ًادَغ َکُمسإ  ام  يردَت  َکَّناَف ال  َِکتافَِول  َِکتایَح  نِمَو  َکِمَرَِهل 

و  ) نک یگدنز  نارذگهر  نابیرغ و  دننام  ایند  رد  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  هّللادبع  نب  ملاس 
هب زین  بش  دنبم و  دیما  بورغ  ات  ندوب  هدـنز  هب  دوشیم  هک  حبـص  رامـشب . ناگدرم  رامـش  رد  ار  تدوخ  و  نادـب ) ّتقوم  هاگلزنم  ار  ایند 

يرادربهرهب تگرم  يارب  یناگدنز  زا  تايریپ و  يارب  یناوج  نارود  زا  تايرامیب ، تقو  يارب  یتمالـس  نامز  زا  حبـص و  ات  ندوب  هدـنز 
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. دوب یهاوخ  هورگ  مادک  ِءزج  تمایق  يادرف  ینادیمن  هک  ارچ  نک ،
ص 181 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
هیکت دایز  ایند  یگدنز  هب  دامتعا  مدع  ایند و  ندوب  ارذـگ  هب  تایاور  رد  دزادرپیم . گرم  دای  یتیبرت  ّمهم  رایـسب  عوضوم  هب  ثیدـح  نیا 

: تسا هدمآ  یترابع  رد  تسا . هدش 
ٍۀَئیِطَخ ّلُک  ُسأَر  اینُّدلا  ُّبُح  »

[81 «.] تسایند یتسود  ناهانگ ، مامت  همشچرس   ؛
120 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

لد تروص ، نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  و  تسا . هنادواج  ایند  درادـنپیم  صخـش  هکنیا  تسایند و  يرادـیاپان  زا  تلفغ  ببـس  هب  اـیند  ّبح 
. دوشیم تخس  نآ  زا  ندنک 

هب درک  حبص  یتقو  هک  دشاب  ياهنوگهب  دیاب  ناسنا  [ 82 .] تسا گرم  هب  هّجوت  هانگ ، اب  هزرابم  ناسنا و  تیبرت  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  اذـل 
ار یلاح  نامه  هکلب  دنامیم ، هدنز  حبـص  ات  هک  دهدن  هدعو  دوخ  هب  دوشیم  بورغ  یتقو  دنامیم و  هدنز  بش  ات  هک  دـهدن  هدـعو  دوخ 
. دنشابن هدنز  دعب  ياهظحل  ات  دیاش  دندادیم  لامتحا  همه  ًاعقاو  هک  میتشاد  نامروشک  رد  رفک  ياهورین  نارابمب  نامز  رد  هک  میشاب  هتـشاد 

. تشاذگیم یقاب  اهلد  رد  یقیمع  رثا  ایند  هب  ییانتعایب  ادخ و  هب  هّجوت  تلاح  ینعی  هلأسم  نیمه 
، دـینک ّتقد  دـناسریم  رگید  ياضعا  هب  ار  نوخ  هک  یبلق  نیمه  هب  امـش  اًلثم  تسا . رطخ  ضرعم  رد  هظحل  ره  هک  دـنادب  دـیاب  ناسنا  اذـل 
ار دوخ  تسا و  لئاق  تاواسم  شدوخ  يارب  تقیقح  رد  دریگیمن و  بلق  نورد  نوخ  زا  ار  شیاذـغ  اّما  تسا ، نوخ  شخپ  هاـگیاج  بلق 
هک بلق  گرزب  گر  نآ  رانک  رد  تسا  یکچوک  گر  کی  درک  لقتنم  اهگر  هب  ار  نوخ  یتقو  دنادیم . ندب  ياضعا  رگید  فیدر  رد 

اجنآ زا 
121 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نیا هراوید  یهاگ  دوشیم . هیذـغت  یعرف  گر  کی  زا  اضعا  ریاس  دـننام  مه  بلق  نیارباـنب  دـنکیم . هیذـغت  ار  بلق  ددرگیمرب و  بلق  هب 
هک تسه  نآ  رد  ياهّدام  تخیر  نوریب  گر  زا  هک  نیمه  دوشیم  هتخل  هداس  یلیخ  نوخ  ینوخ - هتخل  اـی  دوشیم ، کـیراب  یعرف  گر 

کی هزادـناهب  ياهتخل  مهنآ  دوشیم و  هتخل  گر  نورد  نامه  رد  دروخیم و  مه  هب  نوخ  بیکرت  عاضوا  هاگ  دـنکیم و  هتخل  ار  نوخ 
نآ هب  هک  دتـسیایم  راـک  زا  بلق  هقیقد  ود  زا  دـعب  دـش  نینچ  یتـقو  دـسریمن . بلق  هب  نوـخ  دریگیم و  ار  گر  نیا  يارجم  رتـمیلیم -

. دنیوگیم یبلق  هتکس  ای  یبلق  تسیا 
دریمب و تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  دـنکیم  تشحو  ناـسنا  دـننکیم  ناـیب  يژولویزیف )  ) اـضعالا ملع  صّـصختم  ناکـشزپ  ار  اـهنیا  یتـقو 

دنتـسه لگ  گرب  زا  رتكزان  رایـسب  دنرذگیم  زغم  زا  هک  ییاهگریوم  نیا  اًلثم  دوشیم . ساوسو  راچد  كوکـشم و  شدوخ  هب  یهاگ 
. ددرگ ناسنا  گرم  ثعاب  تسا  نکمم  دزیریم و  زغم  يور  نوخ  دوش  هراپ  دنکن و  لّمحت  دیایب و  راشف  اههرادج  نیا  زا  یکی  رب  رگا  هک 

نوریب هفرس  اب  دوش  نآ  دراو  رگید  زیچ  ای  اذغ  زا  یکچوک  هّکت  یتقو  سّفنت  هاگتـسد  هک  ارچ  دریمب ، ياهمقل  رثا  رب  تسا  نکمم  ناسنا  ای 
یّتح تسا . هداس  یلیخ  ندرم  هصالخ  درادـن . دوجو  ندرم  زج  یهار  چـیه  دـنامیم و  اجنآ  دـشاب  رتگرزب  يرادـقم  رگا  اّما  دزادـنایم ،

يرگید تسا  نکمم  ینک - تیاعر  مه  تدوخ  رگا  یّتح  یگدننار - نیح  رد  نوچ  تسا ، كانرطخ  رایسب  مینکیم  هک  ییاهرفـس  نیمه 
. دوـش بکترم  ار  ناـهانگ  عاوـنا  ارچ  تسا  راـبتعایب  ردـقنیا  یگدـنز  هک  دـنادب  ناـسنا  یتـقو  دـناسرب . یبیـسآ  وـت  هب  دـنکن و  تیاـعر 

. دنکن هانگ  ناسنا  ات  دشاب  يوق  رایسب  يزمرت  دناوتیم  ندوب  گرم  دای  هب  هک  تسورنیازا 
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رد مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  یتقو  میراد  تایاور  رد  زاب  دشاب .» گرم  دای  هب  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتكریز   » هک میراد  تایاور  رد  اذل 
هلمج  هب  دمح  هروس 

ِنیّدلا  ِمْوَی  ِِکلاَم 
یگدولآ و همهنیا  اب  دـیاب  ام  درکیم ، نینچ  تمـصع  تّفع و  ماقم  نآ  اب  ماـما  دادیم . رّکذـت  دوخ  هب  درکیم و  رارکت  ّبترم  دیـسریم 

. دشاب لئاسم  نیا  دای  هب  هزور  همه  ناسنا  هک  تسا  بوخ  سپ  مینک ؟ هچ  هانگ 
122 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یگدامآ رادشه و 

22
الَف مُِکتَرِخآ  نَع  مُکاینُد  مُکَّنَلَغـشَی  ـال  ُساـّنلا  اـهُّیا  ِهِظِعاوَم : وا  ِِهبَطُخ  ِضَعب  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاـق  َلاـق  ٍساـّبَع  ِنبا  نَع 

اوبَّذَُعت نا  َلبَق  اَهل  اودّهَم  َو  اوبَساُحت  نا  َلبَق  مُکَسُفنا  اوبِـساح  َو  مُکیـصاعَم  یلا  ًۀَعیرَذ  مُکَنامیا  اولَعَجت  الَو  مُّکبَر  ِۀَعاط  یلَع  مُکاوَه  اوِرثُؤت 
. اوُجَعُزت نا  َلبَق  ِلیحَّرِلل  اودَّوََزتَو 

يا دومرف : شظعاوم  ای  اههبطخ  یخرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ساّبع  نبا 
باکترا يارب  ياهلیـسو  ار  ناتنامیا  دیرادن و  مّدقم  یهلا  تعاط  رب  ار  ناتدوخ  سوه  ويوه  سپ  درادن  زاب  ترخآ  زا  ار  امـش  ایند  مدرم ،

دینک هدامآ  تمایق  يارب  ار ) تداعـس  لیاسو   ) دیوش و یـسرباسح  هکنآ  زا  شیپ  دیزادرپب  شیوخ  سفن  هبـساحم  هب  دـیهدن . رارق  ناهانگ 
. دیوش هداد  تکرح  رابجا  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیزودنیب  هشوت  ندرک  چوک  يارب  دیوش و  باذع  هکنآ  زا  شیپ 

ص 181 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
بقارم مدرم ، يا  دیامرفیم : دنکیم  رداص  روتـسد  جنپ  هاگنآ  دهدیم و  يرادشه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیدـح  يادـتبا  رد 

یتسار و هب  ار  ایند  هک  ّتیناسنا  گرزب  ربهر  زا  تسا  يرادشه  نیا  دنکن . لفاغ  ترخآ  زا  دزاسن و  لوغشم  دوخ  هب  ار  امش  ایند  هک  دیشاب 
. دسانشیم یتسرد 

123 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
اهنت ایند  یگدـنز  هک  دـینادب  ِدَالْوَْألاَو ؛» ِلاَْومَْألاِیف  ٌُرثاَکَتَو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخاَفَتَو  ٌۀَـنیِزَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اَْینُّدـلا  ُةوَیَْحلا  اَـمَّنَأ  اوُمَلْعا  : » » دـیامرفیم نآرق 

یمرگرس یشوگيزاب و  [ 83 «.] تسا نادـنزرف  لاوما و  رد  یبلطنوزفا  امـش و  نایم  رد  یـشورفرخف  یتسرپلّمجت و  یمرگرـس و  يزاب و 
زگره لماک  ياهلقع  یلو  دندنبیم ، لد  ایند  هب  دنوشیم و  يزابکاخ  راتفرگ  تساههّچب ، لقع  هزادـناهب  ناشلقع  یخرب  تساههّچب . لام 

زیچ يرگید  دوشیم و  ریزو  یکی  دوشیم ، سیلپ  ياهّچب  دـننکیم ، يزاب  هناـخ  اـههّچب  هک  دـینیبیم  دـنوشیمن . قرب  وقرز  نیا  راـتفرگ 
اـم و هب  یتقو  هک  دنتـسه  مه  یناـسک  دـننکیم ! هچ  اـهنیا  مییوگیم  دوخ  هب  دریگیم و  نامهدـنخ  اـههّچب  يزاـب  زا  اـم  زین  یهاـگ  رگید .

؟ تسیچ اهنیا  باسح  فرح  هک  دریگیم  ناشهدنخ  دننکیم  هاگن  ناملامعا 
؟ دننامب یقاب  ایند  رد  دنهاوخیم  اهنیا  رگم 

ره هدش و  لقن  شترـضح  زا  راصق  تاملک  تروص  هب  هاگ  اهنیا  زا  مادکره  هک  دنکیم  رداص  روتـسد  جنپ  ترـضح  رادـشه ، نیا  زا  دـعب 
: تسا یّلقتسم  همانرب  مادک 
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.1
مُّکبَر  ِۀَعاط  یلَع  مُکاوَه  اوِرثُْؤت  الَف 

یـسک هچ  هک  دوشیم  صّخـشم  اهعطاقت  رد  درادـب . مّدـقم  سفن  تعاـطا  رب  ار  ادـخ  تعاـطا  هک  تسا  یـسک  رادـیب  رایـشوه و  ناـسنا  . 
راکنا ار  یـضعب  میروآیم و  ناـمیا  یـضعب  هب  : » دـنیوگیم هک  یناـسک  میناوخیم  نآرق  رد  هکناـنچ  تسین . یـسک  هچ  تسا و  ناملـسم 

رب ار  شسوه  ويوه  لیم و  ناملسم  نمؤم و  دناهدشن . ناملسم  زونه  دوشیم  مولعم  [ 84 «] ٍضْعَِبب ُرُفْکَن  َو  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن  َنُولوُقَیَو  « » مینکیم
ملیم قباطم  هک  اجره  دراذـگب . اپ  ریز  ار  یهلا  ماکحا  دـنک و  راتفر  دوب  شلیم  هنوگره  هک  تسین  نینچ  دـهدیمن . حـیجرت  ادـخ  تساوخ 

ويوه فلاـخم  هک  ییاـج  رد  اـّما  تسا ، ماـکحا  نیا  رد  یهلا  حـلاصم  ردـقچ  میوگب  منادـب و  مکحم  تسرد و  یلیخ  ار  ادـخ  مکح  دوب 
، تسا ترورض  تسا ، جرح  رسع و  میوگب  تسا  نم  سوه 

« ِتاروظحَملا ُحیُبت  ُتارورَّضلا  »
. درادن یلاکشا  سپ  ، 

124 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
.2

مُکیصاعَم  یلا  ًۀَعیرَذ  مُکَنامیا  اولَعَجت  َو ال 
. دنکیم هانگ  يدنوادخ  مرک  هب  نامیا  اب  تسا . میرک  ادخ  میتسه  هدولآ  رگا  ام  دـنیوگیم : دـنهدیم  رارق  هانگ  هلیـسو  ار  نامیا  یـضعب  . 
. دننکیم تیصعم  هلیسو  ار  تیالو  اجنیا  رد  میراد .» نیسح  کی  میهانگ و  قرغ  همه  ام   » هک تسا  فورعم  رایسب  مدرم  نیب  رد  هلمج  نیا 
شاب و وا  عیطم  يراد  ادخ  رب  لّکوت  ًاعقاو  رگا  دیوگیم . غورد  دیوگیم  نینچ  هک  یـسک  تسا . ینامرفان  همّدـقم  هکلب  تسین ، نامیا  نیا 

هدمآ مه  هنومن  ریسفت  رد  دوشیم و  تعافش  ثحب  رد  هک  تسا  یثحب  نامه  هیبش  نیا  هدن . رارق  یصاعم  باکترا  يارب  ياهلیسو  ار  لّکوت 
: دورس نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  يرعاش  دننکیم  لقن  تسا .
نک  هانگ  یهاوخب  هچ  ره  هک  منماض  نمتسا  یلع  اب  رشح  هلماعم  رگا  بجاح ،

. نک ضوع  ار  ترعش  یتفگ ، رعش  دب  یلیخ  بجاح ، دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  دید  باوخ  رد  بش 
؟ میوگب هچ  درک : ضرع 

: وگب دومرف ،
نک  هانگ  رتمک  نک و  یلع  خر  زا  مرشتسا  یلع  اب  رشح  هلماعم  رگا  بجاح ،

رد دـنربیم . مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  روضح  ار  شلامعا  راب  ودیکی  لقاّدـح  هتفه  ره  هک  دـنادیم  تسا  تیالو  هب  دـقتعم  هک  یـسک 
لامعا نانمؤم ، وا و  هداتـسرف  دنوادخ و  دینک  لمع  وگب : َنُونِمْؤُْملاَو ؛» ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُِلقَو  : » » میناوخیم نینچ  نآرق 

ام لامعا  همان  رگا  دنکن . هانگ  دشکب و  تلاجخ  نامز  ماما  خر  زا  دـیاب  دـننیبیم . ار  وا  لامعا  ماما  ربمغیپ و  ادـخ و  [ 85 «.] دننیبیم ار  امش 
يراک میـشاب  نمؤم  یتسردهب  رگا  ینابزدـب . تبیغ ، تمهت ، غورد ، تسا : هانگ  همه  نییاپ  هب  الاب  زا  دـنهدب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هب  ار 
لئاسم زا  يرایـسب  اسب  میرخیمن و  نامدوخ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  نیرفن  دوش . ماـما  شجنر  یگدرزآ و  بجوم  هک  مینکیمن 

. دشاب مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  شجنر  ببس  هب  میوشیم  نآ  راتفرگ  هک  ار  يدرف  یعامتجا و 
125 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

.3
اوبَساُحت نا  َلبَق  مُکَسُفنا  اوبِساح  َو 

هب ارچ  میدـقتعم  باـتک  باـسح و  تماـیق و  هب  رگا  دـسرب . شیوـخ  باـسح  هب  نارگید  یـسرباسح  زا  شیپ  هک  یـسک  تسا  رادـیب  هچ  . 
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تواضق تدوخ  ایب و  دـنیوگب  دـنهدب  نامدوخ  تسد  هب  ار  تواضق  تمایق  زور  رگا  ًاعقاو  مینکیمن ؟ یگدیـسر  نامدوخ  لامعا  باـسح 
یتبثم راک  ياهداد ؟ ماجنا  یـصلاخ  لمع  ایآ  ییوگیم ؟ هچ  یمّنهج ، ای  یـشاب  یتشهب  دیاب  هک  هدـب  فاصنا  تسا ، تلامعا  همان  نیا  نک ،

؟ یشاب تشهب  ّقحتسم  ات  ياهدرک  ادخ  يارب 
. » 4

اوبَّذَُعت نا  َلبَق  اَهل  اودّهَمَو 
، ادـخ دزن  شنرک  تعاط و  اب  دـیزاس .» مهارف  ار  دوخ  تداعـس  لیاسو  دـیوش  نآ  راـتفرگ  دـینک و  مهارف  ار  دوخ  باذـع  هکنآ  زا  شیپ   ؛

. دیرخب ار  ناهج  ود  یتخبشوخ 
. » 5

اوجَعُزت نا  َلبَق  ِلیحَّرِلل  اودَّوََزت  َو 
هداـیپ نارفاـسم  هک  تسا  یهاـگلزنم  دـننام  اـیند  نوچ  دـنربب .» روز  هب  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  دـینک  هّیهت  هشوت  داز و  ندرک ، چوک  يارب   ؛

لوغـشم يزاب  هب  رگا  هاگلزنم  نیا  رد  تسین . نآ  رد  ییاذغ  بآ و  تسا و  ینالوط  هار  هک  ارچ  دننک ، هّیهت  اذغ  دنرادرب و  بآ  ات  دـناهدش 
. دناهتشادنرب ياهشوت  هدرکن و  يراک  دننیبیم  اهنیا  تسا و  نتفر  تقو  دیزیخرب  هک  دیآیمرب  لیحر  گناب  هاگان  دیوش 

126 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ایند نید و  دنویپ 

23
یلا ُهَرهَظ  َدَنسا  دَق  َو  ِِهب  َنوقِدُحی  ُساّنلاَو  ٍدُحا  نِم  ِِهفَرَصنُم  َدنِع  ُلوقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  َلوسَر  ُتعِمَس  َلاق : ّيردُخلا  ٍدیعَـس  یبا  نَع 

تَیّذُغ [ 86] ًاحِراوَج اولِمعَتـسَت  َو ال  مُکاینُد  نِم  مَُکل  َنِمُـض  اّمَع  اوضِرعا  َو  مُِکتَرِخآ  ِحالـصا  نِم  ُهوُمتفّلُک  ام  یلَع  اوِلبقا  ُساّنلا  اهُّیا  َۀَحلَط :
اُولَعجاَو ِِهتَمِقِنب  ِهِطَخَِسل  ِضُّرَعَّتلا  ِیف  ِِهتَمِعِنب 

. ِِهتَرِفغَم ِساِمتلا  ِیف  مُکَلغُش 
هداد هیکت  هحلط  هب  هک  یلاح  رد  دحا ، زا  تشگزاب  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک  دنکیم  تیاور  يردُـخ  دیعـسوبا 
امـش يارب  هک  ییایند  زا  دیروآ و  ور  ترخآ  حالـصا  ینعی  دوخ  یلـصا  هفیظو  هب  مدرم ، يا  دومرف : دـندوب  هدز  هقلح  شرود  مدرم  دوب و 

راک هب  یهلا  بضغ  يدونـشخان و  بلج  يارب  دـناهدرک  دـشر  راگدرورپ  تمعن  زا  هک  ار  ییاـضعا  دـینادرگ و  يور  تسا  هدـش  نیمـضت 
. دیهد رارق  ادخ  زا  یهاوخشزرمآ  ار  ناتیلصا  هفیظو  فده و  دیربن .

ص 182 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
دحا گنج  زا  دعب  عاضوا  تسا . توافتم  اهّتیعقوم  هب  هّجوت  اب  زین  ثیداحا  یناعم  قمع  دوشیم و  رداص  یّـصاخ  ّتیعقوم  رد  یتیاور  ره 

. دوب یّصاخ  عاضوا 
، دندوب هداد  تسد  زا  ار  ادهّشلادّیس  هزمح  نوچ  يدایز  نازیزع  ناناملسم 

127 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نت رب  مخز  دون  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتـیاور ، قـبط  تسکـش . شکراـبم  ياهنادـند  تشادرب و  مخز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
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همه رب  هوالع  دشخب . شمارآ  ار  نانآ  مه  دهدب و  دیما  مه  مدرم  هب  دـیاب  ترـضح  اذـل  دوب . یـساّسح  ینارحب و  ّتیعقوم  هصالخ  تشاد .
هیام مه  هک  دهدیم  روتـسد  راهچ  ساّسح  ّتیعـضو  نیا  رد  دزاس . هدامآ  تسکـش  ناربج  يارب  دـنک و  تیوقت  ار  نانآ  يونعم  هینب  اهنیا ،

هکنیا مالک  ناج  دوشیم . مهارف  اهيزوریپ  هلیـسو  نآ ، اب  مه  دزاسیم و  نشور  ار  اهتسکـش  ناربج  هار  مه  تسا و  ناج  لد و  شمارآ 
. تسا هتفهن  روتسد  راهچ  نیا  رد  ایند  نید و 

مُِکتَرِخآ  ِحالصا  نِم  ُهوُمتفّلُک  ام  یلَع  اُوِلبقا  »
حالصا نانآ  یلصا  هفیظو  یعرف . هفیظو  کی  دنراد و  یلصا  هفیظو  کی  مدرم  اریز  تسامش .» یلـصا  هفیظو  هک  يزیچ  رب  دیروایب  يور   ؛
ِهَّللایَلَع اَّلا  ِضْرَْألاِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  اَمَو  : » » دیامرفیم دنوادخ  هدش . نیمـضت  ادخ  فرط  زا  تسایند  راک  هک  نانآ  یعرف  همانرب  تسا و  ترخآ 

هاگرارق و وا  تسادخ . رب  وا  يزور  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  رد  ياهدبنج  چیه  ٍنِیبُم ؛» ٍباَتِک  ِیف  ٌّلُک  اَهَعَدْوَتْـسُم  َو  اَهَّرَقَتْـسُم  ُمَْلعَی  َو  اَُهقْزِر 
نینچ هک  میرادـن  ياهـیآ  ترخآ  هراـبرد  اـم  [ 87 «.] تسا تبث  ظوفحم ) حوـل   ) باـتک رد  اـهنیا  همه  دـنادیم . ار  شلاـقتنا  لـقن و  ّلـحم 

. دنکب تشهب  لخاد  ار  مدرم  همه  ات  دشاب  هدرک  ینیمضت 
ًاتاذ ناسنا  دوجو  رد  اریز  دیشاب ، ترخآ  رکف  هب  رتشیب  دهدیم  نامرف  رگید ، يوس  زا  دیزادرپب و  رتمک  ایند  هب  دیوگیم : وسکی  زا  مالسا 

مدرم نوچ  تسا ، فیعـض  ناـسنا  رد  دـناشکب  ترخآ  هب  ار  وا  هک  يونعم  ياـههبنج  اـّما  دـناشکیم ، اـیند  فرط  هب  ار  وا  هک  تسا  يزیچ 
عقاو يزیت  دـنت و  ییالابرـس  رد  هک  ینیـشام  دـننام  ترخآ ، هب  تبـسن  دریگیم و  رارق  یبیـشارس  رد  هک  دناینیـشام  دـننام  اـیند  هب  تبـسن 

. دوشیم
. تسین نینچ  هن  دـنکیم ، توعد  يداصتقا  ییافوکـش  مدـع  رقف و  تلاطب و  هب  ار  مدرم  مالـسا  هک  تسین  نآ  رب  لـیلد  اـیند  هب  هّجوت  مدـع 

تسا  هنوگنیا  مدرم  تشرس 
128 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دهدیم لیدعت  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  ترضح  ّتیناسنا ، گرزب  ّیبرم  دنوریم و  ایند  يوسهب  هک 
ار وا  تیـصعم  دـیربیم و  هرهب  ادـخ  تمعن  زا  هـک  دیـشکیمن  تلاـجخ  اـیآ  دـیامرفیم : دـهدیم و  یفطاـع  يروتـسد  ترـضح  هاـگنآ 

دنلب ماجنارـس  دیروخب و  یـسک  هرفـس  زا  هک  تسین  یتسپ  نیا  ایآ  دینکـشیم ؟ نادکمن  دـیروخیم و  کمن  رگید ، ترابع  هب  دـینکیم ؟
، تسادخ ِنآ  زا  نم  ياهورین  مامت  هک  دتفیب  هلمج  نیا  دای  هب  دوشیم  تیـصعم  کیدزن  یتقو  ناسنا  رگا  ًاعقاو  دینک ؟ نیهوت  وا  هب  دـیوش 

. دتسیایمزاب هانگ  زا 
وا هدنب  هک  دینک  نیا  فرـص  ار  دوخ  تّمه  دیوش و  کیدزن  وا  هب  ادـخ  تعاطا  اب  دیـشوکب  دـیبلطب و  شزرمآ  ادـخ  زا  دـیامرفیم : سپس 

[88 .] دیشاب
129 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ینارچمشچ يروخرپ و 

هراشا

24
َو ِۀَعاّطلا  ِنَع  ِحِراوَجلِاب  ُءیِطُبی  َو  ِةَوسَقلِاب  َبلَقلا  ُمِسَی  ُهَّناَف  ِمَعطَملا  َلوُضف  َو  مُکاّیا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق  َلاق  ٍةَریَرُه  یبا  نَع 

َبلَقلا ُبوشَی  ُهَّنإَـف  ِعَمَّطلاَراعـِشتْساَو  مُکاـّیاَو  َۀَـلفَغلا  ُدـِلُوی  َو  يوَـهلا  ُرُدـبَی  ُهَّنإَـف  ِرَظَّنلا  َلوـُضف  َو  مُکاـّیاَو  ِۀَـظِعوَملا  ِعامَـس  نَع  َمَمِهلا  ُّمُِصی 
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. ٍۀَنَسَح ّلُک  ِطابحا  ُبَبَسَو  ٍۀئیطَخ  ّلُک  ُسأَر  َو  ٍۀَئّیَس  ّلُک  ُحاتفِم  َوُهَو  اینُّدلا  ّبُح  ِِعباِطب  ِبولُقلایَلَع  ُِمتخَیَو  ِصرِحلاَةَّدِش 
دَنادرگیم لدگنس  ار  یمدآ  هک  ارچ  دیزیهرپب ، يروخرپ  زا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  درک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هریرهوبا 

رک درادیمزاب و  هظعوم  ندینـش  زا  ار  ناج  شوگ  دـَناشکیم و  یلبنت  یتسـس و  هب  یهلا  فیلاکت  يارجا  يارب  ار  شحراوج ) و   ) اـضعا و 
. دیازیم تلفغ  دشخبیم و  تعرس  دَنادرگیم و  رتشیب  ار  سوه  ويوه  مشچ ، یگزره  اریز  دیزیهرپب ، ینارچمشچ  زا  دنکیم .

ایند ّبح  رهُم  اـهلد  رب  دوشیم و  دـیدش  صرح  هب  بلق  یگدولآ  ثعاـب  عمط  اریز  دـیهد ، رارق  ناـتناج  قمع  رد  ار  عـمط  اداـبم  رادـشه ،
. تساهیکینو تانسح  همه  نتفر  نیب  زا  بجومو  ناهانگ  همه  همشچرس  یتشز ، ره  دیلک  دوخ  ایند  ّتبحم  هک  دنزیم 

ص 182 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
. ینارچمشچ يروخرپ و  تسا : هدش  عنم  زیچ  ود  زا  ثحب  دروم  ثیدح  رد 

130 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: تسا هّجوت  دروم  يونعم  يّدام و  دعب  ود  زا  يروخرپ 

: يّدام دعُب  . 1

مه دراد و  یتشادهب  ینامـسج و  رظن  زا  مه  یّمهم  رثا  هچ  مینادیمن  میتسین و  فقاو  نآ  ّتیّمها  هب  ام  هک  تسا  ياهلأسم  اذـغ  رد  لادـتعا 
. تسا يروخرپ  ببسهب  ناسنا  ياهيرامیب  رتشیب  هک  هدش  تباث  يونعم . یناحور و  رظن  زا 

تـسوپ مه  یهاگ  بآ و  اذـغ ، اوه ، فورعم : قیرط  راهچ  زا  مئاد  اـهبورکیم  دـنیوگیم : دـنراد و  نآ  يارب  یلالدتـسا  ناکـشزپ  یخرب 
. تسین اهنآ  زا  يریگولج  يارب  یهار  چیه  دنوشیم و  ندب  دراو 

بورکیم یگدیشارخ ، نیمه  قیرط  زا  تسا  نکمم  درادیمرب  شارخ  تساهبورکیم  ذوفن  ربارب  رد  یمکحم  رایسب  ّدس  هک  تسوپ  یتقو 
ندب یتروص  رد  میتسه و  اهيرامیب  اهبورکیم و  عاونا  موجه  ضرعم  رد  هشیمه  ام  نیاربانب  دنکشب . ار  نآ  یعافد  ّدس  دوش و  ندب  دراو 

اهنآ عاونا  شرورپ  اهبورکیم و  يارب  ندب  رد  هدامآ  ياهاج  دنیوگیم  دشابن . ندب  رد  ینوفع  زکارم  هک  دـنکیم  ادـیپ  عافد  یگدامآ  ام 
تّدـم ییاج  رد  یتقو  هک  ياهلابز  لثم  تسرد  دـنوشیم ، هریخذ  ندـب  ياهتفاب  يالهبال  رد  هک  یفاضا  ياهیبرچ  عاونا  زا  تسا  ترابع 

ّداوم نیا  ندنازوس  دنک  نامرد  ار  اهيرامیب  نیا  دـناوتیم  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دوشیم . بورکیم  شخپ  يرامیب و  لماع  دـنامب  يدایز 
هّجوـتم یـسکره  اریز  مهفهمه ، تسا  یلالدتـسا  نیا  دریگیم . تروـص  نتفرگ  هزور  قـیرط  زا  مه  شندـنازوس  تسا و  ندـب  رد  یفاـضا 

. ددرگیم رتدایز  بلق  راک  هجیتن  رد  هریخذ و  ندب  رد  دوشن  ندب  بذج  دشاب و  ندب  رد  یفاضا  ياذغ  يرادقم  یتقو  هک  دوشیم 
رگا نیاربانب  دوشیم . هاتوک  یمدآ  رمع  ًاعبط  رامیب و  دوز  اههاگتسد  ریاس  بلق و  اذل  دنزیم  هبرض  ندب  ياههاگتـسد  هیّلک  هب  نیگنـس  راب 

. دنراد يرتمک  ینامسج  ّتیلاّعف  هک  یناسک  صوصخهب  دنک ، تداع  يروخمک  هب  دزیهرپب و  يروخرپ  زا  دیاب  تسا  یتمالس  بلاط  یسک 
مزادرپیم  نارامیب  نامرد  هب  هک  تسا  لاس  تسیب  تفگیم : ناکشزپ  زا  یکی 

131 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. شزرو اذغ و  رد  لادتعا  دوشیم : هصالخ  هلمج  ود  رد  نم  تاّیبرجت  مامت  و 

: يونعم دعُب  . 2

نداد ماجنا  رد  ناسنا  دوشیم  بجوم  دروآیم و  تواسق  يروخرپ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هک  مهم  رایـسب  بلطم  هس 
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. دزرو یتسس  تادابع 
مه رادیب  رگا  دناوخب و  تحار  ار  حبـص  زامن  اًلثم  دناوتیمن  دروخیم  ینیگنـس  ياذغ  یتقو  ناسنا  هک  تسا  سوسحم  اًلماک  بلطم  نیا  و 

، تسا رادیب  حبص  ناذا  زا  شیپ  یتاظحل  ای  ناذا  تقو  دروخیم  ياهداس  کبس و  ياذغ  یتقو  اّما  تسا ، تسم  جیگ و  ياهمدآ  لثم  دوشب 
. دراد تدابع  لاح  هعلاطم و  لاح  دراد ، طاشن 

. دریگیم ناسنا  زا  ار  ظعاوم  لباقم  رد  اونش  شوگ  يروخرپ ، هکنیا  موس  و 
تـسرد ناسنا  رکف  تسا ، رپ  مکـش  یتقو  اّما  دوشیم ، رتشیب  شتّیونعم  دنکیم و  ادـیپ  بلق  ّتقر  دریگیم  هزور  یتقو  ناسنا  تسا  نشور 

. دنیبیم رود  ادخ  زا  ار  شدوخ  دنکیمن و  راک 
یگنـسرگ و لاح  نآ  هک  ارچ  تسا ، هدامآ  یلیخ  هظعوم  شریذپ  يارب  ناشبلق  ناضمر  هام  رد  مدرم  هک  دیاهدرک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاش 

. دَروآیم بلق  يافص  هزور ،
. ماهدرک هبرجت  رایسب  یگدنز  لوط  رد  مدوخ  هک  تسا  یبلطم  نیا 

ینارچمشچ

دوصقم تسین  دیعب  یلو  دوشیم ، یتسرپيوه  عیرـست  بجوم  هک  دشاب  مرحمان  هب  هاگن  هک  دسریم  رظن  هب  ادتبا  رد  تسیچ ؟ رظن  زا  دارم 
نآ هب  هریخهریخ  درذگیم  یّللجم  هناخ  رانک  زا  اًلثم  دوش . ناسنا  سفن  ياوه  کیرحت  ثعاب  هک  يرظن  ره  ینعی  دـشاب ، يرتعیـسو  يانعم 

اب هارمه  ِرظن  نیا  دـنکیم . وزرآ  دـنیبیم  ار  یلدـم  نیرخآ  لـیبموتا  اـی  متـشاد ، يزیچ  نینچ  زین  نم  شاـک  هک  دـنکیم  وزرآ  درگنیم و 
هاـگن هنرگو  دـنکیم ، رتدـنمهقالع  اـیند  هب  ار  ناـسنا  اریز  دوـشیم ، تلفغ  هب  ندیـشخب  تعرـس  ثعاـب  اـضاقت  بلط و  قاـیتشا و  وزرآ و 

یهاگن  ای  يدیحوت ، زیمآتربع و 
132 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا دیکأت  دروم  هدیدنسپ و  رایسب  دنک ، نامرد  ار  وا  ات  درگنیم  یضیرم  هب  ای  دشاب  ياهراچیب  ریقف  لاح  هب  یگدیسر  يارب  هک 
هتکن 

 » هک تسا  نینچ  هدش ، دراو  هبطخ 114  هغالبلاجهن  تایاور و  رد  هکنانچ  ایند ، تاماقم  لاوما و  زا  يرایسب 
ِِهنایَع  نِم  ُمَظعا  ُهُعامَس 

نآ یسک  یتقو  اّما  دراد ، ياهزاوآ  رود  زا  تسا . شوخ  رود  زا  ندینش  لهد  زاوآ  فورعم  لوق  هب  تسا .» شندید  زا  رتگرزب  شندینش   ؛
. تسا شارخشوگ  یلاخوت و  یلاشوپ و  هک  دباییمرد  دنیبیم  کیدزن  زا  ار 

هب هک  دناوخب  سرد  ّتین  نیا  هب  ياهبلط  رگا  دومرفیم : درکیم  تحیـصن  سرد  رد  ینامز  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللاۀیآ  ترـضح 
عجرم ناـشیا  هّتبلا   ] دـینیبیم یتـّیعجرم  دـینکیم و  رکف  رود  زا  امـش  دـینکن . کـش  وا  تقاـمح  رد  دـسرب  مراد  نم  هـک  یتـّیعقوم  ماـقم و 

. متسین مدوخ  تحارتسا  کلام  متسین ، مدوخ  تقو  بحاص  ّتیعقوم  نیا  رد  نم  دوبن ] ناشیا  فیدر  رد  یسک  دوب و  قالطالایلع 
هب هک  ار  یسابل  دزرویم . دیکأت  عمط  راعشتسا  هب  ثیدح  نایاپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسا . نینچ  ایند  بهاوم  مامت  ًابیرقت 

، دیهد رارق  ناتناج  قمع  رد  ار  عمط  هکنیا  زا  دیـشاب  رذحرب  ینعی  تسا . نییور  سابل  هک  راثد »  » لباقم رد  دـنیوگیم  راعـش »  » دبـسچب نت 
: دراد يدب  راثآ  راک  نیا  اریز 

. ایند ّبح  رهم  مهنآ  دنزیم  رهُم  اهلد  رب  دنکیم و  صرح  هدولآ  ار  امش  بلق 
. تسا نکمم  ياهظحل  ره  رد  ناسنا  یگدولآ  دینکن  نوریب  لد  زا  ار  نآ  ات  تسا  ناهانگ  همه  همشچرس  هک  ایند  ّتبحم 

دننک و لیدبت  یلومعم  سانکسا  هب  ار  نویلیم  دص  رگا  ینادیم  چیه  متفگ  وا  هب  دهدب . نم  هب  نویلیمدص  ادخ  دینک  اعد  تفگیم : یسک 
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دیاز تسا و  فرصم  بذج و  لباق  ایند  زا  ینّیعم  ّدح  طقف  دشکیم ؟ لوط  هام  دنچ  دیرامشب  هک  دنهدب  امش  هب 
133 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دنکیم لیدبت  ایند  لام  هدنروآدرگ  هب  ار  وا  دزادـنایم و  گنچ  ناسنا  رب  هک  تسایلوخیلام  یعون  ینادان و  تقامح ، لایخ ، مهو ، نآ ، رب 
. درَبب نآ  زا  ياهدافتسا  هکنیا  نودب 

134 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هدیقع لمع و  داضت 

هراشا

25
ٌّقَح وا  َِبُنتجاَف  َفِرُع  ٌلِطاب  وا  یقَُّتی  ٌّرَـش  وا  یجُری  ٌریَخ  َوُه  امَّنا  ُلوقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوسَر  ُتعِمَـس  َلاـق : َرَمُع  ِنب  ِهّللاِدـبَع  نَع 

یعسَی َوُه  َو  ِءاقَبلا  ِراِدب  َقَّدَص  نَِمل  ِبَجَعلا  َّلُک  َبَجَعلا  َّنا  اهنَع ...  َضِرعاَف  اهُدافَن  َفِرُع  ایند  َو  اَهل  َیِعُسَف  اُهلابقا  َّلَظا  ٌةَرِخآَو  َِبلُطَف  ُنَّیَعَتَی 
. ِِهتََفلاُخم یف  یعسَی  َوُهَو  ِِهتَعاط  یف  ِهّللا  یَضِر  َّنا  َفَرَع  َو  ِءانَفلا  ِراِدل 

زیهرپ نآ  زا  هک  تسا  يّرـش  ای  دوریم ، دـیما  هک  تسا  يریخ  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  مدینـش  تفگ  رمع  نب  هّللادـبع 
ور هک  تسا  یترخآ  ای  دوشیم ، بلط  هک  تسا  راکشآ  نشور و  یّقح  ای  دوشیم ، زیهرپ  نآ  زا  هک  تسا  هدشهتخانـش  یلطاب  ای  دوشیم ،
هک اتفگش  سب  اتفگش و  دوشیم . يرود  نآ  زا  سپ  تسا  هدش  هتخانش  شیرادیاپان  ایند  دینادب ) . ) دوشیم شالت  نآ  يارب  سپ  دروآیم 

تفلاخم رد  اّما  تسوا ، تعاطا  رد  یهلا  ياضر  هک  دنادیم  دشوکیم و  یناف  يارس  يارب  اّما  تسه ، نادیواج  ياهناخ  دراد  لوبق  یـسک 
. درادیمرب ماگ  وا 

ص 182 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  هک  تسا  نیا  دـسریم  اـم  رظن  هب  هچنآ  اـّما  تسا ، هدـیچیپ  شیاـههلمج  یکدـنا  ثیدـح  نیا 

لکشم  هک  انعم  نیدب  دزادرپب ، اهناسنا  هدیقع  لمع و  نیب  داضت  هب  ثیدح  همادا  رد  دنک و  رکذ  ار  ایند  ياوتحم  ادتبا  رد  دهاوخیم 
135 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تـسا راوازـس  دـشاب  بوخ  رگا  هک  دـب  ای  تسا  بوخ  ای  ایند  ياههیامرـس  تسا . لمع  رد  یهاتوک  هکلب  تسین ، تخانـش  مدـع  رد  مدرم 
نّیعم هتخانـش و  هک  دنتـسه  یقیاقح  هلـسلس  رگید ، ترابع  هب  دزیهرپب . اهنآ  زا  ناسنا  تسا  هتـسیاش  دـشاب  دـب  رگا  دـبلطب و  ار  اهنآ  ناسنا 

نآ هناتسآ  رد  اهناسنا  تسا و  هار  رد  یترخآ  ًامّلسم  هک  دنشاب  هتشاد  هّجوت  دشاب و  دقتعم  اهنادب  دسانشب و  ار  اهنآ  دیاب  ناسنا  دناهدش و 
. دنشوکب ناهج  نآ  تداعس  هب  ندیسر  يارب  دیاب  دنراد و  رارق 

یسک هب  هدراذگ و  ماکان  ار  داماد  نارازه  هک  تسا  یسورع  هدرکن و  افو  یسک  هب  ایند  نیا  دننادیم  دنسانشیم و  همه  ار  ایند  يرابتعایب 
. تسا هدادن  ماک 

: ظفاح لوق  هب 
تسداماد  رازه  سورع  زوجع ، نیا  هکداهن  تسس  ناهج  زا  دهع  یتسرد  وجم 
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هب ار  هانگ  ام  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  عقاو  رد  هک  ممهفیم  اـههلمج  نیا  ریـسفت  رد  نم  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسج . يرود  نآ  زا  دـیاب  اذـل 
. میهنیم ینادان  ندرگ 

رتشیب مینیبیم  میجنسب  رگا  یلو  تسین ، اهیهاگآان  هجیتن  اهيراکدب  اهیتشز و  زا  يرایسب  تسین و  فارحنا  ببس  لهج  مییوگیمن  هّتبلا 
. دنرّصقم مدرم  دوخ  تسا و  نشور  لئاسم 

وا هب  باطخ  ترـضح  تسا . نانچ  نینچ و  راّـکم و  هدـنبیرف و  اـیند  نیا  هک  درکیم  اـیند  تّمذـم  یـسک  هک  تسا  هدـمآ  هغالبلاجـهن  رد 
نیا اـیآ  : » دوزفا دـعب  تسا »؟ هدـنبیرف  شیاـجک  اـیند  منیبب  وگب  ياهدروخ ، ار  نآ  بیرف  ینکیم و  تّمذـم  ار  اـیند  هک  یـسک  يا  : » دومرف

ایآ تسابیرف ؟ تناگتسب  ناتسود و  هتسکش  مهرد  ياهربق  نیا  ایآ  تسا ؟ هدنبیرف  تدادجا  ناردپ و  هدیسوپ  كاخ  ریز  رد  ياهناوختـسا 
ار وت  يدوـب  ناشندـنکناج  اـی  ناـشیاهدایرف  اـههلان و  رظاـن  ناـنآ  رتـسب  راـنک  رد  وـت  دـندوب و  هداـتفا  رتـسب  رد  اـهبش  هک  یناراـمیب  نیا 

يور  هک  تسا  ییاههزانج  نیمه  ناظعاو  نیرتهب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  [ 89 [.»؟ دنبیرفیم
136 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دننارذگیم نامنامشچ  يولج  زا  هّللاّالإهلإال  نتفگ  اب  دنریگیم و  تسد 
َنیلِزان  َریَغ  اهیف  اولِزنا  َو  َنیبِکار  َریَغ  مِهِروُبق  یلإ  اُولِمُح  مُهوُُمتنَیاع  یتْوَِمب  اًظِعاو  یَفَکَف 

دندش و هدرب  ناتـسروگ  هب  دنوش  راوس  یبکرم  رب  هکنآیب  نانآ  هک  تسا  یفاک  امـش  زردنا  يارب  دـیاهدید  دوخ  مشچ  هب  هک  یناگدرم  : »
نازخ تربع ، هدید  اب  راذگب و  مدق  ناتـسوب  غاب و  رد  زییاپ  لصف  رد  [ 90 «.] دنیآ دورف  نآ  رد  دنناوتب  دوخ  هکنآیب  دندش  هدراذـگ  نآ  رد 

اهلگ و دوب و  نایامن  نآ  يوس  ره  زا  ییابیز  نالبلب و  ههچهچ  راهب  لصف  رد  هک  تسا  یغاب  ناـمه  نیا  نک . هراـظن  ار  اـهنآ  یگدرمژپ  و 
. دراد ماود  یهاگ ...  لاس و  تصش  هاگ  هام ، شش  یهاگ  دنکیم . يرگهولج  نینچ  زین  ایند  درکیم ، ییامندوخ  نآ  رد  اههفوکش 

. دزادنایم ایند  ندرگ  هب  ار  هانگ  اذل  دبیرفب و  ار  دوخ  دهاوخیم  هک  تسا  ناسنا  نیا  تسا ؟ هدنبیرف  نآ  ياجک  سپ 
، هدمآ تایاور  رد  ایوگ  تسا . نیا  یتسه  لزنم  نیرخآ  هک  دینادب  ات  دیورب  روبق  لها  ترایز  هب  يدـنچ  زا  ره  هک  دـناهتفگ  ام  هب  ورنیازا 

هناخ ارچ  مدیـسرن ؟ ماقم  نالف  هب  ارچ  هک  مروخیم  هّصغ  تسین . يونعم  ام  ياههّصغ  مغ و  نوچ  دـنکیم ، مک  ار  هّصغ  روبق  لها  ترایز 
. يریگیم مارآ  دوب ، دهاوخ  ربق  لد  تاهناخ  تبقاع  هک  یتفایرد  یتفر و  ناتسربق  یتقو  اذل  ارچ ...  ارچ و  مرادن ؟

. تساجنآ رد  نامیاقفر  ناداتـسا و  سکع  مدید  متفر  اجنآ  هب  يزور  دـناهدش . نفد  املع  نآ  يالاب  تمـسق  رد  هک  تسا  یناتـسربق  مق  رد 
ناطیـش مشچ  ادخ ، رب  هانپ  دنکن ، ادخ  هک  ماوع  ياهفرح  نیا  تسه . زین  ام  يارب  گرم  نیا  هک  دـیوشیم  هّجوتم  دـینیبیم  ار  اهنآ  یتقو 

ماجنارـس ناسنا  هک  دـنراد  لوبق  للم  بتاـکم و  همه  تسین ، رادربیخوش  گرم  درادـن . اـنعم  گرم  دروم  رد  رک ، ناطیـش  شوگ  روک و 
ار باتک  کی  هک  دراد  یبیجع  نانخس  تداهش  رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسا . هدشن  نّیعم  یسک  چیه  گرم  تعاس  دریمیم و 

: دیامرفیم نایب  هلمج  کی  رد 
ِسمألِاب  اَنا 

137 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
مُُکقِرافُم  ًادَغ  َو  مَُکل  ٌةَربِع  َموَیلا  اَنا  َو  مُُکبِحاص 

زور هس  نیمه  رد  ایند  هعومجم  [ 91 «.] موریم ناتدزن  زا  ادرف  متسه و  امش  يارب  یتربع  سرد  زورما  مدوب و  نیشنمه  امش  اب  زورید  نم  : »
. دوشیم هصالخ  نم ) يادرف  نم ، زورما  نم ، زورید  )

. مینک حالصا  ار  دوخ  مییایب و  سپ  درادن  شزرا  رگا  دراذگب ؟ قح  يور  اپ  دنک و  هانگ  ناسنا  هک  دراد  شزرا  ایآ  الاح 
هدیقع  لمع و  نیب  داضت 

َبَجَعلا  َّنا  »
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داضت نیا  يارب  ًامتح  تسا . نآ  فالخ  رب  شلمع  اّما  دراد ، هدـیقع  يزیچ  هب  تسا . داضت  ناسنا  لمع  داـقتعا و  نیب  هک  دوشیم  یهاـگ  « 
تاناویح هک  تسا  نیا  تاناویح  ناسنا و  نیب  قرف  داقتعا . رد  لمع  دراذـگیم و  رثا  لمع  رد  داـقتعا  اریز  دوشب ، ادـیپ  ياهمـشچرس  دـیاب 

نییعت و دهد  ماجنا  دهاوخیم  هک  ار  يزیچ  داسف  حالـص و  دشیدنایم و  ینعی  دراد . يرکف  هزیگنا  ناسنا  یلو  دـنراد ، يزیرغ  ياههزیگنا 
دید دـیاب  هصـالخ  دـهدیم . خر  داـضت  وا  داـقتعا  لـمع و  نیب  هک  دوشیم  رایـسب  نیا  دوجو  اـب  یلو  دـنکیم . لـمع  نآ  قبط  رب  هاـگنآ 

؟ تساجک رد  نآ  همشچرس 
اّما دراد  لوبق  ار  تمایق  هک  یـسک  زا  اتفگـش  دومرف : ثیدـح  نیا  قباطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  هک  تسا  ياهلمج  ود  شاهنومن 
. دنکیم هانگ  اّما  دیآیم  تسد  هب  وا  زا  تعاطا  اب  ادخ  يدونشخ  دنادیم  هک  یسک  زا  اتفگش  و  دنکیم . ایند  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت 

: دراد یفلتخم  ياههمشچرس  یناور  رظن  زا  يداضت  نینچ 

: نامیا فعض  . 1

رد يزیچ  نینچ  تسا و  یبلق  رواب  مدع  زا  یکاح  کش  یتسس و  نیا  دوشیم و  هتخیمآ  کش  اب  دشاب  هنوگنیا  یتقو  تسا . تسس  هدیقع 
ار ناتتـسد  تسا  لاحم  تسا  هدنزوس  شتآ  دینادیم  امـش  یتقو  تسا . یمدآ  نورد  يامنمامت  هنییآ  لمع  نوچ  دراذـگیم ، رثا  زین  لمع 

َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  . » » دشاب داضت  ناتلمع  هدیقع و  نیب  دوب  لاحم  دیتشاد  داقتعا  یهلا  مالک  هب  هزادنا  نیمه  هب  رگا  دیربب . نآ  کیدزن 
138 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اهنت تقیقح ) رد  ، ) دـنروخیم متـس  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  اًریِعَـس ؛» َنْوَلْـصَیَس  َو  اًراَن  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأی  اَمَّنِإ  اًْملُظ  یَماَـتَیلا  َلاَْومَأ 
ار هدیقع  دـیاب  هعجاف  تبیـصم و  نیا  زا  ییاهر  يارب  نیاربانب  [ 92 «.] دنزوسیم خزود )  ) شتآ ياههلعـش  رد  يدوزهب  و  دنروخیم ، شتآ 

. درک مکحم 

: تاوهش تردق  . 2

زج ياهراچ  یگدولآ  نیا  زا  يریگولج  يارب  دوشیم . بلاغ  نامیا  رب  هک  تسا  يوق  ياهزادـناهب  توهـش  اّما  دراد ، یبوخ  نامیا  رهاظ  رد 
. میرادن تایاور  تایآ و  هعلاطم  املع و  ناگرزب و  لاح  هعلاطم  سفن ، تضایر  قیرط  زا  تاوهش  راهم 

: تلفغ . 3

شتـسد يور  رب  غاد  بآ  تلفغ  رثا  رب  اـی  دوـشیم  شتآ  دراو  تلفغ  يور  زا  هک  یناـسنا  لـثم  درادـن ، مه  يوـق  تاوهـش  دراد و  ناـمیا 
ره زا  هک  تسایند  يرهاـظ  ییاـبیز  راـتفرگ  ناـنچ  دوشیم . اـهداضت  هنوگنیا  ثعاـب  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  تلفغ  هجیتن  رد  دزیریم .

ماگنه ًاصوصخم  دراذـگب ، ندرک  رکف  يارب  ار  یتاـظحل  ناـسنا  زور  ره  تسا . رّکفت  ماود  تلفغ  اـب  هلباـقم  هار  دراد . تلفغ  يرگید  زیچ 
؟ ماهدمآ ارچ  متسه ؟ اجک  مدرک ؟ هچ  نم  زورما  هک  دشیدنیب  یتاظحل  باوخ .

ياههدرپ ندش  هراپ  ثعاب  رّکفت  ماود  نیا  ماهدش ؟ کیدزن  شنیرفآ  فدـه  هب  ایآ  دوب ؟ هچ  نم  شنیرفآ  زا  دوصقم  دوب ؟ هچ  رهب  مندـمآ 
. دوشیم تلفغ 

منتشیوخ  لد  لاوحا  زا  لفاغ  ارچ  هکمنخس  بشهمه  تسا و  نیا  نم  رکف  اهزور 
منطو  ییاُمنن  رخآ  موریم ؟ اجک  هب  ؟ دوب هچ  رهب  مندمآ  ماهدمآ ، اجک  زا 

؟ منتخاس نیزا  يو  دارم  تسهدوب  هچ  ایارم  تخاس  ببس  هچ  زک  بجع  تخس  ماهدنام 
منکف  اجنامه  هک  منآرب  زاب  دوخ  ِتخرمنادیم  نیقی  تسا ، يولِع  َملاع  زا  هک  ناج 
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مندب  زا  دناهتخاس  یسفق  يزور  هسودكاخ  َملاع  زا  مَِین  متوکلم  غاب  غرم 
منزب  یلاب  ورپ  شیوک  ِرس  ياوه  هبتسود  ِرب  ات  منک  زاورپ  هک  زور  نآ  شوخ  يا 

، دننادیم ار  رّدخم  ّداوم  ررض  یخرب  اًلثم  تسا . لماوع  نیمه  ببسهب  دننکیم ، لمع  دوخ  هدیقع  ّدض  رب  یضعب  مینیبیم  هکنیا  لاحره  هب 
. تسا هتفر  نوریب  نامتسد  زا  رایتخا  میریگب ، ار  نامدوخ  يولج  میناوتیمن  مینک  هچ  دنیوگیم  یلو 

ص138 یقالخا ؛  ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
لمع حلاص ، بوخ و  لمع  رتشیب و  هعلاطم  دراد : هار  دنچ  نیا  هک  درک  تیوقت  ار  نامیا  ياههیاپ  دیاب  فرط  کی  زا  بلاطم ، نیا  هب  هّجوت 

. رّکفت ماود  رگید  تاوهش و  راهم  دنکیم ، رتشیب  ناسنا  لد  رد  ار  تیاده  رون  مکحم و  خسار و  ار  ناسنا  نامیا  حلاص 
140 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یمالسا روتسد  راهچ 

هراشا

26
اولَعجاَـف ِۀََـفلاخُملا  َعاـِنق  اـهوِسبلاَو  َۀَـعاّطلا  ُمُکَـسُفنا  اوُّلُح  ُلوقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوـسَر  ُتعِمَـس  َلاـق  ّيراـصنالا  ٍبوـّیا  یبا  نَع 

ٍلَمَع ُحـِلاص  اـّلا  َکـِلانُه  مُکنَع  ینُغی  ـال  َو  َنوِرئاـص  ِهّللا  َیلاَو  َنولِحار  ٍلـیلَق  نَع  مُکَّنا  اومَلعاَو  مُکّرَقَتـسُِمل  مُکَیعَـسَو  مُکِـسُفنِأل  مُکَتَرِخآ 
. ُمتفَلْسا ام  یلَع  َنْوَزاُجتَو  ُمتمَّدَق  ام  یلَع  َنومِدقَت  امَّنا  مُکَّنإَف  ُهوُُمتزَرحا  ٍباَوث  ُنسُحَو  ُهوُمتمَّدَق 

تفلاخم هماج  دینک و  نت  رب  یهلا  تعاطا  هّلح  سابل و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدینش  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  بّویاوبا 
. دیهد رارق  ناتيدبا  هاگیاج  يارب  ار  دوخ  یعس  دینک و  شیوخ  ِنآ  زا  ار  ترخآ  سپ  دیناشوپب . ناتناج  رب  ار  سفن  ياوه  اب 

هک یباوث  ای  دیاهداتـسرف  شیپ  زا  هک  یحلاص  لمع  زج  يزیچ  زور  نآ  رد  دیوریم . ادخ  يوسهب  دـیچوکیم و  يدوزهب  امـش  هک  دـینادب 
ازج دیاهتـشاد  مّدقم  هک  یلامعا  هب  دیوشیم و  دراو  دیاهداتـسرف  شیپ  زا  هچنآ  رب  امـش  هک  ارچ  دـنکیمن ، ناتزاینیب  دـیاهدرک  زادـناسپ 

. دیوشیم هداد 
ص 182 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: روتسد راهچ  اّما  دوشیم . ثحب  ایند  رمع  یهاتوک  هرابرد  سپس  دراد و  دوجو  روتسد  راهچ  ادتبا  ثیدح  نیا  رد 

. دینک نت  رب  یهلا  تعاطا  هدننکنییزت  سابل  هّلح و  . 1
141 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دیشوپب سفن  ياوه  اب  تفلاخم  هماج  . 2
. دیراد هاگن  ناتدوخ  يارب  ار  ترخآ  . 3

. دشاب ناتیلصا  لزنم  يارب  امش  ششوک  . 4
ابیز ار  ناـسنا  هرهچ  تسا و  ناـسنا  يارب  یتـنیز  یـسابل  تعاـطا ، دـیامرفیم  درک . هّجوـت  نآ  هب  رایـسب  دـیاب  هک  تسا  ياهـلمج  اـجنیا  رد 
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یتشز و ینک  هاگن  وس  ره  هب  هک  تسا  ياهعماج  ادخیب  هعماج  تسابیز . ياهعماج  دور  راک  هب  ادخ  نامرف  نآ  رد  هک  ياهعماج  دـنکیم .
، دربب نامرف  ادخ  زا  دوب  مزال  ایند  یگدنز  نیمه  يارب  ناسنا  تسه - ًامتح  هک  دوبن - راک  رد  مه  یترخآ  رگا  دنزیم . جوم  نآ  رد  یتشلپ 

. دنادرگیم یمارگ  ار  وا  دهدیم و  ّتیصخش  ناسنا  هب  یهلا  نامرف  هب  نداهن  ندرگ  اریز 
ماجنا ار  یفالخ  ره  تسا و  دـنب  دـیقیب و  هتخیـسگماجل و  شیاضعا ، مامت  هصالخ  شمـشچ و  شنابز ، هک  دـینک  رّوصت  ار  یناـسنا  اـمش 

. دنکیم تبقارم  شحراوج  اضعا و  هصالخ  شبلق و  شمـشچ ، شنابز ، زا  هک  دـینک  هسیاقم  یناسنا  اب  ار  ياهدولآ  ناسنا  نینچ  دـهدیم .
هدروآ و ردهب  شنت  زا  ار  یهلا  تعاطا  سابل  یلّوا  دـیراد ؛ رّفنت  یلّوا  زا  دـیوشیم و  دـنمهقالع  هزیکاپ  بّذـهم و  ناسنا  نیا  هب  ًاترطف  اـمش 

. تسا هدش  قساف 
كاپ و ناسنا  اّما  تسا ، نینچ  قساـف  ناـسنا  دـیایب . نوریب  اـمرخ  زا  هتـسه  ینعی  تسا . ِةَرمَتلا » ِنَع  ِتاـبَّنلا  ُجورُخ   » ینعمهب تغل  رد  قسف » »

. دراد نت  رب  ار  یهلا  تعاطا  يابیز  ششوپ  ادخ  نامرف  عیطم 

ایند رمع  یهاتوک  هرابرد  ترضح  نایب 

تسا و حلاص  لمع  دشاب  دیفم  اجنآ  رد  امـش  لاح  هب  هک  ياهیامرـس  دیوریم . ادـخ  يوسهب  دـینکیم و  چوک  يدوزهب  امـش  هک  دـینادب  »
«. دوب دهاوخن  امش  رایتخا  رد  دیاهداتسرف ، شیپ  زا  ار  هچنآ  زج  يزیچ 

هک يرفاسم  ترخآ ؛ ناشییاهن  دـصقم  تسا و  نانآ  یتّقوم  هاگلزنم  ایند  هک  دـناهدش  هیبشت  ینارفاـسم  هب  اـهناسنا  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد 
شدوخ  تسد  شرایتخا 

142 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دنربیم ماجنارس  دناهدروآ و  ار  وا  تسین 

منطو  رد  دََرب  زاب  ارم  دروآ  هک  نآمور  زاب  دوخ  هب  هک  اجنیا  مدمان  دوخهب  نم 
یتـقو تشاد . تواـفت  یلیخ  يزورما  ياهرفـس  اـب  قباـس  ياهرفـس  دوشیم . تکرح  هداـمآ  دـنکیم و  هّیهت  یلیاـسو  هاـگلزنم  رد  ناـسنا 

دیامیپب زور  تّدم  رد  دناوتب  رفاسم  هک  رادقم  نآ  هب  دندرکیم ، میسقت  ار  رهش  ود  نیب  هلصاف  دنورب  رگید  رهش  هب  يرهـش  زا  دنتـساوخیم 
مینکیم تکرح  هک  حبـص  ینعی  تسا . لزنم  هس  نارهت  ات  مق  زا  تفاسم  اًلثم  هک  دـندرکیم  ریبعت  اذـل  دـنتخاسیم . یلزنم  ییاـج  ره  رد  و 

: دوب يدصاقم  يارب  بش  ندیباوخ  هّتبلا  مینکیم . فّقوت  میسریم و  ییاج  هب  بش 
. دـنتخاسیم هدامآ  ار  بکرم  هار و  نیب  يارب  دنتـشادیمرب  بآ  دوب  يراـبنابآ  یـشحو . تاـناویح  ناـقراس و  رطخ  زا  ینمیا  تحارتسا و 

اقب راد  ایند  هک  دشاب  نیمه  ایند  هرابرد  ام  شنیب  ًاعقاو  رگا  لاح  درکیمن . ضرف  یگـشیمه  هناخ  ار  نآ  دمآیم  هارنیب  لزنم  هب  هک  یـسک 
. میوشیم لّوحتم  دنکیم و  توافت  نامعضو  مینک ، چوک  یلصا  لزنم  هب  ماجنارس  دیاب  تسین و 

اُوناَک َْول  ُناَوَیَْحلا  َیَِهل  َةَرِخَْألا  َراَّدـلا  َّنِإَو  ٌبَِعلَو  ٌوَْهل  اَّلِإ  اَْینُّدـلا  ُةوَیَْحلا  ِهِذـه  اَمَو  : » » دـیامرفیم نآرق  هکنانچ  تساجنآ . يارب  یعقاو  تاـیح 
[93 «.] دنتسنادیم رگا  تسا  یعقاو )  ) یگدنز يارس  ترخآ  يارس  طقف  و  تسین ، يزاب  یمرگرس و  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  نیا  َنوُمَْلعَی ؛»

اریز دراد ، توافت  ایند  اب  میدق  ياههاگلزنم  هزات  مینکیمن . اوعد  ماقم و ...  نیمز ، هعطق  کی  يارب  رگید  میشاب  هتشاد  یـشرگن  نینچ  رگا 
حبص ات  ایند  رد  هک  هدرک  نیمضت  یسک  هچ  اّما  دننکیم ، تکرح  دعب  دنتسه و  حبص  ات  دندیسر  لزنم  هب  بش  رـس  یتقو  دنتـسنادیم  اهنآ 

لامعا زیچ : ود  رگم  تسین  دروخب  یمدآ  درد  هب  هک  يزیچ  ایند  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هدش  حیرصت  تیاور  رد  هچنآ  تسا . هدنز  رهظ  ات  ای 
. تسا هدرک  مهارف  دوخ  يارب  هک  ییوکین  باوث و  دتسرفیم و  شیپ  زا  هک  یحلاص 

ِنآ  زا  حلاص  لامعا  هک  دشاب  نیا  رد  ود  نیا  نیب  توافت  تسا  نکمم 
143 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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، دـشاب هتـشادن  یحلاص  لـمع  هچرگا  دوش . یهلا  تالّـضفت  لومـشم  هک  دـنکیم  يراـک  ینعی  تسا . یهلا  لّـضفت  باوث  نسح  ناـسنا و 
. دنتسرفب هیده  باوث  وا  يارب  نارگید  هکنیا  ای  تسا ، یهلا  باوث  لومشم  شتّین  نسح  ببسهب  ناسنا  هک  دشاب  هنوگنآ 

هک مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نایب  تسا  بلاج  ردقچ  تساهّتیعقاو و  كرد  مدـع  ایند  نیا  رد  اهناسنا  گرزب  لکـشم  لاح  ره  هب 
: دیامرفیم

[94 «] َنیا یلا  َو  َنیأ  یف  َو  َنیا  نِم  َِملَع  ًءِْرما  ُهّللا  َمِحَر 
ار هتکن  هس  نیا  سک  ره  هک  انعم  نیدب  میوریم ؟ اجک  هب  مییاجک ، رد  میدمآ ، اجک  زا  تسا : هتفهن  هلمج  هس  نیا  رد  ایند  یناگدـنز  مامت 

تـشپ مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  هدمآ  هغالبلاجهن  رد  هک  تسا  فورعم  ثیدح  نآ  هب  هراشا  دوشیم . یهلا  تمحر  لومـشم  دـنادب 
: دومرف تفگ و  نخس  ناگدرم  اب  دمآ و  هفوک  هزاورد 

يوقَّتلا  ِداّزلا  َریَخ  َّنا  مُکوُرَبخَأل  ِمالَکلا  ِیف  مَُهل  َنِذا  َول  اما 
دـهاوخیم و) هشوت  وداز  رفـس  نیا   ) هک دـنهدیم  ربخ  امـش  هب  هنیآ  ره  دـنیوگب ، نخـس  امـش  اب  هک  دـنهدب  هزاجا  ناگدرم  نیا  هب  رگا  : »

رواب ار  نآ  دوشب و  هّجوتم  اًلماک  ات  دنک  نیقلت  شدوخ  هب  ردقنآ  ار  هلأسم  نیا  دـیاب  ناسنا  [ 95 «.] تسین اوقت  حلاص و  لمع  زا  رتهب  يزیچ 
. دنک

144 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

27
َنَکَرَف ُۀَعدُخلا  ُهتَوهَتساَف  ُۀَِّینمالا  ُهتَّرَغ  َو  ُۀَلِجاعلا  ُهتَعَدَخ  نَّمِم  اونوکَت  ال  ِِهتَبطُخ : یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق  َلاق  ٍةَریَرُه  یبا  نَع 

ام یلَعَف  ٍِبلاح  ّرَـص  وا  ٍبِکار  ِۀَـخانإَک  ّالا  یـضَم  ام  ِبنَج  یف  ِهِذـه  مُکاـینُد  نِم  َقبَی  َمل  ُهَّنا  ِلاـِقتنإلا  ِۀَکیـشَو  ِلاوَّزلا  ِۀَعیرَـس  ِءوُّسلا  ِراد  یلا 
؟ َنورِظَتنَت اذام  َو  َنوجِرعَت 

اهوزرآ هدز و  گنرین  نانآ  هب  ایند  هک  دیشابن  یناسک  زا  دومرف : ياهبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  هریرهوبا  زا 
يدـب و تبکن و  زا  رپ  ياـیند  هب  اذـل  تخاـس و  شوهدـم  درخیب و  هتـشگرس و  ار  يو  اـیند  بیرف  گـنرین و  سپ  تسا ، هـتفیرف  ار  ناـنآ 

نتسب ای  يرتش  ندناباوخ  هزادناهب  طقف  هتشذگ ، هچنآ  اب  هسیاقم  رد  امش  يایند  نیا  زا  دینادب  درک . دامتعا  تسب و  لد  رادیاپان  رذگدوز و 
؟ دیربیم راظتنا  ار  يزیچ  هچ  و  دینکیم ) تماقا  اجک  رد   ) دیوریم الاب  يزیچ  هچ  رب  نیاربانب  تسا . هدنام  یقاب  یناویح  ناتسپ 

ص 183 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
قرب و وقرز  هدش ، هراشا  نادـب  هک  یعوضوم  نیتسخن  درادیم . نایب  ار  یّمهم  لئاسم  هبطخ 96 ] نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

نورب  نورد و  زا  ناسنا  هک  تسا  یبیرف 
145 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. » تسا هدرک  ریبعت  رورغ »  » هب يرگید  و  هعدخ »  » هب یکی  زا  هک  دروخیم  ایند 
؛ ُۀَِّینمالا ُهتَّرَغ  َو  ُۀَلِجاعلا  ُهتَعَدَخ 

اجنیا رد  یلو  دـنرگیدکی ، هیبـش  رورغ  هعدـخ و  تخاـس .» رورغم  ار  وا  ینورد ، زارد  رود و  ياـهوزرآ  هـتفیرف و  ار  وا  رذــگدوز  ياـیند 
. ینورد بیرف  رورغ ، تسا و  ینوریب  بیرف  هعدخ ،

ار وا  اهزیچ  نیمه  دنکیم و  هّجوت  دنربیم  رسهب  تمعن  زان و  رد  هک  ییاهناسنا  هب  دنیبیم و  ار  ییایند  تلزنم  هاج و  قرب و  وقرز  ناسنا 
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زا یلماوع  یهاگ  هک  شابم  یناسک  زا  دـیامرفیم : ادـخ  لوسر  دزاسیم . لفاغ  يونعم  ياهشزرا  ترخآ و  ادـخ و  زا  لوغـشم و  دوخ  هب 
[97 .] نورب زا  یلماوع  یهاگ  دبیرفب و  ار  وا  دوخ  نورد 

« ءوّسلاراد  » هب تقیقح  رد  دروخیم  ار  ایند  بیرف  نورب  اـی  نورد  زا  هک  یـسک  تساـیند . يرادـیاپان  هدـش  هراـشا  نادـب  هک  يزیچ  نیمود 
دایرف سرج   » نآ رد  هظحل  ره  دنکیم و  چوک  نآ  زا  ناسنا  دوشیم و  دوبان  تعرـسهب  هک  ییارـس  مهنآ  تسا  هدرک  دامتعا  دب ) يارـس  )

«. اهلمحم دیدنبرب  هک  درادیمرب 
هچنآ صخـش  نیا  ینعی  ندـش  لـیاز  دراد : هتکن  هملک  ود  ره  ندروآ  تسا . هدـش  ریبعت  لاـقتنا  هب  يرگید  زا  لاوز و  هب  یکی  زا  اـجنیا  رد 
عیرـس ییایند  ياهتمعن  سپ  دهدب . سپ  باسح  اجنآ  رد  دیاب  هک  دوریم  یناکم  هب  صخـش  ینعی  ندش  لقتنم  دـهدیم ، تسد  زا  دراد 

نیا  يور  مه  نآرق  هّتبلا  درذگیم . مه  دوز  دیآیم و 
146 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ناطیـش هب  یهاگ  سفن و  هب  یهاگ  شدوخ ، هب  ادـخ  هاگ  ار  نآ  دـنکیم و  ریبعت  نییزت  هب  ایند  یگدـنبیرف  زا  تسا و  هدرک  دـیکأت  لئاسم 
: تسا حیحص  اهنآ  همه  هک  دهدیم  تبسن 

. تسادخ ندوب  بابسالاّببسم  يارب  ادخ ، هب  نآ  نداد  تبسن  . 1
. دزخیم ناسنا  ناج  نورد  هب  نوریب  زا  هک  تسا  ییاههسوسو  يارب  ناطیش ، هب  نآ  دانسا  . 2

. تسا یمدآ  ینورد  تافص  سفن و  ياوه  ببسهب  ناسنا ، دوخ  هب  نآ  نداد  تبسن  . 3
قرز و چیه  دناهتفر  ورف  ایند  نیا  قمع  هب  هک  یناسک  رظن  زا  اّما  دراد ، قرب  وقرز  ایند  ًاعقاو  دننکیم  رکف  یحطـس  هک  يداع  مدرم  رظن  رد 
هب یتسد  رود  زا   » فورعم لوق  هب  دـنکیم و  تواضق  دـنیبیم و  رود  زا  ار  نآ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  يارب  اـهقرب  وقرز  نیا  درادـن . یقرب 

اهناسنا رتشیب  نوچ  اذل  دزاسیم . رک  ار  شوگ  دنزیم و  شتآ  ار  تناج  يداتفا  نآ  ماد  رد  يدش و  کیدزن  نادـب  یتقو  اّما  دراد ،» شتآ 
هب هک  یناسک  یگدـنز  نورد  هب  یتقو  هنرگو  دـنوشیم ، اههوای  نیا  راتفرگ  دـنربیمن  یپ  لئاسم  يافرژ  هب  تسا و  ناشمـشچ  رد  ناشلقع 
هک مه  يزوسنهد  شآ  نادـنچ  هک  دـنیبیم  دوش  دراو  تسا  هدرک  رپ  ار  وا  مشچ  نانآ ، ییایند  ياهماقم  دناهدیـسر و  لانم  لام و  هاج و 

. دزاسیم رتنشور  ار  بلطم  ریز  تیاکح  تسین . دنیوگیم 
. دـهد ناـمرف  دنیـشنب و  تنطلـس  تخت  رب  وا  ياـج  هب  زور  کـی  هـک  تساوـخ  یناطلـس  زا  تـشاد و  تنطلـس  يوزرآ  یـسک  دـنیوگیم :

نازیوآ الاب  نآ  رد  ینیگنـس  گرزب و  يوقاچ  هک  دید  درک و  شرـس  يالاب  هب  یهاگن  دعب  دندناشن . تخت  رب  ار  وا  دش و  لوبق  شتـساوخ 
دهاوخ هچ  دیآ  دورف  نم  رس  رب  اجنآ  زا  دوش و  اهر  دراک  نیا  رگا  دیـشیدنا  دوخ  اب  درک و  تشحو  تسا . هتـسب  ییوم  رات  هب  هک  دناهدرک 

دوخ شیپ  درک  رکف  دـعب  میتشذـگ . ماقم  نیا  زا  ام  اًلـصا  تفگ : تساخرب و  اج  زا  دـش و  تحاران  هرخـالاب  درک ، یهن  رما و  یتّدـم  دـش !
ًاعقاو تنطلس  نیا  ینکیم  نامگ  رود  زا  وت  تفگ :

147 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ار وا  دـننک و  مایق  وا  هیلع  شنارـسپ  شناردارب و  شنایفارطا و  دوش ، هتـشک  ناطلـس  نیا  تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  یلاـح  رد  دراد ، شزرا 

. تسا هتسشن  هتسب  ییوم  هب  هک  يریشمش  ریز  ییوگ  نیاربانب ، دنزادنارب ؛
رد هک  تسا  نیا  شتّلع  مدـش و  تـحار  دوـب  هـتفگ  دـمآ ، نوریب  يروـهمج  تساـیر  زا  هـکنآ  زا  دـعب  اـکیرمآ  روـهمج  ياـسؤر  زا  یکی 
رد ارم  دـیاب  هک  دوشیم  عقاو  ياهثداح  زور  ره  گرزب  ياـیند  نیا  رد  نوچ  دـندرکیم ، رادـیب  باوخ  زا  ارم  راـب  هدزناـپ  اـی  هد  زورهناـبش 

. دتفایم رطخ  هب  تکلمم  عفانم  تروص  نیا  ریغ  رد  دننکن  رادیب  باوخ  زا  اهراب  واهراب  ارم  هک  تسین  یبش  دنزاس ، ربخاب  تعاس  نامه 
. مباوخیم تحار  بش  ماهدمآ  نوریب  هک  الاح  دوب  هتفگ  دعب  دهدیم . خر  نآ  رد  اههثداح  نیا  زا  ات  دنچ  زور  ره  مه  يروج  نیا  يایند 

مالـسلا هیلع  یلع  ییابیز  ریبعت  هچ  تسین و  يربخ  دـنیبیم  دـش  نآ  دراو  یـسک  یتقو  یلو  دراد ، ییابیز  بلاج و  يامنرود  ایند  هصـالخ 
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: دیامرفیم
ِهِعامَس  نِم  ُمَظعا  ُُهنایِع  ِةَرِخآلا  نِم  ٍءیَش  ُّلُک  َو  ِِهنایِع  نِم  ُمَظعا  ُهُعامَس  اینُّدلا  نِم  ٍءیَش  ُّلُک 

ظافلا اب  ار  ترخآ  ناوتیمن  [ 98 «.] شندینـش زا  رتگرزب  شندید  ترخآ  زیچ  ره  تسا و  شندید  زا  رتگرزب  شندینـش  ایند  زیچ  ره  : »
. تسا هدنبیرف  ایند  دیوگب ): یسک  تسا  نکمم  : ) دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  هلمج  نآ  رد  صوصخهب  درک . فصو  نایب و 

: دومرف زاب  درادیم . نالعا  ار  دوخ  يرادیاپان  ییافویب و  ینابزیب ، نابزدص  اب  ایند 
رد حبص  ات  بش  هک  ینارامیب  نیا  تسا ؟ هدنبیرف  تناکاین  زا  هدنامزاب  راثآ  نیا  ایآ  تسا ؟ هدنبیرف  تناردپ  هتسکش  مهرد  ياهربق  نیا  ایآ 

بیرف ار  ناـمدوخ  هک  مییاـم  نیا  عقاو  رد  مینک  ّتقد  رگا  هصـالخ  دـناهدنبیرف ؟ ياهدرکیم  يراتـسرپ  ناـنآ  زا  هدوـب و  اـهنآ  رتـسب  راـنک 
. میهدیم

مدـع زا  ای  ییافویب  زا  ًالومعم  هدـش . حرطم  ریبعت  نیا  یتیاور  هیآ و  رتمک  رد  هک  تسا  يریبعت  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالک  همادا  رد 
ایند هب  دامتعا  مدع  ایند و  تابث 

148 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ود سپـس  تسا . مک  یلیخ  هتـشذگ  ایند  زا  هچنآ  لباقم  رد  هدـنام  یقاب  ایند  زا  هچنآ  تسا : ياهسیاقم  یثحب  اـجنیا  رد  اـّما  دوشیم ، ثحب 

: تسا هدومرف  نایب  لاثم 
. » 1

ٍبِکار  ِۀَخانا 
نآ رب  راب  دباوخیم و  یتقو  هک  تسا  نیا  یکی  رتش  بیاجع  زا  دش . راوس  نآ  رب  ای  هدایپ  هداتـسیا ، رتش  زا  ناوتیمن  اریز  رتش » ندناباوخ   ؛

. دـنهد ماجنا  ار  راک  نیا  دـنناوتیمن  رگید  تاناویح  هک  یلاح  رد  دزیخیمرب ، هنب  راـب و  اـب  تحار  دوشیم  راوس  نآ  رب  یـسک  دـنهنیم و 
هدـش هدـیرفآ  هنوـگچ  هک  دـنرگنیمن  رتـش  هب  اـیآ  ْتَِقلُخ ؛» َفـْیَک  ِلـِبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  اَـلَفَأ   » » هیآ رد  نارّـسفم  یخرب  ار  ریخا  هتکن  نیمه 
لمع یمرها  دـننام  نآ  رـس  دراد . یگتـسب  رتش  ندرگ  رـس و  ّصاخ  عضو  هب  نآ  زا  يدایز  رادـقم  هک  دـناهدش  روآداـی  نینچ  [ 99 «.] تسا

رایـسب ندناباوخ )  ) هخانا نیا  نامز  دزیخرب . تردق  مامت  اب  دناوتیم  دوشیم و  کبـس  راب  دـهدیم  هک  صوصخم  ناکت  نآ  اب  دـنکیم و 
. دیاپیمن يرید  هخانا  نیا  نوچ  زین  ایند  تسا و  مک 

. » 2
ِبلاح  ّرَص 

نآ رب  یهرگ  دـندنبیم و  ار  شناتـسپ  رود  ياهسیک  اـب  دروـخن  ار  اهریـش  شاهّچب  هکنآ  يارب  تـسا ، ریـش  زا  رپ  شناتـسپ  ناوـیح  یتـقو  « 
. دنیوگیم رارص »  » دندنبیم ناتسپ  هب  هک  ار  يزیچ  نآ  دربیمن . تقو  نادنچ  راک  نیا  هک  دننزیم 

. تسایند يارب  یهیبشت  بلاج ، لاثم  ود  نیا  باختنا 
يراوس ياهتنا  هکنیا  لثم  دراد ، بسانت  ایند  زا  نتفر  هلأسم  اب  نیا  يوش . هدایپ  دـیاب  تسا  طخ  رخآ  هک  دـنناباوخیم  ینعی  بکار » ۀـخانا  »

. دیوش هدایپ  دییامرفب  دنیوگیم  ناسنا  هب  دناهدناباوخ و  ار  رتش  تسا و 
گرم دعب  دناهداد  رمع  يرادقم  ناسنا  هب  لاح  دننکیم . شعنم  دعب  دـشونب  يریـش  ات  دـهدیم  یتصرف  ناویح  هّچب  هب  ینعی  بلاح » ّرَـص  »

رگم هدنامن  یقاب  ایند  زا  دـیامرفیم : دـناهدش . باختنا  عوضوم  اب  بسانتم  هدـشباسح و  رایـسب  تاهیبشت  نیا  دـنکیم . هراپ  ار  هتـشر  نآ 
. تسا یهاتوک  یلیخ  نامز  هک  نآ ، راوس  ندرک  هدایپ  رتش و  کی  ندناباوخ  هزادناهب 

149 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. تسین نیا  زا  شیب  وت  مهس  دنیوگب  دنریگب و  ار  شاهّچب  يولج  دندنبب و  ار  ناویح  ناتسپ  هکنیا  هزادناهب  ای 
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ره رمع  ای  تسا  نینچ  ایند  رمع  ماـمت  اـیآ  تسیچ ، تسا  مک  رایـسب  تشذـگ  هچنآ  بنج  رد  اـیند  رمع  هدـنامیقاب  هکنیا  زا  روظنم  نونکا 
؟ یناسنا

رگا درذگیم و  لاس  اهدرایلیم  ایند  رمع  زا  اریز  تسا ، كدـنا  رایـسب  هتـشذگ  هب  تبـسن  ایند  هدـنامیقاب  ینعی  دـشاب  ایند  رمع  روظنم  رگا 
. تسا كدنا  رایـسب  نآ  هدنامیقاب  اب  هسیاقم  رد  رـشب  رمع  نیا  تسه ، ایند  نیا  رد  زارد  ینایلاس  هکنیا  اب  رـشب  ینعی  دشاب  رـشب  رمع  دارم ،

مدآ زا  شیپ  هک  میراد  یلیالد  تسا . هدوبن  مدآ  هب  رـصحنم  ناـسنا  عون  یلو  دـشاب ، هتـشذگن  داـیز  مالـسلا  هیلع  مدآ  رمع  زا  تسا  نکمم 
. تسا هدوب  ییایند  دناهتسیزیم ، نیمز  رد  ییاهناسنا 

دیاـش میرادـن  ناـنیمطا  ینعی  تسا . مک  یلیخ  هتـشذگ  هچنآ  هب  تبـسن  هدـنام  هچنآ  هک  دـشاب  امـش  دوـخ  رمع  هب  تبـسن  تسا  نکمم  اـی 
يزیچ هچ  رب  دش  روطنیا  یتقو  لاح  تسا . هدنامن  یقاب  يزیچ  هک  دراذگ  نیا  رب  ار  ضرف  دـیاب  اذـل  دـشاب و  تعاس  کی  رمع  هدـنامیقاب 

. نادب تمینغ  ار  هظحل  کی  نیمه  هدنامن ، یقاب  ياهظحل  دینکیم ؟ هدافتسا  جورع  یّقرت و  يارب  ياهلیسو  هچ  زا  دیراد ؟ دامتعا 
. هدن تسد  زا  ار  تصرف  نک و  هبوت  ینک  هبوت  یهاوخیم 

باوخ رد  ار  اهنآ  ناسنا  هک  دهدیم  خر  ییاهدماشیپ  درذگیم و  عیرس  یلیخ  تسا و  هدش  رتدایز  هتشذگ  هب  تبسن  ثداوح  ام  رصع  رد 
. تسا هدش  رترابتعایب  هتشذگ  هب  تبسن  ایند  یگدنز  اذل  دنیبیمن . مه 

150 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رهاوج ندعم  ایند 

28
ُرامـضِم ُداعَملاَو  ِلَجألا  ِلُولُح  ُمّدَـقَتُم  ِلَمألا  ُطَسب  ُساّنلا ، اهُّیا  ُلوقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوسَر  ُتعِمَـس  َلاق : ٍساّبَع  ِنب  ِهّللاِدـبَع  نَع 

ٌزنَک َلَمَعلاَو  ٌةَدابِع  َۀـَلزُعلاَو  ٌۀَـحار  َۀَـعانَقلاَو  ینِغ  َسأَیلاَو  ٌرقَف  َعَمَّطلا  َّنا  ُساّنلا ، اَهُّیا  ٌمِدان . ُهَتاف  اِمب  ٌرّـسَیَتُمَو  ٌِمناغ  َبَقَتْحا  اَِمب  ٌطـِبَتغُمَف  ِلَـمَعلا 
. ُمَدَّنلا ُعَفنَی  الَف  ِمظَکلِاب  اوذَخُأت  نا  َلبَق  ِسالحألا  ِةَّدِج  َو  ِسافنألا  ِلهَم  یف  ُمتنا  َو  َلَمَعلا  اورِدابَف  ٌنِدعَم ،...  اینُّدلاَو 

وا يولج  اهوزرآ  دـسر ، ارف  ناسنا  گرم  هکنآ  زا  لـبق  مدرم ، يا  دومرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دـیوگیم  ساـّبع  نبا 
هار رد  هک  هزادـنا  نامه  هب  دروخیم و  هطبغ  هک  يریقف  مدآ  دناهتـسد ): ود  مدرم  . ) تسا هقباسم  لمع و  نادـیم  داعم ، دوشیم و  هدرتسگ 

، مدرم يا  تسا . نامیـشپ  اذل  هدرکن  قافنا  هدربن و  ياهرهب  شلاوما  زا  هک  ییاراد  دنمتورث و  و  تسا ، زارفارـس  زوریپ و  دنکیم  قافنا  ادخ 
جنگ حلاص  لمع  تدابع ، مدرم  زا  يرود  شیاسآ ، بجوم  تعانق  تسا ، يزاینیب  مدرم  لام  هب  نتـشادن  مشچ  یگراچیب و  رقف و  عمط و 

ندرک ضوع  اـی  مدزاـب  مد و  نیب  هلـصاف  هزادـناهب  تصرف  نیا  دـنچره  دـینک ، لـمع  دـیراد  هک  یتصرف  نیا  رد  سپ  تسا . ندـعم  اـیند  و 
. تشاد دهاوخن  يدوس  ینامیشپ  تقو ، نآ  رد  رگید  هک  دوش  هتفرگ  سفن  هاگرذگ  هکنآ  زا  شیپ  دشاب . نیز  شکور 

ص 183 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: دوشیم روآدای  ثیدح  نیا  رد  ار  بلطم  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

151 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
شرمع ناسنا  هچ  ره  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  دـیاش  دوشیم . هدرتسگ  وا  يولج  اهوزرآ  دـسر ، ارف  ناسنا  گرم  لـجا و  هکنآ  زا  شیپ  . » 1

نیا ددرگیم . رتیقطنم  ریغ  رتهدرتسگ و  رتماخ و  ناسنا  زارد  رود و  ياهوزرآ  نینچمه  دوشیم . رتشیب  شیاهوزرآ  لوط  دوریم  رتـالاب 
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زا دـنناوتن  هک  دوشیم  بجوم  نیمه  و  ددرگیم . ینالوط  ناـشیاهوزرآ  دوریم  ـالاب  ناشّنـس  هچ  ره  هک  یناـسک  هب  تسا  يرطخ  نـالعا 
. دنربب هرهب  ناشترخآ  يارب  دیاب  هکنانچ  ناشیایند 

ماظن دوش  هتـشادرب  ناهج  مدرم  ياهلد  زا  زور  کی  رگا  یّتح  هک  تساهناسنا  یگدـنز  ياهخرچ  تکرح  لماع  وزرآ  دـیما و  کـشیب 
. دنکیم ادیپ  دوخ  شالت  ّتیلاعف و  رب  یلیلد  یسک  رتمک  دزیریم و  مه  هب  یگدنز 

. تسا یتخبدب  فارحنا و  لماع  نیرتدب  دیآرد ، زارد  رود و  يوزرآ  تروص  هب  درذگب و  دـح  زا  رگا  تکرح  تایح و  لماع  نیمه  یلو 
. دش دهاوخ  يدوبان  ندش و  قرغ  هیام  تشذگ  دح  زا  رگا  اّما  تسا ، تایح  هیام  هک  ناراب  بآ  دننام  تسرد 

تقیقح قـح و  ادـخ و  زا  يربـخیب  هیاـم  ار  نآ  هدرک و  دــیکأت  نآ  رب  رجح  هروـس   5 تایآ 1 - هک  تسا  ناـمه  هدنـشک  ياـهوزرآ  نیا 
زا هک  دزاـسیم  لـّیخت  زا  یملاـع  رد  قرغ  درادیم و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناـسنا  ناـنچ  زارد  رود و  ياهدـیما  اـهوزرآ و  نیا  درامـشیم .

. دوشیم هناگیب  یّلکهب  شاییاهن  فده  یگدنز و 
. تسا ّتیعقاو  نیا  يارب  ییایوگ  نایب  هدش ، لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  یفورعم  تیدح 

َةَرِخآلا یِسُنیَف  ِلَمألا  ُلوط  اّما  َو  ّقَحلا  نَع  ُّدُصَیَف  يوَهلا  ُعاّبتا  اّمأَف  ِلَمألا . ُلوُط  َو  يوَهلا  ُعاّبتا  ِنانثا : ُمُکیَلَع  ُفاخا  ام  َفَوخا  َّنا  ُساّنلا  اهُّیا 
زا ّتیعبت  اّما  ینـالوط . ياـهوزرآ  سوه و  ويوه  زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  مسرتیم  امـش  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتكانـسرت  مدرم ، يا  : »
اب دارفا  هچ  یتسار  هب  و  [ 100 «.] دراپسیم یـشومارف  تسدهب  ار  ترخآ  ینالوط  ياهوزرآ  درادیمزاب و  قح  هار  زا  ار  ناسنا  سوه  ويوه 

ماد  رد  يراتفرگ  رثا  رب  هک  یقیال  هتسیاش و  دادعتسا و 
152 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دوخ یصخش  عفانم  هکلب  دنداتفین ، دیفم  ناشهعماج  لاح  هب  اهنتهن  هک  دنتشگ  لّدبم  ياهدش  خسم  فیعض و  تادوجوم  هب  زارد  ياهوزرآ 
. دندنامزاب لماکت  هنوگره  زا  دندرک و  لامیاپ  ار 

هقباسم نادیم  هب  برع  هکنیا  ّتلع  دنیوگب . رامـضم »  » مه هقباسم  نادـیم  هب  تسا  نکمم  یهاگ  تسا .» لمع  نادـیم  رامـضم و  داعم ، . » 2
اهبسا دندرکیم  یعس  دنتفریم و  نیرمت  ياهنادیم  غارس  هب  دوش  رازگرب  يراوس  بسا  هقباسم  هکنآ  زا  لبق  دوب  نیا  دیوگیم  رامـضم 

. رغال مه  دشیم و  رتهدیزرو  مه  بسا  تفرگیم : تروص  راک  ود  نآ  رد  هک  دننک  هدیزرو  ار 
ترخآ هقباسم  نیرمت  نادیم  ایند  [ 101 «.] تسا رامـضم  زورما  : » دیامرفیم هغالبلاجهن  رد  اذل  هدمآ و  مه  ندش  رغال  يانعم  هب  رامـضم » »

. دنوشیم رغالو  دنودیم  اجنآرد  نوچ  دنیوگیم ، رامضم  مه  هقباسم  نادیم  دوخ  هب  هاگ  هک  دیآیمرب  ریبعت  نیا  زا  تسا .
مه اب  لامعا  اجنآ  رد  دسریم . ییاج  هب  اهوزرآ  اب  ناسنا  دینکن  لایخ  تسا . لمع  رامضم  داعم  ترـضح ، شیامرف  نیا  قباطم  لاح  ره  هب 

اب ار  امـش  اـیند  تسا . راـکنایز  هدـنزاب و  رتهدولآ ، رتمک و  شلمع  هک  ره  تسا و  هقباـسم  هدـنرب  رتـشیب  شلمع  هک  ره  دـنهدیم ، هقباـسم 
. تسا شخبهجیتن  لمع  هکلب  دروخیمن ، درد  هب  وزرآ  لما و  تمایق ، رازاب  رد  هک  یلاح  رد  دنکیم  مرگرس  اهوزرآ 

. رسّیتم رگید  طبتغُم و  ياهتسد  دناهتسد : ود  مدرم  هک  میمهفیم  دعب  هلمج  زا 
هار رد  هک  هزادنا  نامه  هب  دروخیم و  هطبغ  هک  تسا  يریقف  مدآ  طبتغم  دـسریم  رظن  هب  یلو  دـناهتفرگ  رورـسم  ینعمهب  ار  طبتغم  یخرب 

. تسا دنمهرهب  زوریپ و  مناغ و  كدنا ، نامه  اب  دهدیم  ادخ 
. دنوشیم نامیشپ  دنربب  ياهرهب  ناشلاوما  زا  دناهتسناوتن  نوچ  یلو  دنراد ، زیچ  همه  ياهّدع  و 

: تسا هدومرف  نایب  ار  زیچ  شش  دعب  ياههلمج  رد 
153 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رگا ایند  هب  انتعایب  مدآ  سکع ، هب  تسا . ریقف  زاب  دشاب  هتـشاد  مه  ار  ایند  عاّمط ، مدآ  ینوریب . هن  تسا  ینورد  ناسنا ، يانغ  رقف و  1 و 2 .
تـسا رقف  عمط  تسا . یناسفنو  ینورد  تورث  تورث ، نیرتهب  نوچ  دشاب ، ینغ  باریـس و  دیاب  حور  تساینغ . زاب  دشاب  هتـشادن  مه  چیه 
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. ) تورث ایند  لام  هب  نتشادنمشچو 
ینِغ  َسأَیلاَو  ٌْرقَف  َعَمَّطلاَنا 

شیاسآ ار  یمدآ  تعانق ، اریز  ییوجب  ار  نآ  تناج  نورد  رد  دـیاب  یبلطیم  یتحار  تحارتسا و  رگا  دراد . زاین  تحارتسا  هب  ناـسنا  . 3 (. 
 ) دشخبیم
ُۀَحار َۀَعانَقلاَو 

. دَنکفایم تمحز  رد  ار  ناسنا  صرح  و  ( 
رد هکلب  دریگب ، هلـصاف  مدرم  زا  هک  انعم  نیا  هب  هن  دنیـشنب ، یتولخ  هشوگ  رد  دیاب  دنک  تدابع  ار  ادخ  دناوتب  هشیمه  هکنیا  يارب  ناسنا  . 4

. دـنباوخ رد  نارگید  هک  تسا  رحـس  ماگنه  بش و  رخآ  تقو  نیرتهب  شدوخ . يادـخ  دـشاب و  شدوخ  اهنت  هک  دـبایب  یتعاس  زور  هناـبش 
 ) دهدیم لد  يافص  ورین و  ناسنا  هب  بشهمین  رد  بلق  روضح  هّجوتاب و  تدابع 

ٌةَدابِع ََۀلزُعلاَو 
هظعوم و هناخ  ای  تسا ، ترخآ  هعرزم  ایند  هک  هدش  ایند  هرابرد  یفلتخم  تاریبعت  تسا » ندعم  ایند  تسوا و  لمع  ناسنا  جـنگ  . » 5 و 6 (. 
هک یناسک  يارب  هصالخ  دنروآیم . نوریب  رهاوج  نآ  زا  هک  تسا  یندعم  ایند  هدمآ . اجنیا  رد  طقف  تسا » ندعم  ایند   » هکنیا اّما  تسا ، لپ 

تروص هب  ار  وا  ام  هکلب  تسین ، مومذـم  ایند  عقاو  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تالمج  نیا  زا  تسین . يدـب  ياج  دنـشاب  ایند  زا  هدافتـسا  لها 
: ) میروآیمرد مومذم 

ٌنِدعَم  اینُّدلاَو  ٌزنَک  َلَمَعلاَو 
دنادیمن سکچیه  تسوا . رمع  نایاپ  ناسنا ، رب  هدیشوپ  لئاسم  هلمج  زا  دیامرفیم : ناسنا  رمع  نایاپ  هرابرد  ترـضح  ثیدح  نایاپ  رد  (. 

ادرف هک  دنادیمن  سک  چیه  ُتوُمَت ؛» ٍضْرَأ  ّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  اَم  َو  اًدَغ  ُبِسْکَت  اَذاَم  ٌسْفَن  يِرْدَت  اَمَو  : » » دیامرفیم نآرق  رد  دریمیم . یک 
[102 «.] دریمیم ینیمزرس  هچ  رد  دنادیمن  سکچیه  و  دروآیم ، تسد  هب  هچ 

154 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دیحوت باـتک  رد  هک  دراد  هدـیاف  ود  نآ  ندـنام  ناـهنپ  اریز  دـشاب ، ربـخیب  دوـخ  گرم  زا  ناـسنا  هک  تسا  یهلا  ياـهتمکح  ِءزج  نیا 

. تسا هدش  هراشا  اهنادب  لضفم 
: دوبن جراخ  لاح  ود  زا  دوب  مولعم  ناسنا  رمع  رادقم  رگا 

ای تسیب  ای  هد  نم  هک  دادیم  هدعو  شدوخ  هب  تفرگیم و  ار  وا  ناماد  تلفغ  تروص ، نیا  رد  هک  دراد  ینالوط  رمع  تسنادیم  ای  فلا )
هدولآ يربخیب  تلفغ و  هانگ و  هب  هاگنآ  تسین ، هبوت  يارب  ياهلجع  تسا  رایـسب  مه  هبوت  لاجم  منامیم  اـیند  نیا  رد  رگید  لاـس  هاـجنپ 

. دشیم
هب دشیم  راوگان  وا  رب  یگدنز  دنکیم  یگدنز  رگید  لاسکی  ای  هامکی  ای  زورکی  ای  رگید  تعاس  کی  ات  هک  تسنادیم  مه  رگا  ب )

. دشیم سویأم  تفریم و  نیب  زا  یگدنز  طاشن  منک ؟ شالت  ارچ  سپ  متسین  هدنز  رتشیب  رگید  هامکی  ات  هک  نم  تفگیم : شدوخ 
وـسکی زا  تساجر . فوخ و  نیب  ًامئاد  ینعی  دـهدیم ، ار  فرط  ود  لامتحا  هظحل  ره  ناـسنا  هک  دراد  مه  يرگید  هدـیاف  عوضوم  نیمه 

رد دشاب . هدنامن  یقاب  شرمع  زا  شیب  یتعاس  دـیاش  دـنادیمن  نوچ  دوشیمن ، هانگ  هب  هدولآ  رگید  يوس  زا  درادیمنرب و  بلط  زا  تسد 
. تسا هدش  دیکأت  رایسب  هلأسم  نیا  رب  ثیداحا 

لمع هب  دراد  یتـفر  ودـمآ  سَفن  دـیراد و  تلهم  هک  یتّدـم  رد  دوشیم : هدافتـسا  بلطم  ود  اـهنآ  زا  هک  هدـمآ  ریبـعت  ود  ثیدـح  نیا  رد 
دیایب نوریب  سفن  ات  دوشیم  مامت  دوریم و  ورف  سفن  هک  ياهظحل  دـشکیم  ناسنا  هک  یـسَفن  نایم  رد  تسا  نیا  هب  هراـشا  اـی  دـیزادرپب ،

. تسا تلهم  نیرتمک  هک  تسه  سفن  دمآ  وتفر  نیب  یهاتوک  تلهم 
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یتلهم مه  اهسَفَن  نیب  ینعی  دـنیوگیم . بلق » تلهم   » نآ هب  هک  دراد  یهاتوک  یلیخ  تحارتسا  ناـسنا  بلق  نابرـض  دوشیم  هتفگ  ًاـقاّفتا 
هب دـیتسه  مدزاب  مد و  نیبام  تلهم  رد  امـش  هک  یلاح  رد  دـیامرفیم : ترـضح  تسا . ناسنا  يارب  رّوصتم  تصرف  نیرتهاتوک  نیا  تسا و 
. دیزادرپب حلاص  لامعا  هب  مه  هاتوک  هظحل  نامه  رد  نیاربانب  دیاین . الاب  تفر  هک  نییاپ  سفن  اسب  دیشابن . راودیما  یگدنز  هب  رادقم  نامه 

155 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ِسافنألا  ِلهَم  یف  ُمتناَو  َلَمَعلا  اورِدابَف  )

رگا دیامرفیم : ترـضح  دنتخادنایم . بسا  يور  ياهچیلاق  ای  هچراپ  دـشیم  بسا  راوس  یمرتحم  صخـش  یتقو  دوب  مسر  هتـشذگ  رد  (. 
رد تسا  نکمم  نوچ  دیزادرپب  کین  لامعا  هب  دیتشاد ، تصرف  تسا  كدنا  ینامز  هک  هچراپ  ای  هچیلاق  نآ  نتشادرب  نتـشاذگ و  هزادناهب 

 ) دسرب نایاپ  هب  امش  رمع  تاظحل  نیمه 
ِسالحالا  ِةَّدِجَو 

رگا ناسنا  دینک . کین  یلمع  تسین ، یتشگزاب  هار  درادن و  يدوس  نآ  زا  دـعب  ینامیـشپ  هک  دوش  هتفرگ  سَفن  هاگرذـگ  هکنآ  زا  شیپ  (. 
اهنیا هک  دراد  دوجو  یساسا  وضع  ود  ناسنا  ندب  رد  تسا . کیدزن  ناسنا  هب  ردقچ  گرم  هک  دنادیم  دشاب  هاگآ  حیرـشت  ملع  هب  یکدنا 

. زغم بلق و  دنتفایم : راک  زا  یگداسهب 
، دتفیب راک  زا  بلق  زا  یـشخب  دوش و  هتـسب  اهگر  نیا  رگا  تسا . بلق  هلـضع  هیذغت  اهنآ  هفیظو  هک  تسا  یکزان  ياهگر  هلـسلس  کی 

نآ اسب  دـتفایم و  راک  زا  زغم  دوش ، هتفرگ  اهنیا  زا  یکی  يارجم  رگا  هک  تسا  ییاـهگریوم  زین  ناـسنا  زغم  رد  دـهدیم . خر  یبلق  هتکس 
فرط کی  ریـسم  شخب  نآ  هکنیا  ای  دوشیم ، رداص  زغم  زا  بلق  نامرف  نوچ  تسا ، ملاس  بلق  هچرگا  دشاب . زغم  هدـنامرف  زغم ، زا  شخب 
. دهدب ناسنا  تسد  راک  هزادنا  نامه  هب  دوش و  هتخل  نوخ  یقاجنس ، تباصا  رثا  رب  هکنیا  ای  دتفایم ، راک  زا  تمسق  نآ  هک  دشاب  ندب 

هک بش  اـیآ  هک  دـنکیم  ادـیپ  ساوـسو  شدوـخ  یگدـنز  رد  هتفرهتفر  دـنک  هعلاـطم  حیرـشت  ملع  هراـبرد  يرادـقم  ناـسنا  رگا  هصـالخ 
؟ مزیخیمرب هدنز  حبص  مباوخیم 

مامت هدـش ، زورما  ناسنا  یگدـنز  زا  یئزج  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  ترفاسم  نیمه  تسا . ناوارف  ینوریب  ینورد و  ثداوح  نیا  لاح  ره  هب 
دیراد تردق  دیناوتیم و  هک  الاح  سپ  دننک . یطایتحایب  تسا  نکمم  نارگید  دـشاب ، بقارم  ناسنا  دـنچ  ره  تسا  رطخ  ماد  اهترفاسم 

ادخ يارب  صلاخ  میاهداد  ماجنا  هک  یلامعا  مییوگب  میناوتیم  ًاعقاو  ایآ  ادـخ . باسح  هب  راذـگب  ینکیم  هک  ییاهراک  دـینک . کین  لمع 
هدوب 

156 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
وا هب  ار  شلامعا  همان  یتقو  دوش و  یهلا  هاـگراب  دراو  یلاـخ  تسد  اـب  ناـسنا  هک  ادـخ  رب  هاـنپ  هدوبن ؟ نآ  رد  يّداـم  هقـالع  اـیر و  تسا ؟
؛» اًرِـضاَح اُولِمَع  اَم  اوُدَجَو  َو  اَهیَـصْحَأ  اَّلِإ  ًةَرِیبَکَال  َو  ًةَریِغَـص  ُرِداَُغیَال  ِباَتِْکلا  اَذه  ِلاَم  اَنَتَْلیَو  اَی  : » » دیامرفیم نآرق  دَروآرب . دایرف  دـنهدیم 

نیا  ) و تسا ؟ هدرک  هرامـش  ار  نآ  هکنیا  رگم  دنکیمن  راذگورف  ار  یگرزب  کچوک و  راک  چـیه  هک  تسا  ياهمان  هچ  نیا  ام ! رب  ياو  يا 
[103 «.] دننیبیم رضاح  ار  دوخ  لامعا  همه ) هک  تسا  یلاح  رد 

157 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دناهتسد هس  رب  ربمایپ  تّما 

29
الَف ُلَّوـألا  ُقَبَّطلا  اَّما  ٍقاـبطا . ِۀـَثالَث  یلَع  اینُّدـلا  یف  یتَّما  ُنوکَی  ُلوقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوـسَر  ُتعِمَـس  َلاـق : َرَمُع  ِنب  ِهّللاِدـبَع  نَع 
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ُمِِهب َغََلب  ام  اهیف  مُهانِغَو  ٍةَروَع  ُرتَسَو  ٍۀَـعوَج  ُّدَـس  اینُّدـلا  نِم  مُهاضِر  امَّناَو  ِهِراـِکتحاَو  ِِهئاـِنتقا  یف  َنوَعـسَی  ـالَو  ِهِراـخّداَو  ِلاـملا  َعمَج  َنّوبُِحی 
. َنونَزحَی مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ  َنیذَّلا ال  َنونِمآلا  َِکئلواَف  َةَرِخآلا 

ِِهب َنوساُوی  َو  مُهَناوخا  ِِهب  َنوُِّربَـیَو  مُهَماـحرا  ِِهب  َنولِـصَی  ِِهلیبَـس  ِنَسحا  َو  ِهِهوجُو ، ِبَیطا  نِم  ِلاـملا  َعمَج  َنّوبُِحی  مُهَّنإَـف  یناـّثلا : ُقَـبَّطلا  اـّماَو 
ِِهتوَم ِنیح  یلا  ًانِزاخ  َُهل  َنوکَی  نا  ِهّقَح  نِم  ُهَعَنمَی  وا  ِهّلِح  ِریَغ  نِم  ًامَهرِد  َبِسَتکَی  نأ  نِم  ِهیَلَع  ُرَـسیا  ِفیـضَّرلایَلَع  مِهِدَحا  ُّضََعلَو  مُهَءارَُقف 

. اوُِملَس مُهنَع  َیِفُع  نا  َو  اُوبّذُع  اوِشقُون  نا  َنیذَّلا  َِکئلواَف 
ُهوکَـسما نا  َو  ًارادـِب  َو  ًافارـسا  ُهوُقَفنا  ُهوُقَفنأ  نا  َبَجَو  َو  َضَرَْتفا  اَّمِم  ُهَعنَم  َو  َمُرَح  َو  َّلَح  اّمِم  ِلاملا  َعمَج  َنوُّبُِحی  مُهَّنإَف  ُِثلاّثلا : ُقَبَّطلا  اـّما  َو 

. مِِهبونُِذب َراّنلا  ُمُهتَدَروا  یّتَح  مِِهبوُلق  َمامِز  اینُّدلا  ِتَکَلَم  َنیذَّلا  َِکئلوا  ًاراِکتْحاَو  اًلُخب  ُهوکَسما 
عمج هک  دنایناسک  لّوا  هتسد  دناهتسد : هس  رب  ایند  رد  نم  تّما  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک  تفگ  رمع  نب  هّللادبع 

ندـناشوپ یگنـسرگ و  ندرک  فرطرب  هزادـناهب  ایند  زا  نانآ  دنـشوکیمن . لام  راکتحا  يروآدرگ و  رد  دـنرادن و  تسود  ار  لاـم  ندرک 
هب  ار  نانآ  هک  تسا  يزیچ  رد  ناشيزاینیب  دنایضار و  اهیتشز ) و   ) اهیگنهرب

158 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. یهودنا هن  دنراد و  یسرت  هن  ناشیا  دناّتینما و  رد  نانیا  دناسرب . ترخآ 

ناردارب هب  دننکیم و  محر  هلـص  نآ  اب  دـننک ، عمج  لالح  ياههار  نیرتهب  نیرتكاپ و  زا  ار  لام  هک  دـنراد  تسود  نانآ  مود : هتـسد  اّما 
رتناسآ ندیوج  نادـند  اب  ار  تخـس  گنـس  نانآ  رظن  زا  دـنزرویم . تاساوم  ناگراچیب  ارقف و  اب  دـننکیم و  یکین  ناسحا و  ناشینامیا 

ماـگنه اـت  دـننکن و  فرـصم  تسرد  قـح و  ریـسم  رد  دـنزادرپن و  ار  نآ  بجاو  قوـقح  اـی  دـنروآ  تسد  هب  مارح  یمهرد  هکنیا  زا  تسا 
درذگرد ناشیا  زا  رگا  دنوشیم و  باذع  دنک  يریگتخس  نانآ  هرابرد  دنوادخ  رگا  هک  دنایناسک  نانیا  سپ  دنـشاب . لام  نابهگن  گرم ،

. دننامیم ملاس 
مه  ) دـنزرویم غیرد  بجاو  دراوم  رد  لام  قافنا  زا  دـنراد و  تسود  لـالح  اـی  مارح  هار  زا  ار  لاـم  عمج  هک  دـنایناسک  موس  هتـسد  اـّما 

. تسا راکتحا  لخب و  ببسهب  دننکن  قافنا  رگا  تسا و  فارسا  دننک  قافنا  رگا  نانیا  تسا .) بارخ  ود  ره  ناشدمآرد  مه  لام و  فرصم 
. دنک مّنهج  دراو  ناشناهانگ  ببسهب  ات  تسا  هتفرگ  تسد  رد  ار  ناشبلق  راهم  مامز و  ایند  هک  دنایناسک  نانآ 

ص 184 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: دناهتسد هس  ایند  رد  نم  تّما  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ 

دـننکیم و هدنـسب  شـشوپ  یگنـسرگ و  عفر  هب  دـننک . راکتحا  ار  نآ  دـنهدیمن  هزاجا  ناـشدوخ  هب  دـنرادن و  تسود  ار  لاـم  یعمج  . 1
. دنوریم رابکبس  دناهدمآ و  رابکبس  هک  ینعم  نیدب  دناشکب ، ترخآ  هب  ار  ناشیا  هک  تسا  يزیچ  رد  نانآ  يزاینیب 

. دنرادن هدنیآ  هتشذگ و  زا  یسرت  مغ و  نانیا 
ارقف اب  دننکیم ، یکین  ناردارب  هب  محر و  هلـص  لام ، نیا  اب  دننک و  عمج  لالح  ياههار  نیرتهب  زا  ار  لام  دنراد  تسود  هک  دـنایناسک  . 2

کی  بسک  يارب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  ندراذگ  تخس  گنس  رب  نادند  نانآ  يارب  دننکیم ، راتفر  تاساوم  هب 
159 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دنک يریگتخـس  نانآ  باسح  هرابرد  ادخ  رگا  دنرادیم . هاگن  دوخ  دزن  ار  هّیقب  دنزادرپیم و  ار  یعرـش  قوقح  دنورب . مارح  غارـس  مهرد 
. دنربیم رد  هب  ملاس  ناج  هنرگو  دنوشیم ، باذع 

هک دشاب  رتشیب  لّوا  هقبط  زا  ناشماقم  دـیاب  دـناهدرک  فرـصم  تلادـع  قح و  ریـسم  رد  هتفر ، لالح  يزور  لابند  هب  ًاعقاو  اهنیا  رگا  لاؤس :
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. درک دازآ  شدوخ  تمحز  زا  هدنب  رازه  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  اًلثم  دناهدرواین . تسد  هب  چیه 
؟ دنک قافنا  ار  نآ  دبلطب و  ار  لالح  هکنآ  ای  تسا  بلط  كرت  رد  تلیضف  ایآ 

هدیدنـسپ يزیچ  نینچ  دـهاوخب  قاـفنا  يارب  ار  لاـم  ناـسنا  رگا  دـیآیمن . شیپ  یلاؤس  نینچ  مینک  ینعم  تسرد  ار  ثیدـح  رگا  باوج :
تخـس و ار  ناشراک  نیمه  دنلئاق و  یتلاصا  لام  يارب  ینعی  دـنراد ، تسود  ار  لام  ندرک  عمج  هک  تسا  نیا  مود  هقبط  زا  دارم  اّما  تسا ،
دنک و راک  رگا  یـسک  نینچ  دنک . قافنا  راثیا و  ادخ  هار  رد  دشخبب و  هاگنآ  دنک و  دیلوت  ناسنا  دهدیم  حیجرت  مالـسا  دـنکیم . بارخ 

. تسا رتالاب  مه  دهاز  زا  دشاب  هتشادن  یتلاصا  وا  يارب  لام  دنک و  قافنا  سپس  دَروآ ، تسدهب  یلام 
اهنآ و لام  فرصم  مه  مارح ، ای  دنروآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  ار  نآ  هک  درادن  یتوافت  دنتسه و  لام  يروآعمج  رادتـسود  هک  یناسک  . 3
ار شـشخب  قحتـسم  دروـم و  هکنآ  نودـب  ینعی  باـسحیب . تسا و  فارـسا  دـننک  قاـفنا  مه  رگا  تـسا . بارخ  ود  ره  ناشدـمآرد  مـه 

ببـس هب  هدرک و  نوسفا  ار  ناـشبلق  اـیند  هک  دـنایناسک  اـهنیا  تسا . راـکتحا  لـخب و  زا  دـننک  كاـسما  رگا  و  دـننکیم . قاـفنا  دنـسانشب 
. دنوشیم شتآ  دراو  ناشناهانگ 

بوسحم مدرم  نیرتدهاز  دیشابن  هتـسباو  نآ  هب  دیـشاب و  هتـشاد  ار  ایند  همه  رگا  امـش  ایند . نتـشادن  هن  ایند ، هب  یگتـسباو  مدع  ینعی  دهز 
. دیوشیم

نم رظن  رد  هدزهلـصو  هنهک  شفک  نآ  زا  تموـکح  نیا  : » دوـمرفیم دوـب و  نینچ  تشاد  رارق  تموـکح  سأر  رد  هـک  مالـسلا  هـیلع  یلع 
هن  دوب  ریما  وا  تسا .» رتشزرایب 

160 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دهاز هن  تسایند ، هب  بغار  یسک  نینچ  دشاب  نآ  هب  هتسباو  یلو  دشاب  هتشاد  ینهاریپ  ناسنا  رگا  ریسا .

ياج دـننادیم و  شتالکـشم  مامت  لاّلح  هک  دـنلئاق  یتّیّمها  نانچ  لام  يارب  یخرب  دراد : دوجو  یتواـفتم  ياـهرظن  تورث  لاـم و  هراـبرد 
لالح و دنـشابن و  لئاق  نآ  يارب  یطرـش  دیق و  چیه  دننیـشنن و  تحار  ینآ  دنزادرپ و  لاوما  عمج  هب  هتـسویپ  هورگ  نیا  هک  تسین  بّجعت 

. دشاب ناسکی  ناشرظن  رد  مارح 
لام یّتح  دنلئاق ، جرا  نآ  يارب  دنیاتسیم و  ار  رقف  دنتـسین ، لئاق  یـشزرا  نیرتمک  تورث  لام و  يارب  هک  دنایتّیعمج  هورگ  نیا  لباقم  رد 

. دننادیم ادخ  برق  اوقت و  محازم  ار 
تـسا نیا  دوشیم  هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  زا  هچنآ  دراد ، رارق  طیرفت  طارفا و  فرط  رد  هک  هدیقع  ود  نیا  ربارب  رد  یلو 

«. فده  » هن دشاب و  هلیسو »  » هکنیا تسخن  طرش : دنچ  هب  اّما  تسا  بوخ  لام  هک 
. دشاب نآ  رب  ریما  ناسنا  هکلب  دزاسن ، دوخ  ریسا  ار  ناسنا  هکنیا  مود 

. ددرگ فرصم  ادخ  ياضر  هار  رد  دیآ و  تسد  هب  عورشم  هار  زا  هکنیا  موس  و 
[104 .] تسا ترخآ  هب  هقالع  رب  یلیلد  هکلب  تسین ، یتسرپایند  اهنتهن  یلام  نینچ  هب  هقالع 

161 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نیقی بتارم 

30
یلَع مُهَدَمَحت  نا  َو  یلاعَت  ِهّللا  ِطَخَِسب  َساّنلا  َیِضُرت  نا  ِنیقَیلا  ِفعَض  نِم  َّنا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق  َلاق  ٍِکلام  ِنب  ِسَنا  نَع 

ّالا یلاعَت  ِهّللا  َیلا  ًابُّرَقَت  ًائیَش  یتَأت  نا  َو  ُهنِم  ًاریَخ  ُهّللا  َكاتا  ّالا  ِهِّلل  ًائیَـش  ُعَدَت  نا  َکَّنا  ُهّللا ....  َِکتُؤی  َمل  ام  یلَع  مُهَّمُذَت  ناَو  یلاعَت  ِهّللا  ِقزِر 
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. ِهیَلَع ِطوخسَملا  ُباقِع  اهیف  ُعِطَقنَی  َو ال  ُهنَع  ّیِضرَملا  ُباَوث  اهیف  ُدَفنَی  َةَرِخآلا ال  مُکَّتَمِه  اولَعْجاَف  ُهنَع . َباوَّثلا  ََکل  ُهّللا  َلَزجا 
ربارب رد  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  نیقی  فعـض  زا  هک  یتـسردهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا 

هدیرب و وت  زا  دـنوادخ  هک  يزیچ  رب  ییاتـسب و  ار  مدرم  هداد ، وت ) هب   ) دـنوادخ هک  ییاهيزور  يارب  يزاس و  دونـشخ  دوخ  زا  یهلا  مشخ 
يارب ار  يراک  دـهدیم و  وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  دـنوادخ  هکنیا  زج  ینکیمن  كرت  ادـخ  يارب  ار  يزیچ  ینک . تمـالم  ار  ناـنآ  هدرک ، عطق 

هک راکوکین  هدنب  شاداپ  باوث و  اریز  دشاب ، ترخآ  امش  تّمه  سپ  دهدیم . وت  هب  ناوارف  باوث  هکنیا  زج  یهدیمن ، ماجنا  وا  يدونشخ 
. دریذپیمن نایاپ  تسادخ  مشخ  دروم  هک  راکدب  تافاکم  باقع و  تسا و  یضار  وا  زا  دنوادخ 

ص 185 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: تسا هدومرف  نایب  بلطم  شش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیدح  نیا  رد 

162 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رد ار  مدرم  ناسنا  ینعی  یهلا . بضغ  ضوع  رد  دزاـس  دونـشخ  دوخ  زا  ار  مدرم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نیقی  فعـض  ياـههناشن  زا  یکی  . 1

دـشاب هتـشاد  يوق  نامیا  دشاب و  دقتعم  ادخ  ندوب  نیملاعلاّبر  هب  ناسنا  رگا  دنادب . یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  رتّرثؤم  شدوخ  تارّدـقم 
. دسرتیمن سکچیه  زا  تسوا ، ِنآ  زا  تسه  هچره  هک 

تموکح یهاوخب  سک  ره  هب  ُءاَشَت ؛» ْنَم  ُّلِذـُتَو  ُءاَـشَت  ْنَم  ُّزُِعت  َو  ُءاَـشَت  ْنَّمِم  َکـْلُْملا  ُعِْزنَت  َو  ُءاَـشَت  ْنَم  َکـْلُْملا  ِیتُْؤت  : » » دـیامرفیم نآرق 
[105 «.] ینکیم راوخ  یهاوخب  ار  هک  ره  یهدیم و  تّزع  یهاوخب  ار  سکره  يریگیم ، ار  تموـکح  یهاوـخب  سکره  زا  یـشخبیم و 

ملاع مامت  دنک و  يرای  ارم  وا  رگا  منکیمن . مخ  رـس  ادـخ  هدـنب  شیپ  مسرتیمن ، سکچـیه  زا  تسادـخ  نم  هدـنهديزور  منادیم  نوچ 
نیقی فعـض  زا  یـشان  دنروآیم  ورف  رـس  هیامورف  نامدرم  دزن  یخرب  هاگ  مینیبیم  رگا  سپ  دننکب . يراک  دـنناوتیمن  دنـشاب  نم  فلاخم 

. دوشیم ناسنا  ریگنماد  هک  تسا 
لمع دـشاب  مکحم  هدـیقع  هزادـنا  ره  تسا . هدـیقع  باتزاب  لمع  اریز  تسا ، ّرثؤم  ناسنا  لـمع  رد  بتارم  نیا  هک  دراد  یبتارم  نیقی  هّتبلا 

لوصا رد  دیاب  ار  نید  عورف  قالخا و  یّتح  زیچ  همه  دنیوگیم  هکنیا  تسا . دیاقع  یگدولآ  ببـسهب  لامعا  یگدولآ  ًابلاغ  تسا . رتكاپ 
. تسا نیمه  شتّلع  درک  تسرد  دیاقع 

. نیقیلاّقح نیقیلانیع ، نیقیلاملع ، دراد : هبترم  هس  نیقی 
. دننزیم لاثم  ار  شتآ  هلحرم  هس  نیا  مهف  يارب 

شتآ یهاگ  و  نیقیلانیع »  » دوشیم نیا  دنیبیم  ار  شتآ  هاگ  دنیوگیم . نیقیلاملع »  » ار نیا  دربیم  شتآ  دوجو  هب  یپ  دود  زا  ناسنا  هاگ 
«. نیقیلاّقح  » دوشیم نیا  دنکیم  سح  دوجو  مامت  اب  ار 

. دنکیم مه  هبرجت  یهاگ  دنیبیم و  مشچ  اب  صخش  یهاگ  تسا ، یلقع  لیلد  یهاگ  رگید ، ترابع  هب 
میرک  نآرق  رد  هک  دشاب  یتبقارم  نینچ  میتی  لام  دروم  رد  اًلثم - رگا - لاح 

163 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رد  ) دـنروخیم متـس  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  اًراَن ؛» ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  اَمَّنِإ  اًْـملُظ  یَماَـتَْیلا  َلاَْومَأ  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » » دـیامرفیم
رد هکنانچ  دیازفایم . وا  لام  رب  هکلب  دنکیمن ، مک  ناسنا  زا  يزیچ  قافنا  هک  دشاب  هتشاد  نامیا  ای  [ 106 «.] دنروخیم شتآ  اهنت  تقیقح )

ْنَِمل ُفِعاَُضی  ُهَّللاَو  ٍۀَّبَح  ُۀَئاِم  ٍۀَُلْبنُـس  ّلُک  ِیف  َِلباَنَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍۀَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  : » » تسا هدمآ  نآرق 
هناد دصکی  هشوخ ، ره  رد  هک  دنایورب  هشوخ  تفه  هک  تسا  يرذب  دننامه  دننکیم ، قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  ُءاَشَی ؛»
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. دنزیمن هانگ  هب  تسد  [ 107 «.] دنکیم ربارب  دنچ  ای  ود  دشاب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  دنوادخ  دشاب و 
وا رظن  رد  ود  ره  شرگید ، فرط  رد  ار  شتآ  يراذـگب و  شرانک  رد  ار  اههویم  نیرتهب  رگا  هک  تسا  هنوگنیا  نیقی  يالاب  ياههبترم  نآ 

. دزیرگیم تسا - میتی  لام  اًلثم  هک  اههویم - نآ  زا  دزیهرپیم  شتآ  زا  هک  روطنامه  تسا . یکی 
نیقی ادخ  زا  بشهمین ، رد  عّرـضت  هثاغتـسا و  اب  تساوخ و  ادخ  زا  دـیاب  ار  رادـقم  کی  درک . مکحم  ار  نامیا  ياههیاپ  دـیاب  هک  تساجنیا 

: » مییوگب میبلطب و  لماک 
ِنیقَیلا  َّقَحَو  ِنیقَیلا  َنیَعَو  ِنیقَیلا  َملِع  َنیقَیلا  ِینقُزرا  ِنیقَیلا ، َبِهاو  ای 

ار اهنآ  ناسنا  دنهدب و  ار  ایند  همه  رگا  سکعرب  تسا ، لهـس  دـنریگب  ناسنا  زا  ار  ایند  همه  شلباقم  رد  دـنهدب و  ناسنا  هب  ار  اهنیا  رگا  «. 
، دروآ تسد  هب  لـمع  مّلعت و  قیرط  زا  دـیاب  هک  تسا  نیقی  ناـمه  بلطم  تقیقح  تسین . يرگید  زیچ  یتخبدـب  درد و  زج  دـشاب  هتـشادن 
هب ناسنا  رگا  هصالخ  تسا . هدش  رکذ  زین  حـلاص  لمع  نامیا  رانک  رد  نآرق  رد  اذـل  دـنراد  لباقتم  ریثأت  رگیدـکی  رد  لمع  نامیا و  نوچ 

. تسا هدش  همیب  دسرب  نیقیلاّقح 
ار وا  مشخ  یهنیماو و  ار  قلاـخ  يوریم و  قوـلخم  غارـسهب  هـک  تـسا  نـیقی  فعـض  زا  دـیامرفیم : نخـس  لّوا  تمـسق  رد  لاـحره  هـب 

رواب زا  اهنیا  همه  يرخیم .
164 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا يروابیب  ای  فیعض 
. ینکیم ناشـشیاتس  ییوگیم و  ناشـساپس  اذـل  دـناهدنهديزور  نانآ  ینکیم  ناـمگ  هک  تسا  نیا  نیقی  فعـض  ياـههناشن  زا  یکی  . 2

ادخ لّوا  دنیوگیم : دولآكرـش  تروصهب  یهاگ  ای  مدرمیم ، یگنـسرگ  زا  ای  مدشیم ، هراچیب  نم  دوبن  ینالف  رگا  دنیوگیم  اهیـضعب 
تسا تسرد  اجک . الوم  اجک و  هدنب  دنتسین . یندش  هسیاقم  اًلصا  هک  یلاح  رد  بیترت ، هب  یلو  دهدیم  رارق  ادخ  رانک  رد  ار  وا  امـش . مود 

 » هک
؛ َِقلاخلا ِرُکشَی  َمل  َقُولخَملا  ِرُکشَی  َمل  نَم 

نم هب  ات  مشاب  هتـشاد  ادخ  رانک  رد  مه  ار  هدنب  نیا  دیوگب  هکنیا  اّما  هدرواین ،» اجهب  مه  ار  قلاخ  رکـش  دیوگن  رکـش  ار  قولخم  هک  یـسک 
. تسا كرش  دنک ، کمک 

ادـخ ینک . تّمذـم  تسا  هدـیرب  وت  زا  ادـخ  هک  يزیچ  رب  ار  مدرم  دـیُرب . ارم  نان  سکنالف  دـیوگب  ناسنا  هک  تسا  نیا  مه  نآ  سکع  . 3
. تسا هدوب  هلیسو  درف  نآ  هدرک و  عطق  ار  تايزور  وت ، تازاجم  ای  یلیلد و  ای  تحلصم ، يارب 

: دنکیم حرطم  ار  بلطم  هس  ترضح  همادا ، رد 
ادـخ يارب  هک  ار  يزیچ  ینک  نامگ  ادابم  دـهدیم . وا  هب  ار  نآ  زا  رتهب  دـنوادخ  دـنک ، اهر  ادـخ  ياضر  يارب  ار  يزیچ  ناـسنا  رگا  فلا )

. يربیم عفن  هکلب  ینکیمن  ررض  اهنتهن  ینکیم ، نایز  یهدیم 
. دهدیم وت  هب  ناوارف  باوث  دنوادخ  ینک  ادخ  ياضر  يارب  ار  يراک  رگا  ب )

. تسا مئاد  شباقع  باوث و  هک  دشاب  ترخآ  امش  تّمه  ج )
رد دـنوادخ  دوش . نشور  ام  يارب  هلأسم  عومجم ، رد  ات  میزیمایب  ثیداحا  نیا  اب  میریگب و  کمک  نآرق  تاـیآ  زا  لّوا  هلمج  دروم  رد  اـّما 

ماگنه  ) ار امـش  ناطیـش  ٌمِیلَع ؛» ٌعِساَو  ُهَّللاَو  اًلْـضَف  َو  ُْهنِم  ًةَرِفْغَم  ْمُکُدِعَی  ُهَّللاَو  ِءاَشْحَْفلِاب  ْمُکُُرمْأَی  َو  َْرقَْفلا  ُمُکُدِعَی  ُناَْطیَّشلا  : » » دیامرفیم نآرق 
دنوادـخ و  دـهدیم ، امـش  هب  ینوزف  شزرمآ و  هدـعو  دـنوادخ  یلو  دـنکیم ، رما  اهیتشز  هب  دـهدیم و  یتسدـیهت  رقف و  هدـعو  قاـفنا )

تمحر 
165 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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رقف هدعو  وا  هب  دریگیم و  ار  وا  تسد  ناطیـش  دنک  قافنا  دهاوخیم  ناسنا  یتقو  [ 108 «.] تسا يزیچ ) ره  هب   ) اناد و  هدرتسگ ، شتردق  و 
. دهدیم ینوزف  شزرمآ و  هدعو  دنوادخ  یلو  دهدیم ،

: دیامرفیم و  [ 109 «.] دهدیم شیازفا  ار  تاقدص  دنکیم و  دوبان  ار  ابر  دنوادخ ، ِتاَقَدَّصلاِیبُْری ؛» َو  اُوبّرلا  ُهَّللا  ُقَحْمَی  : » » دیامرفیم زاب  و 
( راک نایاپ  و   ) ترخآ زا  و  دننادیم ، ار  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  طقف  اهنآ  َنُوِلفاَغ ؛» ْمُه  ِةَرِخَْألاِنَع  ْمُه  َو  اَْینُّدلا  ِةوَیَْحلا  َنِم  اًرِهاَظ  َنوُمَْلعَی  » »
ام هبساحم  رد  اًلثم  تسین . دوبمک  ثعاب  قافنا  دیوگیم : درگنیم و  نطاب  هب  مالـسا  اّما  دننیبیم ، ار  ایند  رهاظ  هشیمه  مدرم  [ 110 «.] دنلفاغ

: دیامرفیم نآرق  یلو  دنتاوما ، ِءزج  ادهش 
دوشیم ضرف  انف  هک  ییاج  دوشیم . هنوراو  اههجیتن  دیجنسب  نآرق  تابساحم  اب  رگا  تسا . يرگید  تابـساحم  امـش ، تابـساحم  زا  رتالاب 

. ینامیا دید  اب  رگم  دوشیمن  نیا  دننیبیم . ار  نادیواج  تایح  دوشیم  ضرف  توم  هک  ییاج  تسا و  یتسه  هک  دننیبیم 
القع همه  تسا . قداص  مه  نآ  سکع  دراد و  تّدـمزارد  ياهررـض  ًارهاـظ  رذـگدوز  عفاـنم  یخرب  مینکیم  یگدـنز  اـم  هک  ییاـیند  رد 
لمع کی  اب  امش  رگا  داد . ماجنا  ار  تّدمهاتوک  ِتخـس  لمع  نآ  دیاب  تسا  هتـسب  تّدمهاتوک  یلمع  هب  تّدمزارد  تعفنم  رگا  دنیوگیم 

اّما تسا  هداـمآ  ناـسنا  يارب  يذـیذل  برچ و  ياذـغ  هاـگ  دـیریذپب . ار  نآ  دـیاب  دـیباییم  یـصالخ  ضرم  تـسد  زا  هدـنیآ  رد  یحاّرج ،
هب ترخآ  دروم  رد  ام  ارچ  لاح  دنکیم . رظنفرص  دعب  تعاس  اهدص  تمالس  يارب  تعاسکی  تّذل  زا  مراد . یگدروخامرس  دیوگیم 

؟ مینکن لمع  ییالقع  لصا  نیا 
رواب ترخآ  هب  یحاّرج  لمع  زا  هدافتسا  زیهرپ و  نیمه  هزادناهب  هّللابذایعلا - ایآ -

166 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
 » هک تسا  یباذع  اجنآ  رد  میراد  لوبق  هدمآ  لیمک  ياعد  رد  هک  هنوگنامه  ایآ  میرادن ؟

ِِهلها  نَع  ُفَّفَُخی  َو ال  ُهُماقَم  ُموُدَی  َو  ُُهتَّدُم  ُلوُطَت 
: » میراد لوبق  تسا  هدومرف  نآرق  رد  هکنیا  ایآ  دوشیمن .» هداد  فیفخت  نآ  لها  زا  تسا و  ینادواـج  ینـالوط و  شتّدـم  مّنهج  باذـع   ؛
ْمُه اَم  َو  يَراَکُس  َساَّنلا  يََرت  َو  اَهَلْمَح  ٍلْمَح  ِتاَذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو  ْتَعَـضْرا  اَّمَع  ٍۀَعِـضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَت  اَهَنْوََرت  َمْوَی  ٌمیِظَع  ٌءْیَـش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ  »
ارف ار  همه  ياپارـس  تشحو  ناـنچ   ) دـینیبیم ار  نآ  هک  يزور  تسا ، یمیظع  رما  زیخاتـسر  هـلزلز  ٌدـیِدَش ؛» ِهَّللا  َباَذَـع  َّنِـکلَو  يَراَکُِـسب 

تـسم ار  مدرم  دـنکیم و  طقـس  ار  دوخ  نینج  يرادراـب  ره  دوشیم و  لـفاغ  یّلکهب )  ) شراوخریـش زا  یهدریـش  رداـم  ره  هک ) دریگیم 
لوبق ار  زور  دـنچ  تمحز  ینادواج  باوث  يارب  ارچ  [ 111 «.] تسا دیدش  رایسب  دنوادخ  باذع  یلو  دنتـسین  تسم  هک  یلاح  رد  ینیبیم ،

 » هک یتایح  میریذپیمن ؟ ار  قطنم  نیا  ترخآ  هرابرد  ارچ  مینکیمن ؟
ٌِمئاَد  اَُهلُکا 

ار اهنیا  ام  دـنکن  هک  دـنکیم  تشحو  یهاگ  دـنکیم  هعلاطم  ناسنا  یتقو  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  تسا . [ 112 (] یگشیمه شیاههویم  « )
. میاهدرکن رواب 
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يزور بسک 

31
َو ّالا  ِۀَّنَجلا  نِم  مُُکبّرَُقی  ٌءیَش  َو ال  مَُکل  ُُهترَکَذ  دَقَو  ّالا  ِراّنلا  نِم  مُکُدِعاُبی  ٌءیَش  َسَیل  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق  َلاق : َرَمُع  ِنبا  نَع 

ُءاطِبتـسا ُمُکَّنَلِمحَی  الَف  ِبَلَّطلا  ِیف  اولِمجاَف  ُهَقزِر  َلِمکَتـسَی  یّتَح  مُکنِم  ٌدبَع  َتومَی  َنل  ُهَّنا  یعوَر  یف  َثَفَن  ِسُدُقلا  َحُور  َّنا  ِهیَلَع  مُُکتَللَد  دَق 
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نَمَف َۀـَلاحَم  ِهیتأَی ال  َوُه  ًاقزِر  ٍءيِْرما  ّلُِکل  َّنا  َو  الا  ِِهتَعاِطب  ّالا  ِهّللا  َدـنِع  ام  َلاُنی  َنل  ُهَّنإَـف  ِِهتَیِـصعَِمب  ِهّللا  ِلـضَف  نِم  ًائیَـش  اوُبلطَت  نا  یلَع  ِقزّرلا 
. ُُهلَجا ُُهُبلطَی  امَک  َلُجَّرلا  ُُبلطََیل  َقزّرلا  َّنا  ُهْعَسَی  َمل  ِهیف و  َُهل  كَراُبی  َمل  ِِهب  َضرَی  َمل  نَم  َو  ُهَعِسَو  َو  ِهیف  َُهل  َكِرُوب  ِِهب  َیِضَر 

مدرک و نایب  امـش  يارب  دزاسیم  رود  مّنهج  شتآ  زا  ار  امـش  هچنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  رمع  نبا  زا 
دریمیمن یـسک  هک  دش  یحو  نم  هب  مدرکن . راذـگورف  ار  يزیچ  مداد و  حرـش  ناتیارب  یبوخهب  دـنکیم  کیدزن  تشهب  هب  ار  امـش  هچنآ 

ار امـش  يزور ، نداتفا ) بقع  یمک و  و   ) يدـنک اداـبم  دـینک . تاـعارم  ار  لادـتعا  يزور  بلط  رد  سپ  دوش  لـماک  وا  يزور  هکنیا  رگم 
ره دینادب  وا . يربنامرف  ببـس  هب  رگم  دـسریمن  تسادـخ  دزن  هک  ییاهتمعن  هب  یـسک  اریز  دـیوش ، هانگ  بکترم  نآ  بلط  يارب  دراداو 

تعـسو دوشیم و  كرابم  وا  قزر  دشاب  عناق  دوخ  يزور  هب  هک  یـسک  سپ  دیآیم . وا  غارـس  هب  راچان  هک  دراد  يزور  زا  ياهرهب  یـسک 
مدآ غارس  هب  گرم  هک  هنوگنامه  دیآیم  یمدآ  غارسهب  قزر  دنیبیمن . تعسو  تکرب و  دشابن  یـضار  عناق و  نادب  هک  یـسک  دباییم و 

. دیآیم
ص 185 ج 77 ، راونالاراحب ،
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تیاده  رون 

تـشهب هب  ار  امـش  هچ  ره  و  مرادیم . رذـحرب  دـنکیم  رود  تشهب  زا  هک  هچره  زا  ار  امـش  دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
نیا و  مینک . ارجا  ار  مالسا  ماکحا  میشوکب  هراومه  ام  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  هدیاف  مهدیم . نامرف  دَنادرگیم  رود  مّنهج  زا  کیدزن و 

قح ناشیاهقف  هب  نّنـست  لـها  لـیلد ، نیمه  هب  دـنکیم ؛ ادـج  تسین ، مکح  تسین  صن  اـجره  دـندقتعم  هک  ّتنـس  لـها  زا  ار  اـم  باـسح 
ادخ و رایتخا  رد  نآ  زا  یمین  هک  یبهذم  نینچ  دننک . ارجا  ار  هلـسرم  حلاصم  ناسحتـسا و  دوشب و  سایق  دـننک ، لعج  نوناق  هک  دـنهدیم 

دهاوخ توافتم  رایـسب  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ادـخ و  يوس  زا  شاهمه  هک  یبهذـم  اب  مدرم ، رایتخا  رد  رگید  مین  تسا و  موصعم 
زا تسا  تراـبع  نید  اریز  تسا ، نیمه  [ 113 «] مدرک لماک  ناتیارب  ار  امـش  نید  زورما  ْمُکَنیِد ؛» ْمَُکل  ُْتلَمْکا  َموَْیلا   » » هیآ رهاـظ  هّتبلا  دوب .

مینک عیرشت  هکنیا  هن  مینک  طابنتـسا  دهتجم  کی  ناونعهب  هک  دهدیم  ام  هب  ار  هاگدید  نیا  ثیدح  تایقالخا . نیناوق و  دیاقع و  هعومجم 
. عیرشت هن  تسا  جارختسا  ام  راک  و 

. تسا مزال  هتکن  دنچ  رکذ  اجنیا  رد 
دنیوگیم یضعب  [ 114 .] دریگیم ار  شـالت  يولج  مالـسا  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  دوشیم  يزور  بلط  لادـتعا  رد  هک  رارـصا  همهنیا  . 1

هاوخ تسا و  موسقم  قزر  نوچ  دریگب ، تسـس  ار  يداصتقا  ّتیلاّـعف  یمالـسا  هعماـج  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسا و  ریدـخت  لـماع  اـهنیا 
هاوخان 
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: دیامرفیم هک  هدمآ  تیاور  دوخ  رد  شاهتکن  تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  دیآیم ،

. دیورب ناهانگ  غارس  هب  ادابم 
. دـنهاوخب تیـصعم  هار  زا  ار  يزور  هک  دوشیم  ثعاب  قشع  نیمه  دـنزرویم و  قشع  نآ  هب  یهاگ  دنتـسه و  ایند  لابند  هب  مدرم  عقاو  رد 
زا یمالـسا  هعماج  تفرـشیپ  يارب  دنهاوخب  یناسک  رگا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  راکهانگ و  ناتـسرپایند  لباقم  رد  تسا  يزمرت  تایاور  نیا 

لئاسم زا  یگناگیب  هب  توعد  درادـن و  يریدـخت  هبنج  تایاور  نیاربانب  دـشاب . هتـشاد  یلاکـشا  دنـشاب  هتـشاد  يداصتقا  ّتیلاّعف  لالح  هار 
. تسین يّدام  یگدنز  رظن  زا  یگدنامبقع  لماع  دنکیمن و  يداصتقا 

نیشیپ ناربمایپ  اسرفناوت . تخس و  ییاهراک  دندرکیم . راک  دراوم  زا  يرایسب  رد  دنهدب  نارگید  هب  یقشمرس  هکنیا  يارب  مالسا  نایاوشیپ 
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فرط زا  يزور  نیمـضت  موهفم  رگا  دنتـشادن . ابا  يزرواشک  یفابهرز و  یطاّیخ و  ات  هتفرگ ، یناـپوچ  زا  دـندوبن . انثتـسم  نوناـق  نیا  زا  زین 
يارب همهنیا  دنتـسه  ینید  میهافم  هب  رتانـشآ  همه  زا  هک  ناماما  ناربمایپ و  دـیابن  دـشاب ، يزور  ندیـسر  راظتنا  هناخ و  رد  نتـسشن  ادـخ ،

. دننک شالت  يزور 
زین طورـشم  دوشن  لصاح  طرـش  نیا  هاگره  شالت و  هب  طورـشم  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، تباث  رّدقم و  سکره  يزور  مییوگیم  مه  ام 
نآ نخس  نیا  موهفم  ًامّلسم  رمع » زا  ینّیعم  رادقم  دراد و  یلجا  سکره  : » مییوگیم هک  دنامیم  نآ  هب  تسرد  نیا  تفر . دهاوخ  نایم  زا 

ندب نیا  هک  تسا  نیا  شموهفم  دنامیم . هدنز  ینّیعم  لجا  ات  دنزب  شخبنایز  ّداوم  زا  هیذغت  ای  راحتنا  هب  تسد  یّتح  ناسنا  رگا  هک  تسین 
ببس ار  هچنآ  دزیهرپب و  رطخ  دراوم  زا  دنک و  تیاعر  ار  تشادهب  لوصا  هکنیا  هب  طورشم  اّما  دراد  ياهظحالملباق  تّدم  ات  اقب  دادعتـسا 

. دنک رود  دوخ  زا  دوشیم  سردوز  گرم 
هک تسرپاـیند  صیرح و  مدرم  راـکفا  يور  تسا  يزمرت  عقاو  رد  يزور  ندوب  نّیعم  هب  طوبرم  تاـیاور  تاـیآ و  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 

ره هب  یگدنز  نیمأت  يارب 
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. دوشیمن نیمأت  ناشیگدنز  دننکن  نینچ  رگا  هکنیا  نامگ  هب  دنوشیم ، بکترم  ار  یتیانج  ملظ و  ره  دننزیم و  رد 
هّیهت يارب  عورـشمان  لوقعمان و  قیرط  زا  دـننکن و  اپ  وتسد  هدوهیب  هک  دـهدیم  رادـشه  دارفا  نینچ  هب  یمالـسا  ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ 

ار ناشیاهيدنمزاین  همه  هار  نیا  زا  دنوادخ  دنـشاب  نئمطم  دنـشوکب  دنهن و  ماگ  عورـشم  قیرط  رد  هک  هزادنا  نیمه  دننکن ، شالت  يزور 
. دنکیم نیمأت 

دنتشادن ناهج  نیا  ییاذغ  ّداوم  زا  هیذغت  رب  ییاناوت  هک  ّتیلوفط  ماگنه  هک  ییادخ  درکن ، شومارف  محَر  هدکتملظ  رد  ار  اهنآ  هک  ییادخ 
دندوب ناوتان  هک  لاح  نآ  رد  یگراوخریش  نارود  نایاپ  ماگنه  هک  ییادخ  درک ، هلاوح  نابرهم  ردام  ناتـسپ  هب  ّدلوت  زا  لبق  ار  ناشيزور 

. مشکیم تمحز  منادنزرف  ياذغ  هّیهت  يارب  هک  دشاب  لاحـشوخ  دنَکب و  ناج  ماش  ات  حبـص  هک  داد  رهم  رپ  يردپ  تسد  هب  ار  ناشيزور 
شومارف ار  وا  دنکیم  ادـیپ  ّتیلاّعف  راک و  هنوگره  تردـق  ییاناوت و  دوشیم و  گرزب  ناسنا  هک  یماگنه  تسا  نکمم  هنوگچ  ادـخ  نیا 

متـس هانگ و  يداو  رد  دوشن  مهارف  شیزور  تسا  نکمم  هکنیا  نامگ  هب  یلاح  نینچ  رد  ناسنا  هک  دهدیم  هزاجا  نامیا  لقع و  ایآ  دنک ؟
؟ دزادرپب نافعضتسم  ّقح  بصغ  هب  هناصیرح  دراذگب و  ماگ  نارگید  قوقح  هب  زواجت  و 

. دیآیم وا  غارس  هب  دورن  ای  دورب  نآ  لابند  هب  ناسنا  هچ  اهيزور  یخرب  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  هّتبلا 
زا هک  يدادعتـسا  شوه و  لقع و  هک  درک  راکنا  ناوتیم  ایآ  دـباتیم ؟ ام  هناخ  هب  ام  شالت  نودـب  باتفآ  رون  هک  درک  راکنا  ناوتیم  ایآ 

؟ تسا هدوبن  ام  شالت  هب  هدش  هریخذ  ام  دوجو  رد  تسخن  زور 
زا دوخ  شالت  اب  رگا  هدیـسر ، ام  هب  ادخ  فطل  هب  شالت  نودب  هک  یبهاوم  رتحیحـص  ریبعت  هب  ای  هدروآداب  حالطـصاهب  بهاوم  نینچ  یلو 

. دَنامیم رثایب  ای  تفر  دهاوخ  ام  تسد  زا  زین  اهنآ  مینکن  يرادهگن  حیحص  روطهب  نآ 
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مالسلا هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  هک  تسا  تقیقح  نیمه  هب  هراشا  زین  هغالبلاجهن  همان 31  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  فورعم  نخس 
: دومرف

: ِناقزِر َقزّرلا  َّنا  َّیَُنب ، ای  مَلعاَو 
َُکُبلطَی  ٌقزِر  َو  ُهَُبلطَت  ٌقزِر 

شرگید هنوـگ  يزیخرب و  شیوـجوتسج  هب  دـیاب  وـت  هک  تسا  ییاـهيزور  ناـمه  عونکـی  تـسا : هنوـگ  ود  يزور  مدـنزرف ، نادـب  : »
«. دیآیم وت  غارس  هب  تسا و  وت  يوجوتسج  رد  نآ  هک  تسا  ییاهيزور 
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بیصن یتبهوم  اهفداصت  هلسلس  کی  رثا  رب  یلو  دوریمن ، يزیچ  لابند  هب  ناسنا  دراوم  زا  ياهراپ  رد  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  زین  ار  نیا 
باـسح کـشیب  تسا . نآ  رد  یباـسح  شنیرفآ  ناـمزاس  رظن  زا  عـقاو و  رد  تسا  فداـصت  اـم  رظن  رد  هچرگ  ثداوـح  نیا  دوـشیم . وا 
. دشاب اهنیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  مه  الاب  ثیدح  تسادج و  دنیآیم  تسد  هب  شالت  وترپ  رد  هک  ییاهيزور  زا  اهيزور  هنوگنیا 

دیاب يونعم - هچ  يّدام و  هچ  رتهب - یگدنز  نیمأت  يارب  دیوگیم  ام  هب  یمالسا  تامیلعت  مامت  هک  تسا  نیا  یـساسا  هتکن  لاحره  هب  یلو 
. تسا طلغ  يزور  ندوب  موسقم  نامگ  هب  راک  زا  رارف  درک و  رتشیب  شالت 

یهن راکتحا  يدزد ، يراوخابر ، یشورفمک ، ّبلقت ، یشورفنارگ ، زا  دیورب . یصاعم  غارـس  يزور ، يارب  ادابم  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
. تسا هدش 

رکف هب  ملع  لها  رگا  هک  ارچ  دـناسریم ، ار  ملع  لها  يزور  دـنوادخ  هک  دیـشاب  هتـشاد  نامیا  هک  دـهدیم  ملع  نابلاط  همه  هب  یـسرد  . 2
: درادرب رد  گرزب  رطخ  ود  دنشاب  لام  عمج 

. دنشاب دنناوتیمن  نارگید  قشمرس  دنورب  ایند  لابند  هب  ناشدوخ  رگا  دنشاب . وگلا  دیاب  دنمدرم  قشمرس  اهنیا  فلا )
ياههار زا  ندرک و  قحان  قح و  اب  ملع  لـها  رگا  یلو  دـنزیمن ، بهذـم  هب  هبرـض  دـننکیم  عمج  ملع ) لـها  ریغ   ) نارگید هک  یلاـم  ب )

. تسا ترسح  هیام  ًاعقاو  نیا  دنزیم . هبرض  نید  هب  دنزادرپب  لام  عمج  هب  فلتخم 
172 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تیاده میقتسم  هار 

32
ِغّلَبُملاَو َِکتَّبَحَم  یلا  يّدؤُملا  ِقیرَّطلا  یلا  اندِـشرأ  مالـسلا : هیلع  قِداّصلا  ُلوُقَی  َمیِقَتْـسُْملا ،» َطاَرّـصلا  اَنِدـْها   » َّلَـجَو َّزَع  ِهّللا  ِلوَق  ِریـسفَت  یف 

. َِکلهَنَف اِنئارِآب  َذُخَأن  وا  َبَطعَنَف  انَءاوها  َِعبَّتَن  نا  نِم  ِِعناملاَو  َِکنید 
یهتنم وـت  ّتبحم  هب  هک  یهار  هب  ار  اـم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نک ،» تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم  : » دـنوادخ نخـس  ریـسفت  رد 

ییامنهار داشرا و  درادزاب  نامهدننکكاله  یصخش  يارآ  نامرابشنزرس و  سوه  ويوه  يوریپ  زا  دناسرب و  وت  نید  هب  ار  ام  دوشیم و 
. نک

ح 65 ص 273 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع 

تیاده  رون 
: دندومرف میناوخیم  راب  هد  زور  هنابش  رد  هک  ياهیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هّداج رد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوش  رتشیب  ادخ  هب  نامتّبحم  زور  ره  رگا  دوش . یهتنم  ادخ  ّتبحم  هب  هک  تسا  نیا  میقتـسم  قیرط  هناشن  . 1
. میتسه میقتسم 

میوش رتکـیدزن  نید  تقیقح  هب  زورهبزور  رگا  دـناسرب . یهلا  نییآ  تقیقح  هب  ادـخ و  نید  هب  ار  اـم  هک  تسا  يزیچ  میقتـسم  قـیرط  . 2
. میتسه میقتسم  هّداج  رد  هک  دوشیم  مولعم 

میدید رگا  میتسه  میقتسم  هار  رد  دشاب  اهنیا  رگا  درادزاب . يروادشیپ  اب  مأوت  يارآ  یصخش و  يارآ  زا  سوه ، ويوه  يوریپ  زا  ار  ام  . 3
رد ادخ  ّتبحم  زا  يرثا 

173 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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فرحنم میقتـسم  طارـص  زا  هک  دوشیم  مولعم  دـش ، رتمک  زامن  رد  بلق  روضح  دـش  رتمک  صـالخا  لاـس  هب  لاـس  اـی  تسین ، ناـمدوجو 
. ماهدرک مگ  ار  دوخ  هار  نم  هک  دوشیم  نشور  دشن  هدوزفا  مملع  هب  عورف - هچ  لوصا و  رد  هچ  ادخ - نید  هب  تبسن  رگا  ای  میاهدش ،

اب میتسیایم  زامن  هب  یتقو  دیاب  تسا . كانرطخ  یلیخ  نیا  دنزب . یعرـش  هفیظو  نید و  گنر  دوخ  سوه  ويوه  هب  ناسنا  هک  ادـخ  رب  هانپ 
ینید و موـلع  ریـسم  رد  هک  یناـسک  يارب  تسا  راـختفا  نـیا  میهاوـخب . ار  شتّبحم  ینوزف  تـسار و  هار  هـب  تیادـه  ادـخ  زا  دوـجو  ماـمت 

ّتبحم دنهد و  شیازفا  نید  هب  تبـسن  ار  دوخ  یهاگآ  دهدیم  ناکما  نانآ  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  نانآ  یگدنز  عوضوم  هک  دناتیناحور 
. دننک رتشیب  ادخ  هب  ار  دوخ 

زا میقتسم  طارـص  هب  تیاده  تساوخرد  هراومه  ام  ارچ  هکنیا  مود  تسیچ ؟ میقتـسم  طارـص  هکنیا  لّوا  دیآیم : شیپ  لاؤس  ود  اجنیا  رد 
هچ دندوب  لماک  ناسنا  هنومن  هک  ناماما  ربمایپ و  زا  دـشاب  هدـنبیز  ام  زا  نخـس  نیا  هک  ضرفهب  یهگناو  میهارمگ ؟ ام  رگم  مینکیم ، ادـخ 

؟ دراد ینعم 
. تسا حلاص  لمع  نامیا و  هار  داد و  لدع و  هار  یکین ، یکاپ و  هار  تسار ،) هار   ) میقتسم طارص  هکنیا  لّوا 

رد ار  دوخ  دیاب  لیلد  نیمه  هب  دوریم ، وا  هرابرد  فارحنا  شزغل و  میب  هظحل  ره  تیاده  ریـسم  رد  ناسنا  مییوگیم : خساپ  رد  هکنیا  مود 
. دراد هاگن  تباث  تسار  هار  رب  ار  وا  هک  دنک  اضاقت  دراذگب و  راگدرورپ  رایتخا 

. دسرب رتالاب  لحارم  هب  دراذگب و  رس  تشپ  ار  ناصقن  لحارم  ًاجیردت  ناسنا  هک  تسا  لماکت  قیرط  ندومیپ  نامه  تیاده  نیا ، رب  هوالع 
. دوریم شیپ  نانچمه  تیاهنیب  يوس  هب  تسا و  دودحمان  لماکت  قیرط  هک  مینادیم  زین  ار  نیا 

تیاده  ياضاقت  ادخ  زا  ناماما  ناربمایپ و  یّتح  هک  تسین  بّجعت  ياج  نیاربانب 
174 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ياضاقت زین  اهنآ  هک  دراد  عنام  هچ  دنلماکت ، ریسم  رد  انثتسا  نودب  همه  تسادخ و  اهنت  قلطم  لامک  هکنیا  هچ  دننک ، میقتـسم » طارـص   » هب
[115 .] دننک دنوادخ  زا  ار  يرتالاب  تاجرد 

175 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یگدامآ يرادیب و 

33
َلیحَّرلا َّنإَف  اوبَّهَأت  َو  ٌّدِـج  َرمالا  َّنإَف  اوُرّمَـش  َنیِملـسُملا  َرَـشعَم  ای  ُلوقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوسَر  ُتعِمَـس  َلاق : ٍکـِلام  ِنب  ِسَنا  نَع 

ًاروما ِۀَعاّسلا  ِيَدَی  َنَیب  َّنا  ُساّنلا  اهُّیا  َنوُّفِخُملا . اَّلا  اهُعَطقَی  َو ال  ًادوُؤَک  ًۀَبَقَع  مُکَءارَو  َّنإَف  مَُکلاقثا  اوُفّفَخَو  ٌدـیَعب  َرَفَّسلا  َّنإَف  اوُدَّوََزت  َو  ٌبیرَق 
نَع َنوهاّنلا  ِهیف  ُدَهَطـُضیَو  ِفورعَملِاب  َنوِرمآلا  ِهیف  ُماُضی  َو  ُۀَقَـسَفلا  ِهیف  ُرَّدَـصَتَی  َو  ُۀَـمَلَّظلا  ِهیف  ُکَّلَمَتَی  ًابعَـص  ًاـنامَزَو  ًاـماظِع  اـًلاوهاَو  ًادادِـش 

. ِِمئاّدلا ِمیعَّنلاَیلا  اوُضُفت  َسوفُّنلا  ِهیَلَع  اوهِرکا  َو  ِِحلاّصلا  ِلَمَعلا  َیلا  اوُأَْجلاَو  ِذِجاوَّنلِاب  ِهیَلَع  اوُّضَعَو  َنامیالا  َِکلِذل  اوُّدِعاَف  ِرَکنُملا 
و  ) دینک هدامآ  ار  ناتدوخ  ناناملـسم ، يا  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 

رفـس هک  دـیرادرب  هشوت  تسا و  کیدزن  ندرک  چوک  هک  ارچ  دـیوش ، گرم  هدامآ  تسا و  يّدـج  تمایق  رما  هک  دـینزب ) الاب  ار  اـهنیتسآ 
یـسک نارابکبـس  زج  هک  تسا  يروبعلابعـص  ياـههندرگ  امـش  يور  شیپ  رد  هـک  دـینادرگ  کبـس  ار  دوـخ  ياـهراب  تـسا و  ینـالوط 

. درذگب نآ  زا  دناوتیمن 
نانارمکح نآ  رد  هک  تسا  یتخـس  راـگزور  گرزب و  ياـهتشحو  اـهلوه و  تخـس و  روما  اـیند ، رخآ  تماـیق و  کـیدزن  مدرم )، يا  )

سپ راشف . رد  ناگدننک  رکنم  زا  یهن  دنمولظم و  ناگدـننکفورعم  هب  رما  دـنریگیم و  رارق  روما  ردـصم  رد  ناقـساف  دـنناملاظ و  ناهج ،

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


دیربب و هانپ  حلاص  لمع  نماد  هب  و  دینک ) مزج  ار  مزع  و   ) دیرـشفب اهنادـند  رب  دـیوش و  زور  نآ  ياّیهم  هدامآ و  نامیا ، اب  عقوم ) نیا  رد  )
. دیوش لیان  نادواج  تشهب  هب  ات  دیراداو  سفن ) يدونشخان  دوجو  اب   ) کین ياهراک  نداد  ماجنا  رب  ار  سفن 

ص 186 ج 77 ، راونالاراحب ،

176 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تیاده  رون 

: تسا هدرک  نایب  مدرم  یهاگآ  اهناسنا و  يرادیب  دروم  رد  ار  یتاکن  ثیدح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح 
نَع َرَّمَـش  : » دـیوگیم برع  هک  دـشاب  اجنیا  زا  نآ  لصا  دـیاش  تسا . ندـش  هدامآ  ینعمهب  تغل  رد  هک  دراد  اورّمَـش »  » لّوا روتـسد  رد  . 1
نیا دننک  یمـسج  ّتیلاّعف  دنتـساوخیم  یتقو  دیآیمن و  راکهب  يّدج  ياهّتیلاّعف  يارب  هک  دنـشوپیم  دـنلب  سابل  ًالومعم  اهبرع  ِهیَقاس .»
وناز رـس  ات  ای  قاس  فصن  ات  نهاریپ  هک  دنتـسبیم  ناشرمک  هب  لاش  اب  ار  نآ  دندیـشکیم و  الاب  ار  ساـبل  نیا  اـی  دـندزیم ، ـالاب  ار  ساـبل 

. تسا ّتیلاّعف  راک و  يارب  ندش  هدامآ  زا  هیانک  ِهیَقاس » نَع  َرَّمَش   » ترابع اذل  دمآیم .
. تسا راک  رد  باتک  باسح و  مّنهج و  شتآ  تسا و  يّدج  بلطم  نوچ  دیوش  هدامآ  دیامرفیم : ترضح 

ره هکنیا  اب  اوبّهَأت ،»  » اب اورّمَـش »  » هژاو توافت  دینک . هدامآ  ار  لیاسو  دـیوگیم  هک  توافت  نیا  اب  تسا  لّوا  روتـسد  هباشم  مود  روتـسد  . 2
مهارف ار  لیاسو  رازبا و  دیاب  ناسنا  اوبّهأت  رد  یلو  دوش ، هدامآ  دیاب  ناسنا  دوخ  اورّمش  رد  هک  تسا  نیا  رد  تسا ، ندش  هدامآ  ینعمهب  ود 

. دنک هدامآ  ار  لیاسو  مه  دشاب و  هدامآ  ناسنا  دوخ  دیاب  مه  تساهنآ - زا  یکی  زین  ترخآ  رفس  هک  يرفس - ره  يارب  هّتبلا  دزاس .
مه اـب  اـهنیا  رود . رفـس  تسا و  کـیدزن  چوک  لـیحر و  نوچ  درادرب ، زین  هشوـت  داز و  دـیاب  هنب ، راـب و  بکرم و  لـثم  لـیاسو ، زا  ریغ  . 3

. دنرادن يّداضت 
دیوش هدامآ  ادرف  دنیوگب  ام  هب  هکنیا  لثم  تسا . ینالوط  یلیخ  رفس  یلو  دریگیم  تروص  دوز  تکرح  تسا . رفس  زاغآ  ینعمهب  لیحر » »

تافانم مه  اب  دیعب  بیرق و  نیا  هصالخ  دیروایب . دوخ  اب  ار  لاسکی  لیاسو  دـشکیم . لوط  لاسکی  رفـس  اّما  مینک ، تکرح  میهاوخیم 
ناسنا تایح  گرم و  هلـصاف  تسا و  تکرح  لامتحا  هظحل  ره  اریز  دـیوگیم ، ار  رفـس  نایاپ  يرگید  رفـس و  زاـغآ  یکی  نوچ  دـنرادن ،

. تسا مک  یلیخ 
177 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یتقو تسناد . یگدنز  گرم و  نیب  خزرب  ای  یگدـنز  تایح و  نابز  ار  نآ  دوشیم  هک  تسا  یکچوک  نابز  ناسنا  يولگ  رد  میاهتفگ  اًلبق 
. دنکیم تیاده  هدـعم  يرم و  يارجم  هب  ار  اذـغ  دریگیم و  مکحم  ار  نآ  دـتفایم و  سّفنت  يارجم  يور  نابز  نیا  دروخیم  اذـغ  ناسنا 

. دوشیم هتسب  يرم  يارجم  زاب و  سّفنت  يارجم  دوشیم و  هتشادرب  نابز  درب  ورف  دیعلب و  ار  اذغ  صخش  یتقو 
سّفنت هاگتـسد  رد  نآ  زا  ياهّرذ  دوشن و  هتـسب  اوه  هچیرد  دتفیب و  تکرح  زا  ای  دنک  تکرح  رید  اذـغ  ندروخ  ماگنه  نابز  نیا  رگا  لاح 

. تسا هدنشک  دوش  دراو 
. درک دامتعا  ناوتیمن  تسا  هتسب  ییوم  هب  هک  یتایح  هب  ورنیازا 

هک دـشکیم  لوط  لاس  رازه  هاجنپ  تایآ  یخرب  ربانب  لاس و  رازه  یـسرباسح  نامز  تایآ ، یخرب  قباطم  تسا . يزارد  رفـس  ترخآ  رفس 
روبع اهنآ  زا  دیاب  هک  دراد  دوجو  یـسرزاب  تسپ  هاجنپ  ینعی  تسا ، فقوم  هاجنپ  تمایق  رد  هک  دناهدرک  عمج  نینچ  هیآ  ود  نیب  نارّـسفم 

نیا هب  دـشاب  ریثکت  زا  هیانک  رگا  اّما  دـماجنایم ، لوطهب  لاس  رازه  دـشاب - یـسرزاب  ياههاگتـسیا  دادـعت  دارم  رگا  هّتبلا  یتسپ - ره  درک و 
لیاسو اب  ناوتیمن  ار  ییایرد  رفـس  اًلثم  دـبلطیم . صاخ  یبکرم  يرفـس  ره  سپ  دـشکیم . لوط  لاس  نارازه  هبـساحم  نیا  هک  تساـنعم 

. سکع هب  ای  دومیپ و  یکشخ 
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. دنرذگب دنناوتیمن  نآ  زا  نارابکبس  زج  هک  تسا  يروبعلابعص  ياههندرگ  امـش  يور  شیپ  رد  هکنیا  يارب  دینک  کبـس  ار  دوخ  راب  . 4
رس نامه  رد  دشاب  نیگنـس  راب  رگا  دنکیمن . نیگنـس  ار  شراب  دربیمن و  دوخ  اب  یلّمجت  مزاول  دورب  ینابایب  رفـس  دهاوخیم  یتقو  ناسنا 

شراب ناسنا  تسا  بوخ  هچ  دنرذگیم . اههندرگ  نیا  زا  تعرسهب  دنالابکبس  کباچ و  هدیزرو ، هک  یناسک  اّما  دنامیم . رد  لّوا  ییالاب 
یهورگ و تروص  هب  مدرم  هتـشذگ  رد  درذـگب . اـپداب  یبـسا  نوچمه  اـههندرگ  نیا  زا  دـناوتب  اـت  دزاـس  هشیپ  دـهز  دـَنادرگ و  کبـس  ار 

تـسناوتیمن رفنکی  يارب  هلفاق  هک  ارچ  دشیم ، هراچیب  راتفرگ و  دـنامیم  بقع  هلفاق  زا  یـسک  هچنانچ  دـندرکیم و  ترفاسم  یناوراک 
. دننامن اج  هلفاق  زا  دندیشوکیم  دارفا  اذل  دنامب .

178 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » دیامرفیم ثیدح  لیذ  رد 

« اًماظِع ًالاوهاَو  اًدادِش  اًرُوما  ِۀَعاّسلا  ِيَدَی  َنَیب  َّنا  ُساّنلا ، اَهُّیا 
ثیداحا زا  مینکیم . حرطم  راصتخاهب  ار  نآ  ناـمدوخ  یقـالخا  هدرـشف  ثحب  رد  اـم  هک  دـبلطیم  يرادهنماد  ینـالوط و  ثحب  شخب  نیا 

رـشب یگدـنز  یعامتجا و  عاضوا  مه  دراد و  يدـیادش  تالکـشم و  ملاع  ینیوکت  عاضوا  مه  اـیند ، ناـیاپ  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ 
فطع مه  هب  اجنیا  رد  هک  دنراد  يدنویپ  مه  اب  ود  نیا  تسایند . رمع  نایاپ  هناتسآ  رد  ود  ره  اریز  جع ،)  ) رصع یلو  ترضح  مایق  زا  شیپ 

. دناهدش
مه رد  ار  ملاع  زیچهمه  هک  تسا  میظع  ياهتشحو  و  تخـس ) « ) دادِش  » روما ایند  رخآ  رد  دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
همه ناسنا  هک  دیآیم  شیپ  یتلاح  دوشیم و  کیرات  دیـشروخ  دنیآیم ، شوج  هب  اهایرد  دنوشیم ، هدشهدز  هبنپ  دننام  اههوک  دزیریم :

: هدـش هراشا  نآ  تمـسق  دـنچ  هب  ًاصوصخم  اجنیا  رد  هک  تسورهبور  یگرزب  ياهتشحو  اب  زین  یعامتجا  یگدـنز  دَربیم . دای  زا  ار  زیچ 
دنریگیم و رارق  راشف  رد  ناگدننکرکنم  زا  یهن  ناگدننکفورعمهب و  رما  دـنناریم و  مکح  ناهج  رب  ناقـساف  ناملاظ و  هک  تسا  ینامز 

. دهدیم ییاهروتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دعب 
عومجم اّما  دشاب ، هتشاد  یحلاص  تموکح  ناهج  زا  یـشخب  تسا  نکمم  دشاب  ملاع  مامت  رد  تسین  مزال  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  هّتبلا 

. مینیبیم نامدوخ  رصع  رد  ار  نآ  زا  ياهنومن  هک  تسورهبور  لئاسم  نیا  اب  ایند 
: دهنیم تشگنا  ساّسح  هتکن  ود  رب  دنکیم  نایب  ار  ایند  دسافم  ترضح  یتقو 

. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  تموکح و  هلأسم 
ّتیّمها رایسب  مالسا  رد  تموکح  هک  تسا  نیمه  يارب  دتفایم . قساف  ملاظ و  دارفا  تسد  هب  تموکح  نوچ  دوشیم  دوبان  ایند  دیامرفیم :

رگا دوشیمن و  دساف  اج  چـیه  دـشابن  دـساف  تموکح  رگا  هک  تسا  یتّیعقاو  نیا  دـنامب . رارقرب  مالـسا  تموکح  درک  شالت  دـیاب  دراد و 
: دناهتفگ دوشیم . دساف  زیچ  همه  دش  دساف  تموکح 

مِهِکوُلم  ِنید  یلَع  ُساّنلا  »
«. دننکیم لمع  ناشنایاورنامرف  نییآ  نید و  قباطم  مدرم   ؛

179 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. تسا تموکح  داسف  حالص و  ساسا  اریز  داهن ، تشگنا  تموکح  رب  ترضح 

ضیارف هب  تبـسن  رکنم  زا  یهن  فورعمهب و  رما  هک  دراد  تیاور  رد  دـنوشیم . اـپرب  ضیارف  ماـمت  دـنوش  هماـقا  رگا  هک  تـسا  بـجاو  ود 
. ناهد هب  تسا  جاّوم  يایرد  تبسن  دننام  رگید ،

؟ مینک هچ  دسافم  اب  هلباقم  يارب  هکنیا  رخآ  هتکن 
: داهن شیپ  حالس  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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. تسا نامیا  هدنُرب ، حالس  نیرتمهم  نامیا :
دایز یتقو  دراشفیم . مه  رب  ار  شیاهنادـند  دـنکیم  مزج  يراک  نداد  ماجنا  رب  ار  دوخ  مزع  دوشیم و  ینابـصع  یتقو  ناسنا  تماقتـسا :

 » ترابع دنیآیم . مه  يور  بقع  ياهنادند  درشفب 
ِذِجاوَّنلِاب ِهیَلَع  اوُّضَع 

، تسا تماقتـسا  حالـس  نیمود  نامیا ، لابند  هب  هک  تسا  نیا  دارم  تساهراک . همه  رد  تفرـشیپ  لماع  هک  تسا  عطاق  میمـصت  هب  هراشا  « 
. دسریمن ییاج  هب  سکچیه  ندرک  راکمک  یلبنت و  یتسس و  اب  ینعی 

. دنک ادیپ  یهاگآ  شاهجیتن  هب  هتخانش و  ار  تفص  نیا  اًلبق  دیاب  دوشن  یتسس  یلبنت و  راچد  ناسنا  هکنیا  يارب 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح 

َِمثأَی  یّتح  ُعّیَُضی  َو  َعّیَُضی  یّتَح  ُطّرَُفی  َو  َطّرَُفی  یّتَح  یناوَتَی  ٍتامالَع : ُثالَث  ِنالسَکِلل 
هانگ ات  دنکیم  عییضت  دنک و  عییـضت  ات  دنکیم  طیرفت  دوش ، رجنم  یهاتوک  یلبنت و  هب  ات  دنکیم  یتسـس  دراد : هناشن  هس  لبنت  لسک و  : »

«. دنک
یلبنت یتسـس و  كرت  رادرک و  راتفر و  رد  ندوب  يّدـج  اهنآ  زراب  تافـص  هلمج  زا  میرگنب ، ملاع  هتـسجرب  زوریپ و  نادرم  تالاح  رد  رگا 
مرکا لوسر  تالاح  رد  ناسنا  یتقو  ًاصوصخم  دنتـشاد ، یبیجع  راکتـشپ  دندوب ، رادروخرب  یهلا  تادییأت  زا  هکنیا  اب  ناربمایپ  یّتح  تسا .

تسناوتیم ترضح  هکنآ  اب  دنیبیم  دنکیم  ّتقد  هنیدم  هب  هّکم  زا  ترجاهم  هلأسم  رد  هلمج  زا  بانج  نآ  تیّدج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هدایپ  ياپ  اب  یلو  دنک ، ضرالاّیط  ای  دنک ، ترجه  هّکم  زا  درک  هدافتسا  اهنآ  زا  جارعم  بش  رد  هک  عقُرب  قاُرب و  اب 
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هار اهبش  دز ، رود  ار  هّکم  ههاریب  زا  هدش  سویأم  نمشد  دش  نئمطم  یتقو  تفر ، هّکم  بونج  هب  لامـش  ياج  هب  دنک  مگ  در  هکنیا  يارب 
زور هدزاود  تّدم  رد  ترضح  هک  دوب  راوشد  نادنچ  راک  نیا  زاجح . ياهارحص  اهخالگنـس و  رد  مهنآ  درک ، تحارتسا  اهزور  تفر و 

. دنتسه هوسا  وگلا و  ام  يارب  اهنیا  داد . ماجنا 
رد دندیـشکیم . تمحز  ردقچ  هک  دینیبب  ار  ناگرزب  تالاح  دندوب . يّدج  اشوک و  ییاهناسنا  دندش  ّقفوم  یگدـنز  رد  هک  یناسک  همه 

. دسیونیم رهاوج  باتک  شرسپ  شعن  رس  رب  هللا  همحر  رهاوج  بحاص  فجن ، تخس  يامرگ 
نآ هدش و  لمع  رد  یهاتوک  ثعاب  ات  دننکیم  یتسـس  ردـقنآ  دومرف - هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنانچ  لبنت - یلاباال و  ياهناسنا  اّما 

. دوش هانگ  هب  یهتنم  ماجنارس  اهتصرف و  نتفر  تسد  زا  هب  رجنم  مه 
181 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

مدرم ادخ و  تّبحم  بلج  هار 

34
: ُهُظِعَی ٍلُجَِرل  ُلوقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  َلوسَر  ُتعِمَس  َلاق : ّيِردُخلا  ٍدیعَس  یبا  نَع 

ِةَرِخآلاَو اینُّدلا  یف  ُهَنََدب  َو  ُهَبلَق  ُحیُری  َو  ُحیُری  اینُّدلا  یف  َدِهاّزلا  َّنا  ُساّنلا . َکَّبُِحی  ِساّنلا  يدیا  یف  ام  دَهزاَو  ُهّللا  َکَّبُِحی  ِهّللا  َدـنِع  امیف  بَغرا 
َِّیبَن ای  َلیقَف : ِراّنلا . َیلا  مِِهب  ُرَمُؤیَف  ِلابِجلا  ِلاثماَک  ٌتانَـسَح  مَُهل  ِۀَمایِقلا  َموَی  ٌماوقا  َّنَئیجََیل  ةَرِخآلاَو . اینُّدلا  یف  ُهَنََدب  َو  ُهَبلَق  ُبِعُتی  اهیف  َبِغاّرلاَو 

: َلاق اوناک ؟ َنّولَصُمأ  ِهّللا 
. ِهیَلَع اُوبَثَو  اینُّدلا  ِرمأ  نِم  ٌءیَش  مَُهل  َحال  اذا  مُهَّنِکل  ِلیللا  َنِم  ًانهَو  َنوذُخأَی  َو  َنوموصَی  َو  َنوُّلَُصی  اُوناک  مَعَن 
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: دومرف دادیم  دنپ  يدرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مدینش  دیوگیم  يردخ  دیعسوبا 
دـهاز و دـنرادب . تسود  ار  وت  مدرم  ات  شوپب  مشچ  تسا  مدرم  دزن  هچنآ  زا  درادـب و  تسود  ار  وت  ادـخ  اـت  بلطب  تسادـخ  دزن  ار  هچنآ 
. تسا یتخـس  رد  شندـب  حور و  ترخآ  ایند و  رد  ایند ، ناهاوخ  و  تسا . شیاسآ  رد  ترخآ  ایند و  رد  شناج  مسج و  ایند  هب  ياـنتعایب 

. دنیآرد مّنهج  هب  هک  دوشیم  رما  اّما  دنراد ، اههوک  دننامب  یتانسح  هک  دنروآیم  ار  یماوقا  تمایق  زور 
؟ دندوب رازگزامن  نانیا  ایآ  ادخ ، ربمایپ  يا  دش : هتفگ 

نیا ناشیراتفرگ   ) یلو دندناوخیم ،) بش  زامن  و   ) دندنامیم رادیب  ار  بش  زا  یساپ  دنتفرگیم و  هزور  دندرازگیم و  زامن  يرآ ، دومرف :
(. دندرکیمن ار  نآ  مارح  لالح و  هظحالم  و   ) دندیرپیم نآ  رس  رب  دمآیم  شیپ  ایند  روما  زا  يرما  نوچ  هک ) دوب 

ص 186 ج 77 ، راونالاراحب ،

182 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تیاده  رون 

: دنکیم ثحب  نآ  ياهرطخ  ایند و  هب  عجار  نایاپ  رد  هاگنآ  دهدیم و  زردنا  ار  يدرم  ثیدح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ 
تـسد هب  دـنرادب  تسود  ار  وت  مدرم  یهاوخیم  رگا  بلطب و  تسادـخ  دزن  ار  هچنآ  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وت  ادـخ  یهاوـخیم  رگا  . 1

. زودن عمط  مشچ  ناشلام  هب  نکن و  هاگن  نامدرم 
اّما درادیم . تسود  ار  وت  ادخ  یـشاب ، نآ  بلاط  رگا  هک  تسوا  ياهتمعن  دنوادخ و  برق  یهلا ، ياهباوث  هّللادـنِع ،» ام   » هلمج زا  دارم 
نیا تسا و  مکاح  لخب  رشب  رد  اریز  یشاب ، انتعایب  تسا  نانآ  هقالع  دروم  هک  ییاهزیچ  هب  تبسن  هک  دنرادیم  تسود  ار  وت  یتقو  مدرم 
هچنآ هب  هدش ، هک  مه  شدوخ  ّتیعقوم  ظفح  يارب  ناسنا  ًاعقاو  دـشاب . دـنمهقالع  عمطیب  هب  هک  دوشیم  بجوم  ناسنا  رد  لخب  ّتیمکاح 

. دشاب انتعایب  دیاب  تسا  مدرم  تسد  رد 
. دناهتـشک ناشتموکح  ظفح  يارب  ار  دوخ  ناردارب  ناکیدزن و  نامکاح ، یخرب  دناهتـشون . هنیمز  نیا  رد  یبیجع  ياهزیچ  خـیرات  لوط  رد 

اهنآ دیسرتیم  اریز  دنتشک ، ار  شناردارب  مامت  داد  روتسد  دیسر  تنطلـس  هب  نوچ  ینامثع ، هاشداپ  حتاف ، دّمحم  ناطلـس  هک  دننکیم  لقن 
ماـمت دیـسریم  تنطلـس  هب  سک  ره  هک  دـش  ّتنـس  اـهینامثع  ناـیم  رد  حـتاف  دّـمحم  ناطلـس  زا  دـعب  دنـشاب . شتموکح  يارب  يدـیدهت 

. تشکیم ار  شناردارب 
درک جاودزا  شردام  اب  سپس  تشک ، ار  دوخ  ردارب  یس  ردپ و  دیسر  تنطلس  هب  یتقو  هک  دناهتشون  یناکـشا  ناهاشداپ  زا  یکی  دروم  رد 

. تسا نینچ  ناتسرپایند  دزن  رد  ایند  تشک . ار  دوخ  ردام  ردپ و  مه  جاودزا  نیا  هرمث  هک 
مه ینعی  دشاب . ساّنلا  هملک  فوذحم و  شلوعفم  دراد  لامتحا  لّوا  حـیری » . » تسا ُهَبلَق » ُحـیُری  َو  ُحـیُری   » تسانتعایب ایند  هب  هک  یـسک  . 2

. دراذگیم تحار  ار  نارگید  مه  تسا و  تحار  شناج  مسج و  مه  شدوخ و 
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مامت دنیآیم  هناخ  هب  بش  نوچ  هک  یناسک  اسب  دنکیم . مارح  ناسنا  رب  ار  باوخ  تسا . بَعَت  جنر و  ثعاب  ًاعقاو  ایند  هب  دیدش  یگتسبلد 
یلاحـشوخ زا  هدوب  بوخ  رگا  دوریم . هژر  ناشرکف  لـباقم  رد  دـناهداد  ماـجنا  هک  ار  یتـالماعم  هدوب و  رازاـب  رد  زور  رد  هک  ار  یلئاـسم 

، تسانتعایب ایند  هب  هک  یسک  اّما  تسا . باذع  رد  ناشحور  دنباوخب . روآباوخ  صرق  اب  دیاب  هودنا . زا  هدوب  دب  رگا  دَربیمن و  ناشباوخ 
رهاظ اجنآ  رد  اهنآ  باـقع  باوث و  دروخب و  ترخآ  درد  هب  طـقف  هک  تسین  يزیچ  یهلا  ياهروتـسد  تسا . شیاـسآ  رد  شحور  ندـب و 

. دوب مزال  رکف  شمارآ  حور و  مسج و  تمالس  يارب  ایند ، یگدنز  يارب  اهروتـسد  نیا  يارجا  دوبن ، مه  یترخآ  ادخ - رب  هانپ  رگا - دوش .
دـسرب ینامز  دیاش  دوشیم و  رتدایز  زور  ره  یحور  نارامیب  دادعت  یلو  هدش ، مک  یمـسج  نارامیب  دادعت  بط  تفرـشیپ  رثا  رب  دنیوگیم 
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یحور يرامیب  هنوگره  زا  یلاخ  ملاس و  باصعا  ياراد  هک  ار  یـسک  نیمز  يور  مامت  رد  دوش و  یگرزب  نیناجملاراد  ام  لوق  هب  اـیند  هک 
مئاد هک  دوشیم  ثعاب  ایند  هب  ناسنا  دـیدش  یگتـسبلد  دراد . یگتـسب  يدایز  لماوع  هب  نوزفازور ، یناور  يرامیب  نیا  مینکن . ادـیپ  دـشاب 

رطاخهب نیا  ْمُکیَتآ ؛» اَِمب  اوُحَْرفَت  َالَو  ْمُکَتاَف  اَم  یَلَع  اْوَسَْأت  اَْلیَِکل   » » هیآ هب  يّدام  یگدنز  لئاسم  رد  ام  رگا  ًاعقاو  دـشاب . باذـع  رد  شحور 
هتشاد نامیا  [ 116 «.] دیـشابن نامداش  هتـسبلد و  تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  هب  دـیروخن و  فّسأـت  دـیاهداد  تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  تسا  نآ 

دیبسچن نآ  هب  دایز  دیراد  هک  مه  يزیچ  و  دیروخب ؟ هّصغ  ارچ  تفر  تسد  زا  هک  يزیچ  میتسه . تحار  یلیخ  مینک  لمع  نادـب  میـشاب و 
. تسا هدرک  انعم  هصالخ و  هلمج  ود  نیا  رد  ار  مسج  حور و  تمالس  هخسن  هیآ  نیا  دوش . دنلب  ناتدایرف  دنتفرگ  رگا  هک 

هک دـنایناسک  تسین . یتخبـشوخ  رب  لیلد  ماقم  دروآیمن ، یتمالـس  تورث  لوپ و  نوچ  تسا ، رتهب  مه  ناشییایند  یگدـنز  ناـمیا  لـها 
، دنراد يّدام  زیچ  همه 

184 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نادنچ یضعب  دنباذع . جنر و  رد  هشیمه  دنریگب . اهنآ  زا  نارگید  ادابم  هک  دنبارطـضا  رد  هتـسویپ  دنتـسه . ایند  مدرم  نیرتتخبدب  زا  یلو 

هک تسا  نیا  دارم  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  چـیه  هک  تسین  نیا  دـهز  زا  دوـصقم  هّتبلا  دـننامدرم . ِنیرتینغ  یلو  دـنرادن ، اـیند  لاـم  زا  يزیچ 
. دشابن ایند  هب  هتسبلد  هتسباو و 

مّنهج هب  دوشیم  رما  اهنیا  هب  هک  دنروآیم  ار  یماوقا  تمایق  زور  هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يردـخ  دیعـسوبا  هاگنآ 
زاـمن يرآ ، : » دوـمرف دـندناوخیم ؟ مـه  زاـمن  اـهنیا  اـیآ  دـسرپیم  يوار  تساـههوک . دـننام  یتانـسح  ناـنآ  يارب  هـک  یلاـح  رد  دـنورب ،

باحـصا  ) دـندناوخیم بش  زامن  دـندوب و  رادـیب  بش  زا  یـشخب  یّتح  دـنتخادرپیم و  تاّبحتـسم  هب  دـنتفرگیم و  هزور  دـندناوخیم و 
لالح و هظحالم  دـمآیم  شیپ  ایند  روما  زا  يرما  یتقو  هک  دوب  نیا  ناشیراتفرگ  دـنوش )؟ یمّنهج  هدـش  ثعاب  يزیچ  هچ  دـندرک  بّجعت 

«. دندیرپیم نآ  رس  رب  دندرکیمن و  ار  نآ  مارح 
« ِهیَلَع اُوبَثَو  »

ار راـک  نیمه  اـیند  دروم  رد  ناـنیا  دزادـنایم ، نآ  يور  ار  شدوـخ  دـنیبب  ياهعمط  هک  یناوـیح  لـثم  ینعی  تسا . ییاـنعمرپ  رایـسب  ریبـعت 
. دندرکیم

 » ثیدح تقیقح  هب  دنکیم  ّتقد  رتشیب  رشب  خیرات  رد  مدرم و  شدوخ و  یگدنز  تایاور و  تایآ و  رد  هچره  ناسنا 
[117 «] ٍۀَئیطَخ ّلُک  ُسأَر  اینُّدلا  ُّبُح 

. دوشیم رتانشآ 
طوقـس رگید  ّبح  نارازه  نز و  ّبح  ماقم ، ّبح  يارب  ناسنا  هاگ  تسین . تورث  لاوما و  طقف  اـیند  هک  دراد  یعیـسو  ياـنعم  اـیند » ّبح  »

. دوریم مّنهج  هب  دنکیم و 
حضاو هلأسم  يردقهب  اهزور  نیا  تسایند . ّبح  شاهمشچرس  اهتراغ ، همهنیا  دوشیم و  هتخیر  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  هک  ییاهنوخ 

ناشدوخ عفانم  يارب  میراد . یعفانم  اجنآ  رد  دـنیوگیم  دـینکیم ؟ تیاـنج  همهنیا  ارچ  دنـسرپیم  یتقو  دـننکیمن . مه  یفخم  هک  هدـش 
. دننکیم تنایخ  تیانج و  نارازه 

اهامنسّدقم یخرب  زا  رگا  اّما  دنیوگیم ، تحارص  هب  ناراکتیانج  نیا  الاح 
185 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دنناـم رگا  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ، هیجوت  تسرد و  ار  نآ  یعرـش  تروصهب  يدرک ، ار  راـک  نیا  ارچ  دنـسرپب  ناـیاوقتیب  نارّجحتم و  و 
زا یتقو  دننک . نآ  لخاد  مه  ایر  ایند ، ّبح  رب  هوالع  هکنآ  ات  دوب  رتهنادنمتفارـش  میراد ، راک  نیا  رد  یعفانم  مه  ام  دنتفگیم  ناراکتیانج 
هانگ رگا  هک  یلاح  رد  تسا . هتـسب  ار  مناهد  عرـش  اجنیا  رد  هک  نزن  فرح  دیوگیم  تسا ؟ روطچ  ینالف  دنـسرپیم  اهامنسّدـقم  یخرب 
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بکترم یناهانگ  هچ  صخـش  نیا  هک  دَربیم  اج  همه  هب  ار  ناسنا  رکف  تفگ  وا  هک  ار  یمـالک  نیا  نوچ  دوب ، رتهب  تفگیم  ار  نمؤم  نآ 
؟ هتسب ار  وا  ناهد  عرش  هک  تسا  هدش 

. تسا هدرک  ایر  تبیغ ، رب  هوالع  هکلب  هدرکن ، هانگ  هک  دنکیم  لایخ  صخش  نیا  دیوگیم : قالخا  مّلعم  نآ  هک  تسورنیازا 
186 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رظنم ود  زا  ترخآ  ایند و 

35
، ٍءاِوتْـسا ُراد  ٍءاِوتلا ال  ُراد  ٍحَرَف ، ُراد  ٍحََرت ال  ُراد  ِهِذـه  ُساّنلا  اهُّیا  ُلوقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  ُتعِمَـس  َلاق  َرَمُع  ِنبا  نَع  ٍِعفاـن  نَع 
. ًابَبَس ِةَرِخآلا  ِباوَِثل  اینُّدلا  يَوَلب  َلَعَجَف  یبقُع  َراد  َةَرِخآلاَو  يوَلب  َراد  اینُّدلا  َقَلَخ  َهّللا  َّنا  َو  الا  ٍءاقَِشل . نَزحَی  َمل  َو  ٍءاجَِرل  حَرفَی  َمل  اهَفَرَع  نَمَف 

هناخ هن  تسا  هودـنا  مغ و  هناخ  ایند  مدرم ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ  هک  دـنکیم  لـقن  رمع  نبا  زا  عفاـن 
. دشاب فاص  راومه و  شزیچهمه  هک  تسین  ياهناخ  ایند  تسا . هتخیمآ  یتخس  یگدیچیپ و  اب  هک  تسا  یلزنم  هدنخ ، يداش و 

. نیگمغ تحاران و  شیاهتسکـش  اب  هن  دوشیم و  لاحـشوخ  شیاهيزوریپ  اـهیبایماک و  اـب  هن  تخانـش  ار  نآ  ّتیهاـم  هک  یـسک  سپ 
باوث و ببـس  ار  ایند  يالب  یتخـس و  ورنیازا  راک ، نایاپ  ياج  ار  ترخآ  تسا و  هدـیرفآ  شیامزآ  الب و  ياـج  ار  اـیند  دـنوادخ  دـینادب 

. تسا هداد  رارق  ترخآ  شاداپ 
ص 187 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: تسا هدش  نایب  ترخآ  ایند و  دروم  رد  هاگدید  ود  ثیدح  نیا  رد 

. دشاب راومه  فاص و  شزیچ  همه  هک  یلزنم  هن  تسا ، یگدیچیپ  هناخ  هودنا و  مغ و  هناخ  ایند  . 1
ناهج  نیا  یگدنز  تعیبط  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  تساهدرد . اهجنر و  راد  ایند 

187 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هبنج ای  دشاب ، هتشاد  یندب  ینامسج و  هبنج  تالکشم  نیا  هاوخ  تسین ، تّقشم  جنر و  یتحاران و  تالکشم و  زا  یلاخ  ياهلحرم  چیه  رد 

. ود ره  ای  يرکف و  یحور و 
: دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ماما  زا  ییانعمرپ  رایسب  ثیدح  رد 

امَو اینُّدلا  ِلهِألَو  اینُّدـلا  یف  اِقلُخ  ُبَصَّنلاَو  ُبَعَّتلاو  ِۀَّنَجلا  ِلهِألَو  ِۀَّنَجلا  یف  ُۀَـحاّرلا  ِتَِقلُخ  امَّنإ  اینُّدـلا  ِلهِأل  الَو  اینُّدـلا  یف  قَلُخت  َمل  ُۀَـحاّرلاَو 
ِِهلاومأ ِظفِح  یف  ِساّنلا  َیلإ  ُرِقَتفَی  ُهَّنأل  ًارقَف  َّدَشأ  اهیف  َناک  َرَثکأ  اینُّدـلا  نِم  َباصأ  نَمَو  اهیَلثِم  ِصرِحلا  َنِم  َیِطعاّالإ  ًۀَـنفَج  اهنِم  ٌدَـحأ  َیِطعا 

ٌۀَحار اینُّدلا  یَنِغ  یف  َسیَلَف  اینُّدلا  ِتالآ  نِم  ٍَۀلآ  ّلُک  یلإ  ُرِقَتفَیو 
رد بعت  جـنر و  تسا و  تشهب  لها  يارب  تشهب و  رد  اهنت  شیاسآ  یتحار و  درادـن . دوجو  ایند  لها  يارب  ایند و  رد  شیاسآ  یتحار و  : »

دوشیم وا  بیـصن  صرح  نآ  ربارب  ود  دَروآیم  تسد  هب  نآ  زا  ياهنامیپ  یـسک  ره  لیلد ) نیمه  هب   ) هدش و هدیرفآ  ایند  لها  يارب  ایند و 
نآ ظفح  يارب  يدایز  تاودا  لیاسو و  هب  دـناشیوخ و  لاوما  ظفح  رد  نارگید  جاتحم  اریز  دـنرتریقف ، دـنراد  رتشیب  ایند  زا  هک  یناسک  و 

«. درادن دوجو  یتحار  ایند  تورث  رد  نیاربانب  دندنمزاین .
: دومرف ثیدح  لیذ  رد  ماما  سپس 
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ِةَرِخِآلل اینُّدلاِیف  اُوبِعَت  َلب  اینُّدِلل ، اینُّدلا  ِیف  ِهّللا  ُءاِیلوا  َبِعَت  ام  اّلَک 
نیا [ 118 «.] تسا ترخآ  يارب  اـیند  رد  اـهنآ  بعت  جـنر و  هکلب  دنـشکیمن ، بعت  جـنر و  اـیند  رطاـخ  هب  اـیند  رد  ادـخ  ناتـسود  زگره  : »

رد يزیچ  تسا و  رییغت  لاوز و  لاح  رد  زیچ  همه  هک  میرگنیم  مشچ  اـب  مینیبیم . ار  نآ  ناـمدوخ  ینیع  تادـهاشم  رد  هک  تسا  یتّیعقاو 
شوماـخ يزور  تمظع  نیا  اـب  دیـشروخ  دوریم و  یگدوـسرف  هب  ور  اـیند  هک  هدـش  تباـث  زین  یملع  رظن  زا  درادـن . ماود  اـقب و  اـیند  نیا 

نامه تسا ، شیاسرف  یگدیـسوپ و  لاح  رد  زورهبزور  یتسه  ملاع  مامت  [ 119 «] ْتَرّوُک ُسْمَّشلا  اَذِإ  : » دـیامرفیم نآرق  هکنانچ  دوشیم ،
. دنمانیم یگدیسوپ  یگدوسرف و  تلوهک و  ینعی  یپورتنا  ار  نآ  زورما  هک  يزیچ 

188 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
اهيزوریپ اب  زگره  هک  دوشیم  ّبترتم  نآ  رب  هجیتن  نیا  میتخانـش  نینچ  ار  ایند  ّتیهام  ام  رگا  تسناد . يداش  هناخ  ار  ایند  دـیابن  نیارباـنب 

هیآ يانعم  نامه  تقیقح  رد  هک  تسایند  هب  تبسن  ناملسم  ینیبناهج  هجیتن  حیحص ، دید  نیا  میدرگن . نیگمغ  اهتسکش  اب  لاحشوخ و 
. تسا [ 120 «] ْمُکیَتآ اَِمب  اوُحَْرفَتَال  َو  ْمُکَتاَف  اَم  یَلَع  اْوَسَْأت  اَْلیَِکل  »

ایند هک  دـشاب  هتـشاد  رواب  ناسنا  رگا  شبورغ . زا  هن  میوشیم و  تحاراـن  شعولط  زا  هن  اـّما  دـنکیم ، عولط  زور  ره  باـتفآ  هک  مینادیم 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  دراذگیم . ناسنا  دوجو  رد  یتیبرت  رثا  ود  تسا ، رادیاپان 

ُهَناحبُس  ُهّللا  َلاق  ِنآرُقلا  َنِم  ِنیَتَِملَک  َنَیب  ُهُّلُک  ُدهُّزلا 
ْمُکیَتآ  اَِمب  اوُحَْرفَتَال  َو  ْمُکَتاَف  اَم  یَلَع  اْوَسَْأت  اَْلیَِکل  : 

هداد امـش  هب  دنوادخ  هچنآ  رب  دیروخن و  فّسأت  هتفر  امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  تسا : هدش  هصالخ  نآرق  هلمج  ود  رد  یگتـسراو  دهز و  : »
. يّدام ملاع  دنب  دیق و  زا  يدازآ  یگتسراو ، ینعی  دهز  [ 121 «.] دیوشن نامداش  هزادنا ) زا  شیب  )

نینج اریز  تسا ، ترخآ  يارب  نینج  هلزنمهب  یگدامآ و  ياج  ایند  ینعی  تسا . اولبراد  ایند  دومرف : ترـضح  دـعب  رگید : يرظنم  زا  ایند  . 2
نآ ياهتمعن  زا  دـّلوت  زا  دـعب  دـنارذگ  بوخ  ار  ینینج  نارود  رگا  تسا . هسردـم  ایند  هصالخ  دـّلوت . هدامآ  دوشیم و  لـماک  محر  رد 

. درادن مه  تشگزاب  هار  دُرب و  دهاوخن  رگید  یبیصن  درد  جنر و  زج  دش  ّدلوتم  صقان  نینج  رگا  اّما  دنکیم ، هدافتسا  بوخ  ملاع 
189 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اوقت

36
َنِم اونِقیَأ  َو  ِِهتاضرَم  یف  اْوَعْـساَو  ِِهتاُقت  َّقَح  َهّللا  اوُقَّتا  ُساّنلا ، اَهُّیا  ُلوقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  ُتعِمَـس  َلاق : ٍکـِلام  ِنب  ِسَنا  نَع 

َو ٌفیَض  اینُّدلا  ِیف  نَم  َّنا  ُساّنلا ، اَهُّیا  لََزت . َمل  ِةَرِخآلِاب  َو  نُکَت  َمل  اینُّدلِاب  مُکَّنأَکَف  ِتوَْملا  َدَعب  اِمل  اُولَمْعاَو  ِءاقَبلِاب  ِةَرِخآلا  َنِم  َو  ِءانَفلِاب  اینُّدلا 
، ٌقِداص ٌدـعَو  ُةَرِخآلاَو  ُرِجافلاَو  ُّرَبلا  ُهنِم  ُلُکأَی  ٌرِـضاح  ٌضَرَع  اینُّدـلا  َّنا  َو  الا  ٌةَدودرَم . َۀَـیِراعلاَو  ٌلَِحتُرم  َفیَّضلا  َّنا  َو  ٌۀَـیِراع  مِهیدـیا  یف  ام 
َو ُُهلَجا  َدَـفنَی  نا  َلبَق  ًایِقُلم  ِِهبِراغ  یلَع  ُُهلبَح  َو  ًایِخُرم  ُُهنَـسَر  َماد  ام  ِهِسمَِرل  َدَّهَم  َو  ِهِسفَِنل  َرَظَن  ًاءَرما  ُهّللا  َمِحَرَف  ٌرِداـق  ٌلِداـع  ٌکـِلَم  اـهیف  ُمُکحَی 

. ُُهلَمَع َعِطَقنَی 
شّقح هکنانچ  ار  یهلا  ياوقت  مدرم ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 
يارب اذـل  رادـیاپ و  ترخآ  تسا و  رادـیاپان  اـیند  هک  دیـشاب  نئمطم  دیـشوکب . دـنوادخ  يدونـشخ  بسک  رد  دـیزاس و  دوـخ  هشیپ  تسه 
تناما دنراد  هچنآ  دننامهیم و  ایند  مدرم  مامت  مدرم ، يا  دیاهدوب . ترخآ  رد  هتسویپ  دیاهدوبن و  ایند  رد  اًلصا  هک  ییوگ  دینک  راک  ترخآ 

دـنربیم و هرهب  نآ  زا  دـب  بوخ و  هک  تسا  دـقن  یعاتم  اـیند  دـینادب  ددرگیمرب . شبحاـص  هب  زین  تناـما  دوریم و  ناـمهیم  نیا  تسا و 
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يدرم دنک  تمحر  ادخ  سپ  دَناریم . مکح  لداع  دنمتردق و  یمکاح  نآ  رد  هک  تسا  تباث  تسرد و  قداص و  هیسن ) و   ) هدعو ترخآ 
ارف شلجا  هکنآ  زا  شیپ  دـنک  اّیهم  هشوت  شربق  يارب  تسوا  دوخ  تسد  رد  شراـیتخا  دراد و  تلهم  هک  ماداـم  درگنب و  شـسْفن  هب  هک  ار 

. دیاینرب شتسد  زا  يراک  دسر و 
ص 177 ج 77 ، راونالاراحب ،

190 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تیاده  رون 

دعب تسا و  هداد  نآ  قح  تیاعر  اوقت و  هب  نامرف  نآ  يادتبا  رد  نوچ  دشاب ، لیـصفت  لامجا و  لیبق  زا  ثیدـح  نیا  هک  دراد  لامتحا  هّتبلا 
. دهدیم حرش  ار  يروما 

هدنرادزاب نامه  اوقت  هک  تسا  نیا  نآ  درک و  نایب  ناوتیم  ار  لّصفم  هلأسم  نیا  هاتوک  ياهلمج  اب  یلو  تسا ، رایسب  نخس  اوقت  ریـسفت  رد 
قوفام هاگو  تسا  تلادـع  ّدحرـس  رد  یهاگ  دراد : یتاجرد  اوقت  هّتبلا  دـنک . هانگ  ناـسنا  دوشیم  عناـم  هک  تسا  ینورد  يّدـس  ینطاـب و 

ناسنا و ینورد  ّتیلوؤسم  ساسحا  نآ  سپ  تساوقت . یلاع  هلحرم  مه  تمـصع  ماقم  نوچ  دسریم ، تمـصع  هجرد  هب  هکنیا  ات  تلادـع 
. تساوقت يرادهگن ،) دوخ   ) هیاقو تلاح  نآ 

دـس یهاگ  ددنبب ، يّدـس  بالیـس  لباقم  رد  ناسنا  هکنیا  لثم  تسپ . هلحرم  رد  هن  دیـشاب ، اوقت  یلاع  هلحرم  رد  هک  تسا  نیا  اوقت  ّقح  اّما 
. تسا رتمک  بیسآ  نازیم  دشاب  رتمکحم  رتدنلب و  اوقت  ّدس  هچره  دنلب . مکحم و  هاگ  تسا و  فیعض  کچوک و 

نامه دوشیم  میظع  هدنزاس و  ییورین  هب  لیدبت  درک  راهم  ار  بالیس  ناسنا  رگا  دس . نوچمه  اوقت  دنبالیس و  نوچمه  اهيوه  تاوهش و 
. تسه هّللا  یلإ  ناکلاس  گرزب و  ياملع  رد  ای  اهضاترم  رد  هک  ییورین 

: دهدیم روتسد  دنچ  ترضح  سپس 
: تسا عون  هس  رب  تیاضر  دینک .» شالت  ادخ  يدونشخ  بسک  رد  . » 1

. سفّنلا تاضرم  ساّنلا ، تاضرم  هّللا ، تاضرم 
ناشدوخ هنرگو  رتهب  هچ  دندش  یضار  رگا  دنوشب  یضار  نآ  لابند  هب  دیاب  مه  مدرم  درادیم ، مّدقم  همه  رب  ار  ادخ  تیاضر  اوقتاب  ناسنا 

. تساوقت یلاع  هلحرم  میدیسر  هلحرم  نیا  هب  ام  رگا  الف . الا  دش و  هک  دش  یضار  ام  سفن  هکنیا  ای  دننادیم .
اّما میتسه ، یتسرد  مدآ  دش  نینچ  رگا  ناسنا . دوخ  تیاضر  دعب  ادخ ، قلخ  تیاضر  دـعب  ادـخ ، تیاضر  لّوا  دـیآیم  شیپ  ياهثداح  اًلثم 

؛ دیوگیم هچ  ادخ  مینیبب  ًانمض  و  دزاسیم ؟ ام  عفانم  اب  ایآ  تسیچ ، نآ  یجراخ  ساکعنا  هک  مینیبب  میتساوخ  رگا 
191 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تساهنیا و زا  ریغ  صلاخ  دـیحوت  هنرگو  تسا ، لمع  رد  كرـش  نیا  مینیبب . دوخ  مدرم و  تیاضر  زا  دـعب  ای  نمـض  رد  ار  ادـخ  رظن  ینعی 
. دنک هّجوت  شدوخ  ای  مدرم  رظن  هب  دعب  تسیچ  ادخ  رظن  لّوا  هک  دید  دیاب  يدماشیپ  ره  رد  صلاخ  دیحوت  هب  ندیسر  يارب 

هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  رد 
ِساّنلا  َنَیبَو  ُهَنَیب  امِیف  ُهّللا  َحَلصا  ِهّللا  َنَیبَو  ُهَنَیب  امِیف  َحَلصا  نَم 

ياضر بلج  ددص  رد  ًاعقاو  رگا  [ 122 «.] دنکیم حالـصا  ار  مدرم  وا و  نایم  دنوادخ  دنک ، حالـصا  ار  شیادخ  دوخ و  نایم  ناسنا  رگا  : »
ْمِْهَیلِإ يِوْهَت  ِساَّنلاَنِم  ًةَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  : » » دومرف لیعامـسا ، رجاه و  شدنزرف ، رـسمه و  ّقح  رد  میهاربا  ياعد  دننام  هب  دنوادخ  میـشاب  ادـخ 

ام هّجوتم  ار  مدرم  بوـلق  [ 123 !«] هد يزور  اـهنآ  هب  تارمث  زا  زاـس و  اـهنآ  هّجوتم  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياـهلد  وت  ِتاَرَمَّثلاَنِم ؛» ْمُْهقُزْراَو 
. دنانیقّتم زا  هک  یناسک  دیوگیم  تحارصاب  دیجم  نآرق  هّتبلا  دنکیم .
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هتـسیاش ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نیقی  هب  ادُو ؛» ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » » دـیامرفیم نآرق 
نآ مینک  فاص  ادخ  اب  ار  نامباسح  دـیاب  لّوا  اّما  [ 124 «.] دهدیم رارق  اهلد ) رد   ) نانآ يارب  یتّبحم  نامحر  دنوادخ  يدوزهب  دـناهدرک ،

. دوشیم فاص  هّیقب  اب  باسح  تقو 
هلحرم رد  نیقی  دارم  ایآ  هدـش ، هدارا  نیقی  زا  ياهلحرم  هچ  هکنیا  هّتبلا  تسا .» مئاد  ترخآ  یندـشدوبان و  ایند  هک  دیـشاب  هتـشاد  نیقی  . » 2

نیقی هک  تسا  یسک  دننام  نم  لمع  لمع ، هلحرم  رد  اّما  تسا  یناف  ایند  هک  مراد  نیقی  نم  هشیدنا  رظن  زا  رّکفت ؟ هلحرم  رد  ای  تسا  لمع 
؟ ینکیمن راک  ترخآ  يارب  ینکیم  راک  ایند  يارب  هک  ردقنیا  ارچ  سپ  يراد  ایند  يانف  هب  نیقی  رگا  دراد . ترخآ  يانف  ایند و  ياقب  هب 

: تسایند نابلاط  راتفر  نوچمه  شراتفر  اّما  دیوگیم ، دهز  زا  نخس 
اینُّدلا ِیف  ُلوقَی 

192 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
َنیبِغاّرلا  َلَمَع  اهیف  ُلَمعَیَو  َنیدِهاّزلا  َلوَق 

[ » 125 «.] دنکیم لمع  ایند  ناگتفیش  ناگتسبلد و  نوچمه  اّما  دیوگیم  نخس  نایاسراپ  دننامه  ایند  رد  : »
ٌفیَض  اینُّدلاِیف  نَم  َّنا  ُساّنلا  اهُّیا 

نایب دزاسیم و  بطاخم  ار  اهناسنا  همه  ثیدح  زا  هرقف  نیا  رد  تسا و  هدـمآ  یفلتخم  تاریبعت  ایند  عضو  هرابرد  یمالـسا  ثیداحا  رد  « 
: تسین نانآ  نیب  یتوافت  دنناسکی و  نمؤمریغ  نمؤم و  هک  دنکیم 

«. دننادرگزاب شبحاص  هب  ار  نآ  دیاب  ماجنارس  تسا و  هیراع  دنراد  هچنآ  ره  دننامهیم و  ایند  لها  مدرم ، يا  »
اب نیگنر  ياهرفـس  یتمیق و  رایـسب  لـّلجم و  تفاـبمشیربا و  ياـهشرف  اـب  یلزنم  هب  ار  اـم  دـینک  ضرف  تساـیوگ . رایـسب  هیبشت  نیا  هتکن :

رگا دنکیمن . داجیا  ام  يارب  یگتـسبلد  چیه  تسا  ياهیراع  یتّقوم و  اهنیا  مامت  مینک  ساسحا  یتقو  دننک . توعد  ناشنرهاوج  ياهفرظ 
همه دنکب و  تیانج  رازه  ینامهیم ، کی  يارب  ناسنا  دوشیم  رگم  ددـنبیمن . لد  ایند  هب  یـسک  ًاعطق  دـشاب  ایند  هب  تبـسن  ساسحا  نیمه 
ربارب دنچ  شتمیق  الاح  مدوب  هدیرخ  ار  هناخ  نالف  رگا  مدرکن . ار  راک  نالف  ارچ  هک  دـنروخیم  هّصغ  ًامئاد  یخرب  دراذـگب . اپ  ریز  ار  زیچ 

ار نآ  دزد  دـنکن  هک  دروخیم  ار  شلاوما  هّصغ  دـنادیمن . نامهیم  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  يارب  يویند  ياهيداش  اـههّصغ و  نیا  دـشیم .
. دورب نیب  زا  ای  دربب 

هعماج دنوش و  لبنت  مدرم  هک  دوشیم  ببـس  تسا و  رّدخم  تامیلعت  نیا  دـنیوگیم  مالـسا  نافلاخم  اهبآمرکفنـشور و  یخرب  لاکـشا :
اهزیچ نیا  هب  ار  مدرم  دـنهاوخیم  هک  تسا  نارادهیامرـس  هتخادرپ  هتخاس و  تایاور  نیا  اًلـصا  اـی  دـنامب . هدـنامبقع  ياهعماـج  یمالـسا 

. دنزادرپب لواپچ  هب  ناشدوخ  ات  دننک  انتعایب 
: تسا هدمآ  یترابع  رد  درادیمزاب . هعماج  ندوب  رابرس  یلبنت و  زا  دهدیم و  شالت  هب  روتسد  مالسا  باوج :

: ِساّنلایَلَع ُهَّلَک  یقلا  نَم  ٌنوعلَم 
[126 «.] دشاب نارگید  رابرس  هک  یسک  تسا  رود  هب  ادخ  تمحر  زا  »

193 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » دومرف ترضح  تسا . راکیب  دنتفگ : تسا ؟ هراکچ  ناوج  نیا  دیسرپ  ترضح  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  یتماقشوخ  ناوج 

ینیَع  نِم  َطَقَس 
«. داتفا ممشچ  زا   ؛

. دنزیم هسوب  رگراک  تسد  رب  راوگرزب  لوسر  یّتح  دراد و  یمیلاعت  نینچ  مالسا 
: دنک داجیا  لداعت  هک  تسا  نیا  يارب  دنکیم  تّمذم  ار  ایند  هک  یتایاور 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


: َنوِقثوَتسُم اِهب  مُکَّنإَف  اینُّدلا  ِراِدب  مُکیصواال  ّینا 
یگدنز ياّیهم  ار  دوخ  هک  منکیم  شرافـس  یلو  دـیاهدیبسچ ، نآ  هب  مکحم  دوخ  هک  ارچ  منکیمن  هیـصوت  امـش  هب  ار  ایند  یگدـنز  نم  »

ایند لها  ياهیتخبدب  مامت  هک  ارچ  دوش  رارقرب  یلداعت  ات  تسا  هدش  شرافس  ترخآ  يارب  اّما  هدشن ، شرافـس  ایند  يارب  دیزاس .» ترخآ 
. تسا یتسرپایند  ببس  هب 

لباقم رد  یفـسلف  ضَرَع  يانعم  هب  هن  هّتبلا  تسا . یتیراع  ضَرَع و  ایند  دـیامرفیم : هدرک  ترخآ  اـیند و  نیب  ياهسیاـقم  ثیدـح  ناـیاپ  رد 
. تسا ناحتما  راد  هک  تهج  نآ  زا  دنربیم  هرهب  نآ  زا  دب  بوخ و  هک  تسا  نیا  ایند  تافص  زا  رگید  رهوج .

رد تباث . قداص و  یلو  تسا  هیـسن  ترخآ  یندشلیاز ، تسا و  دـقن  ایند  قداص . ياهدـعو  مهنآ  تسا ، هدـعو  ترخآ  نآ  لباقم  رد  اّما 
: دنک رارف  شتموکح  زا  دناوتیمن  یسک  رداق و  مه  تسا و  لداع  مه  هک  تسا  یکلم  مکاح  اجنآ 

َِکتَموکُح  نِم  ُرارِفلا  ُنِکُمی  ال 
: میاهتفرگ رارق  زیچ  هس  لباقم  رد  ام  نیاربانب  . 

ْنِم ٍۀَّبَح  َلاَْقثِم  َناَک  ْنِإَو  : » » تسا هدومرف  نآرق  هک  یتموکح  مهنآ  تسین  يزیرگ  هار  نآ  زا  هک  یتموکح  قداـص ، هدـعو  لـیاز ، ضرع 
تسا یفاک  مینکیم و  رضاح  ار  نآ  ام  دشاب ، دب ) کین و  راک   ) یلدرخ هناد  ینیگنس  هزادناهب  رگا  و  َنِیبِساَح ؛» اَِنب  یَفَک  َو  اَِهب  اَْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ 

ره سپ  ُهَرَی ؛» ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  لَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * اًْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  : » » دـیامرفیم رگید  ياج  رد  و  [ 127 «.] میشاب رگباسح  ام  هک 
[128 «.] دنیبیم ار  نآ  دنک  دب  راک  ياهّرذ  نزومه  هک  ره  و  دنیبیم - ار  نآ  دنک  ریخ  راک  ياهّرذ  نزومه  هک 

194 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دزادرپیم همه  باسح  هب  دنوادخ  دنامیمن و  یفخم  ادخ  هدید  زا  زیچ  چیه 
: هدومرف هراشا  نآ  هب  نآرق  هک  یترخآ  اّما  دنکرتشم ، نآ  رد  همه  هک  ییایند 

. دوشیم ادـج  اهفص  [ 129 !«] ناراـکهانگ يا  زورما  دـیوش  ادـج  دوشیم : هتفگ  رگید  یهورگ  هب  و  َنُومِرْجُْملا ؛» اَـهُّیا  َمْوَْیلا  اوُزاَْـتماَو  » »
ربق یتقو  تسا . ربق  هب  هراـشا  سمَر » . » دـنک ینیبشیپ  ار  شدوخ  تبقاـع  ـالاح  زا  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  سپ  تسا  نینچ  نوچ 

تساهر نامـسیر  دناهداد و  تلهم  امـش  هب  هک  مادام  دنک  هدامآ  هاگیاج  نآ  يارب  ار  شدوخ  دیوگیم . سمَر »  » نآ هب  برع  دشاب  فاص 
. دسرب ارف  شگرم  ات  دناهداد  یتلهم  نینچ  ناسنا  هب  درچب . ات  تساهر  شنامسیر  تسا  هاگارچ  رد  یتقو  هک  ناویح  دننام 

دراد و گرزب  نسُح  کی  دراد  هک  یتالاکـشا  همه  اب  ایند  راد  نیا  هک  تسا  نیا  هدـش  هراشا  نآ  هب  تیاور  نیا  لیذ  رد  هک  یّمهم  هلأـسم 
اهيدب و دناوتیم  صخش  دنامیم و  زاب  لامعا  هدنورپ  هک  تسا  نیا  ایند  نسح  دراد . لاکـشا  کی  دراد  هک  اهیبوخ  مامت  اب  مه  ترخآ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دوشیم . هتسب  هدنورپ  ترخآ  رد  اّما  دنک ، ناربج  ار  تانسح  دوبمک 
: اًدایِدزا َنوعیطَتسَی  ٍنَسَح  یف  َو ال  ًالاِقتنا  َنوعیطَتسَی  ٍحیبَق  نَع  ال 

ایند رد  یهاـگ  [ 130 «.] دـنیازفیب دوخ  تانـسح  اهیکین و  رب  دـنناوتیم  هن  دـندرگزاب و  ناهانگ  اهیتشز و  زا  دـنناوتیم  هن  تماـیق ) رد  » )
. دنکیم شوماخ  هتخورفارب ، هانگ  زا  هک  ار  یشتآ  يایرد  هک  دشکیمرب  شدوجو  قمع  زا  يرافغتسا  هآ و  دزیریم ، یکشا  هرطق 

: تسا زیچ  ود  ناسنا  تیبرت  لماوع  هک  ارچ  هدرک ، هیکت  رایسب  نآ  يور  نآرق  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  داعم 
. داعم باسح و  هب  هّجوت  مئاد ، تبقارم  أدبم و  هب  هّجوت 

. دش دهاوخ  تسرد  مه  تکلمم  دوش  تسرد  لماع  ود  نیا  رگا  یتکلمم  ره  رد 
195 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ياهزامن رد  اریز  میشاب ، ود  نیا  دای  هب  زور  بش و  هک  دینک  اعد  میرتهدولآ . یلمع  رظن  زا  دشاب  رتفیعض  ام  رد  ود  نیا  هب  نامیا  ردق  ره 
نیمه اب  داعم . فصو  رگید  مین  تسادخ و  فصو  شیاتس و  دمح  هروس  زا  یمین  مییوگیم . ِنیّدلا » ِمْوَی  ِِکلاَم   » هبترم هد  لقاّدح  هنازور 
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طارـص هب  تیاده  داعم ، أدبم و  هب  نامیا  زا  دعب  دراد . َمیِقَتْـسُْملا » َطاَرّـصلا  اَنِدْها   » مود همین  رد  هک  ياهروس  دوشیم ، هتخاس  ناسنا  هروس 
زاـمن رد  ًاـمتح  دـیاب  ارچ  هدـش و  باـختنا  زاـمن  يارب  هروس  نیا  ارچ  هک  میمهفیم  مینک  ّتقد  هروـس  نیا  رد  رتـشیب  هچره  تسا . میقتـسم 

بلق روضح  رکف و  نآ  رد  هک  یتدابع  دـشاب . ایند  ام  رکف  مه  زامن  رد  هک  مینکن  يراک  تسا . تیبرت  داعم و  أدـبم و  هراصع  اریز  دـناوخ ،
. تسا زغم  زا  یهت  تسوپ  دشابن 

: تسا هدش  هیصوت  لیذ  روما  تادابع ، ریاس  زامن و  رد  بلق  روضح  عوشخ و  لیصحت  يارب 
ماگنه دناوتن  يویند  راک  چیه  ات  دـنک ، گرزب  ناسنا  رظن  رد  ار  ادـخ  کچوک و  ناسنا  رظن  رد  ار  ایند  هک  یتفرعم  ندروآ  تسد  هب  فلا )

. دزاس فرصنم  ادخ  زا  بلج و  دوخ  هب  ار  وا  رظن  دوبعم  اب  زاین  زار و 
مک ار  هدنکارپ  شّوشم و  ياههلغشم  هک  دنک  ادیپ  قیفوت  ناسنا  ردقره  تسا و  ساوح  زکرمت  عنام  ًالومعم  هدنکارپ ، ياهراک  هب  هّجوت  ب )

. تسا هدرک  کمک  دوخ  تادابع  رد  بلق  روضح  هب  دنک 
نهذ هک  ییاهزیچ  ربارب  رد  ندناوخ  زامن  لیلد ، نیمه  هب  دراد ؛ ییازـسب  رثا  رما  نیا  رد  زین  تادابع  ریاس  زامن و  ناکم  لحم و  باختنا  ج )

. تسا هورکم  درادیم  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا 
. دهاکیم بلق  روضح  زا  دزاسیم و  رود  ادخ  زا  ار  بلق  هانگ  اریز  تسا ، يّرثؤم  لماع  زین  هانگ  زا  زیهرپ  د )

. نآ راکذا  لاعفا و  هفسلف  زامن و  يانعم  هب  ییانشآ  ه )
. نآ صوصخم  بادآ  زامن و  تاّبحتسم  نداد  ماجنا  و )

196 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نانچ ناسنا  تروص  نیا  رد  دراد . يریگیپ  رارمتسا و  نیرمت و  تبقارم و  هب  زاین  رگید - راک  ره  دننام  راک - نیا  هتـشذگ ، اهنیا  همه  زا  ز )

[131 .] ددنبب ًاقلطم  دوبعم  ریغ  رب  ار  شرکف  ياههچیرد  زامن ، ماگنه  دناوتیم  هک  دنکیم  ادیپ  سْفن  تردق 
197 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رذوبا هب  مرکا  ربمایپ  ياهشرافس 

37
: ِهیصُوی َوُه  َو  ٍلُجَِرل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  َلاق  َلاق  ُهنَع ) ُهّللاَیِضَر   ) ٍّرَذیبا نَع 

ُهَتیتوا اِمب  عَْنقاَو  ِِهب  ُقاّحللا  َكَّرُـسَی  َکَماما  ََکل  ام  َمّدَق  َو  ُتوَملا  َکیَلَع  لُهـسَی  ِبونُّذـلاَنِم  ِللقا  َو  ُرقَفلا  َکیَلَع  لُهـسَی  ِتاوَهَّشلاَنِم  ِللقا 
َِيُوز دَـق  ام  ٍقِحِالب  َتَسل  َو  ََکل  َمُِسق  دَـق  ام  َِکِتئاِفب  َسَیل  ُهَّنإَف  ََکل  َنِمُـض  دَـق  اِمب  َکیَلَع  َضُِرف  اّمَع  لَغاشَتَت  َو ال  ُباسِحلا  َکیَلَع  َّفِخَی 

. ُهنَع َلاِقتنا  ٍلِزنَم ال  یف  َُهل  َلاَوز  ٍکلُِمل ال  َعِساَو  ًاِدفان  َحَصنا  امیف  ًادِهاج  ُکَت  الَف  َکنَع .
: دومرف درک و  شرافس  يدرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  يرافغ  رذوبا  زا 

ناسآ وت  رب  گرم  ات  هاکب  تناهانگ  زا  ینک . لّمحت  ار  نآ  یناوتب  دوش و  ناسآ  وت  رب  رقف  ات  نک  مک  ار  یناسفن ) ياهتساوخ  و   ) تاوهش
دیآیم وت  يوسهب  دـسریم و  وت  هب  هچنآ  هب  دـَنادرگ ، داش  تمایق ) رد   ) ار وت  نآ  رادـید  ات  تسرف  شیپ  ار  دوخ  لاـم  زا ) يزیچ   ) و دوش .

ات نزم ) صرح  نآ  بلط  يارب  و   ) نکن لوغـشم  هدش  تنامـض  وت  يارب  هک  يزور  بلط  هب  ار  دوخ  دوش . ناسآ  وت  رب  باسح  ات  شاب  عناق 
، یـسرب یناوتیمن  هتفر  وت  فک  زا  هچنآ  هب  تفر و  دـهاوخن  تتـسد  زا  تسا  هدـش  میـسقت  وت  يارب  هچنآ  اریز  دوش ، كرت  وت  زا  تابجاو 
یقاب و هک  ترخآ  بسک  يارب  هکلب  شوکم ، یناف  ياهزیچ  دروم  رد  شوکم . تسا  نشور  نآ  ندش  انف  یـصلاخان و  هچنآ  يارب  نیاربانب 

. شوکب تسا  نادواج 
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ص 187 ج 77 ، راونالاراحب ،

198 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تیاده  رون 

. درک ییاهشرافس  يدرم  هب  ثیدح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هک تسا  یّمهم  هتکن  هب  هراـشا  نیا  دوشیم . ناـسآ  وـت  يارب  رقف  لّـمحت  ینک  مک  ار  تاوهـش  رگا  تسا . تاوهـش  لـیلقت  لّوا  روتـسد  . 1

تمـسق هس  رد  هک  دناهدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  دوشیم ، ییاـهزیچ  هچ  فرـص  اـیند  تورث  عوـمجم  هک  دـناهدرک  باـسح  هتـسشن و  ياهّدـع 
: دوشیم فرصم 

. اهسوه یهافر ، لئاسم  یگدنز ، تایرورض 
هب ار  اهتورث  رتشیب  تاوهش  اهسوه و  یلو  تسا ، رتمک  همه  زا  دوشیم  یگدنز  تایرورض  فرص  هک  رادقم  نآ  دش  مولعم  هبساحم  رد 

. دهدیم صاصتخا  دوخ 
امش رب  رقف  دینک  مک  ار  تاوهـش  رگا  دیامرفیم  ترـضح  هکنیا  دوب . هدشن  هبـساحم  نیا  زونه  دومرف  ار  ثیدح  نیا  ترـضح  هک  زور  نآ 

رد ای  تسا  یهافر  لئاسم  لـباقم  رد  اـی  رقف  اریز  تسین ، یلـصا  ياـهزاین  يارب  ناـشرقف  دـنریقف ، هک  یناـسک  رتشیب  نوچ  دوشیم ، ناـسآ 
رد ار  يرورض  ریغ  لئاسم  هنوگنیا  زا  يرایسب  مرخب . رتگرزب  دیاب  تسا  کچوک  نم  يارب  هناخ  نیا  دیوگیم  اًلثم  تساهسوه . لباقم 
درد هب  يرورض  ریغ  ياهزیچ  يارب  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  اسب  تسین . نینچ  عقاو  رد  هک  یلاح  رد  دهدیم ، هولج  يرورض  تاقوا  یخرب 

دـنکیم و رکف  اـّما  دوـشیم  ماـمت  دراد  شیاهيراکهدـب  زا  يرتـشیب  تمــسق  دراد و  دوـخ  نأـش  هزادـنا و  رد  ياهناـخ  دـنزادنایم . رس 
: » دیوگیم

ِهِراد  ُۀَعَس  ِءرَملا  ِةَداعَس  نِم 
يارب هصالخ  دنیآیم ، ناگتسب  دنوشیم ، گرزب  اههّچب  ادرف  هوالع  هب  دشاب .» هتـشاد  عیـسو  ياهناخ  هک  تسا  نیا  ناسنا  یتخبـشوخ  زا   ؛

. دزاسیم مهارف  شدوخ  يارب  دیدج  یهدب  طسق و  زاب  دشورفیم و  ار  شاهناخ  ماجنارس  دفابیم و  ییاهزیچ  شدوخ 
رسدردیب دنناوتیمن  هک  تسا  نیا  مدرم  تالکشم  زا  یکی  هک  ماهتشون  نآ  هرابرد  مه  ییاهزیچ  مدرک و  رکف  هلأسم  نیا  يور  یهاگ  نم 

یلکشمیب  اهنآ  لکشم  هصالخ  دنشاب . راکهدب  دیاب  هشیمه  دشاب ، ناشیگدنز  رد  يرسدرد  دیاب  دننک . یگدنز 
199 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تسا و تدابع  لثم  يرکف  ياهراک  نوچ  تسا ، كاـنرطخ  دـننکب  یملع  ياـهراک  دـنهاوخیم  هک  یناـسک  يارب  هلأـسم  نیا  هاـگ  تسا .
. تشون يزیچ  درک و  سیردت  دناوخ و  سرد  ناوتیمن  دشابن  بلق  روضح  رگا  دهاوخیم . بلق  روضح 

دنهدب اج  عبرم  رتم  هس  یناریا  ره  هب  دوب  انب  ینعی  درکیم ، مک  ار  اهیناریا  ياج  ّبترم  يدوعس  میژر  مدید  جح  ياهترفاسم  زا  یکی  رد 
رد جاّجح  دش و  نینچ  ًاقاّفتا  دنباوخب . کچوک  همیخ  کی  رد  دیاب  يدایز  هّدـع  تسادـیپ  بوخ  دـندرک . رتم  مینوکی  دودـح  رد  ار  نآ 

. دندرک یگدنز  مینورتمکی  نیمه  اب  ینم  تافرع و 
رتم ود  رد  اجنیا  رد  یلو  مینک ، یگدـنز  هک  میرادـن  اج  دـییوگیم  زاب  تسا ، رتم  تسیود  امـش  هناخ  ناریا  رد  متفگ  ناـنآ  هب  يزور  دـعب 

! دینکیم یگدنز  بوخ  ردقچ 
رد یتّدـم  رفن  هسوهاجنپ  هک  دوب  رتم  مینوشـش  سکره  مهـس  مه  توغاط  نادـنز  رد  نک . یگدـنز  عبرم  مینورتمکی  رد  مییوگیمن  اـم 

. میدوب اجنآ 
فرص ار  رمع  مامت  نتشادنپ و  یگدنز  ياهترورـض  ار  اهنیا  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  دزادنیب . رود  داد  ناسنا  هب  دنوادخ  رگا  مییوگیمن 
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. تسین تسرد  ندرک  نآ 
. دنریقف یخرب  مه  یگدنز  هّیلّوا  ياهزاین  رد  هک  مینک  لوبق  دیاب  هّتبلا  تسین . رقف  اًلصا  دشابن  تاوهش  یتقو 

ار دنلب  مالک  نیا  ترـضح  هک  تسه  ياهطبار  گرم  یناسآ  هانگ و  ندرک  مک  نیب  ًامتح  دوش .» ناسآ  وت  رب  گرم  ات  نک  مک  ار  هانگ  . » 2
؟ دسرتیم گرم  زا  ناسنا  ارچ  دیسرپ  دیاب  اذل  دومرف .

درادنپیم زیچ  همه  نایاپ  ار  گرم  دنادیمن . رتعیـسو  ملاع  یقاب و  ملاع  هب  ياهچیرد  ار  گرم  دنیبیم . یتسین  انف و  ار  گرم  نوچ  فلا )
دندرک رشب  هب  ایبنا  هک  یتامدخ  زا  یکی  دسرتیمن . گرم  زا  دشاب  نمؤم  رگا  اّما  دسرتیم . يدوبان  یکیرات و  زا  ناسنا  هک  تسا  مولعم  و 

. دنتفرگ رشب  زا  ار  گرم  سرت  هک  تسا  نیا 
تـسا هایـس  کـیرات و  شاهدـنورپ  نوچ  اـّما  دـشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  ترخآ  ملاـع  دـشاب و  نمؤم  یـسک  تسا  نکمم  هکنیا  رگید  ود  ب )

هار  هبوت  زج  یسک  نینچ  دسرتیم و 
200 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. درادن يرگید 
: يولوم لوق  هب 

تسد  هب  وا  دریگب  اوقُلتال  رماتسا  هکلهت  شناج  شیپ  ندرم  هکنآ 
باطخ  رد  ار  وا  رم  دیآ  اوعراسباب  حتف  دش  وا  شیپ  ندرم  هکناو 

تسور  گنرمه  نیقی  یفاص  هنییآتسوا  گنرمه  رسپ  يا  سکره  ِگرم 
تسا  یگنز  مه  هنییآ  یگنز  شیپتسا  یگنر  شوخ  ار  هنییآ  كُرت  شیپ 

رادشوه ناج  يا  یناسرت  دوخ  نآرارف ز  ردنا  گرم  یسرتیم ز  هک  يا 
گرب  گرم  تخرد و  نوچمه  وت  ناجگرم  راسخر  ین  تُست  يور  تشز 

تسا  دوخ  زا  تریمض  مه  شوخ  وشوخانتسادب  را  تسیوکن  را  تستسُر  وتزا 
ياهتشر  دوخ  يردزق  ریرح و  روياهتشک  دوخ  ياهتسخ  يراخ  هب  رگ 

اب هاگنآ  دـهنیم و  نوریب  اپ  اـیند  کـیرات  طـیحم  زا  دَـنکفایم و  رود  هب  شیوخ  ناـج  زا  نمؤم  هک  تسا  یگنراـگنر  ْقلد  وچمه  گرم 
. دوشیم روشحم  یهلا  يایلوا 

 ) تسا رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند 
ِِرفاکلا ُۀَّنَج  َو  ِنِمؤملا  ُنجِس  اینُّدلا 

؟ دوشیم تحاران  یسک  ایآ  نوریب ! دییامرفب  دنیوگب  دننک و  زاب  ار  نادنز  ِرد  رگا  [ 132 (.]
. درادن یتحاران  هک  ایند  نیا  زا  ندش  تحار 

ایند هب  وا  یگتـسباو  ینعی  دوش . تخـس  ناسنا  رب  گرم  ندرم  هظحل  رد  دوشیم  بجوم  هانگ  هک  دراد  مه  يرگید  ریـسفت  هلمج  نیا  هّتبلا 
. دوشیم ناسآ  نداد  ناج  دشابن  هانگ  رگا  اّما  تسا ، كاندرد  شگرم  تارکس  تاظحل و  نداد ، ناج  تقو  رد  هک  تسا  دایز  ردقنآ 

ََکل  ام  مّدَق  »
ینعی تسا ، هتشذگ  ثیداحا  قایس  نامه  ثیدح  قایس  تسا . هدومرف  ییاهشرافـس  یتسرپایند  كرت  هب  عجار  ترـضح  شخب  نیا  رد  «: 

. تسا یتسرپایند  كرت  رتحیحص ، ریبعت  هب  ایند . يارب  شالت  مدع  ترخآ و  هب  هّجوت  هب  توعد 
تسد  زا  تسا و  هدرک  نیمضت  دناسریم و  ادخ  ار  وت  يزور  دیوگیم  ثیدح 

201 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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تسا تتمسق  هچنآ  فورعم  لوق  هب  ینک . كرت  ار  تابجاو  ات  نکن ، يزور  بلط  رد  ندز  صرح  هب  لوغـشم  ار  دوخ  سپ  تفر ، دهاوخن 
. دسریم وت  هب 

دروم رد  نیاربانب  دـسریم . دـسرب  دـیابن  هچنآ  ای  دـسریمن ، دـسرب  وت  هب  تسانب  هک  يزیچ  ندرک ، اپ  تسد و  اب  نکن  لاـیخ  دومرف : دـعب 
. شوکب تسا  یقاب  هک  ترخآ  بسک  يارب  هکلب  نکن ، ششوک  یناف  ياهزیچ 

: تسا هتکن  دنچ  اجنیا  رد 
میراد یناوارف  تایاور  فرط  کی  زا  اریز  دوشیم ، ساسحا  داضت  یعون  ادتبا  رد  تسا و  هدـیچیپ  تایاور  تایآ و  ریبعت  يزور  هرابرد  . 1
هکنیا رگم  تسین  نیمز  رد  ياهدـنبنج  چـیه  اَُهقْزِر ؛» ِهَّللایَلَع  اَّلِإ  ِضْرَْألاِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  اَم  : » » دـیامرفیم نآرق  دـنادیم . موسقم  ار  يزور  هک 

. دراد يزور  تسا  هدنز  یتقو  ات  ناسنا  دنکیم  ریبعت  هک  میراد  یتایاور  ای  [ 133 «.] تسادخ رب  وا  يزور 
: دومرف دسریم ؟ اجک  زا  شیزور  دندنبب ، ار  نآ  ذفانم  مامت  دنراذگب و  یقاتا  لخاد  ار  یسک  رگا  دندیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

«. دسرب دناوتیم  مه  وا  يزور  دسرب  دناوتیم  وا  گرم  هک  ییارجم  نامه  زا  »
. تسا یعطق  هدشتنامض و  رما  کی  يزور  دیوگیم  تایاور  تایآ و  هصالخ 

نوعلم راکیب  نوچ  میورب ، راک  لابند  هب  میزیخرب  باوخ  زا  دوز  حبـص  هکنیا  دـنکیم . توعد  شالت  هب  هک  میراد  یثیداحا  لباقم  رد  هّتبلا 
. درک لیصحت  ار  يزور  نآ  دننام  يرادماد و  تعارز ، اب  دیاب  تسا و 

تباجتسا دننام  ناسنا ، هدش  نیمضت  يزور  هک  دشاب  نکمم  هار  نیا  زا  دیاش  داضت  نیا  عفر  اّما  دشاب ، يّداضت  هک  دسریم  رظن  هب  ادتبا  رد 
. دراد یطورش  اعد ،

[134 «.] منک تباجا  ار ) ناتیاعد   ) ات دیناوخب  ارم  ْمَُکل ؛» ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدُأ  : » » دیامرفیم دنوادخ 
202 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: دناهدرک رکذ  اعد  تباجتسا  يارب  یطیارش  یمالسا  تایاور  رد 
. تفرگ قشمرس  یهلا  ناربهر  یگدنز  زا  درک و  هبوت  هانگ  زا  داد ، افص  درک و  كاپ  ار  حور  بلق و  زیچ  ره  زا  شیپ  دیاب  فلا )

. دنکن هدولآ  مارح  یبصغ و  لام  اب  ار  دوخ  یگدنز  ب )
. دیزرون يراددوخ  قح  يوسهب  توعد  داسف و  اب  هزرابم  زا  ج )

ص202 یقالخا ؛  ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. یهلا ياهنامیپ  هب  ندرک  لمع 

. ششوک لمع و  اب  اعد  ندش  مأوت  ه )
: تفگ درک و  تیاکش  شیاعد  تباجتسا  مدع  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دزن  يدرم 

؟ دسریمن تباجا  هب  مینکیم و  اعد  ام  ارچ  منکیم ،» تباجا  نم  دینک  اعد  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هکنیا  اب 
(: دوشیمن باجتسم  ناتیاعد  ورنیازا   ) هدرک تنایخ  زیچ  تشه  رد  ناترکف  بلق و  : » دومرف خساپ  رد  ماما 

. تسا هتشادن  ناتلاح  هب  يدوس  امش  تخانش  لیلد  نیمه  هب  دیاهدرکن ، ادا  ار  وا  ّقح  اّما  دیاهتخانش ، ار  ادخ  امش 
؟ تساجک امش  نامیا  هرمث  دیاهتساخرب ، تفلاخم  هب  شتّنس  اب  سپس  دیاهدروآ ، نامیا  وا  هداتسرف  هب  امش 

. دیتساخرب تفلاخم  هب  سپس  میدرک ، تعاطا  میدینش و  دیتفگ : دیاهدرکن . لمع  نآ  هب  یلو  دیاهدناوخ ، ار  وا  باتک 
. دزاسیم کیدزن  نآ  هب  ار  امش  هک  دینکیم  ییاهراک  هراومه  اّما  دیسرتیم ، ادخ  رفیک  تازاجم و  زا  دییوگیم 

. دزاسیم رود  نآ  زا  ار  امش  هک  دینکیم  يراک  هراومه  اّما  دیراد ، هقالع  یهلا  شاداپ  هب  دییوگیم 
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. دینکیمن ادا  ار  شرکش  ّقح  دیروخیم و  ار  ادخ  تمعن 
وا اب  یتسود  حرط  امش  و   ) دیشاب ناطیش  نمشد  هک  هداد  روتسد  امش  هب  ادخ 

203 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دینکیمن تفلاخم  وا  اب  اًلمع  اّما  دیراد ، ناطیش  اب  ینمشد  ياعّدا  دیزیریم ؛)
 ... دیاهدنکفا رس  تشپ  ار  دوخ  بویع  هتخاس و  دوخ  نیعلابصن  ار  مدرم  بویع 

حالـصا ار  ناتلامعا  دـینک ، هشیپ  اوقت  دیاهتـسب ؟ ار  نآ  ياهرد  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  دـسرب  تباجا  هب  ناتیاعد  دـیراد  راظتنا  هنوگچ  سپ 
يزور يارب  شالت  نیاربانب  [ 135 «.] دـسرب تباجا  هب  ناتیاعد  ات  دـینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـینادرگ و  صلاخ  ار  ناتتاّین  دـینک ،

. دوشیم فرطرب  داضت  حیضوت ، نیا  اب  تسا و  نآ  طیارش  زا  یکی 
؟ دنریمیم یگنسرگ  زا  اهنیا  ارچ  تسا  موسقم  يزور  رگا  دنریمیم ، یگنسرگ  زا  نت  اهنویلیم  مینیبیم  . 2

. تشاذگ دوشیمن  شنیرفآ  هاگتـسد  باسح  هب  ار  نآ  تسا و  رـشب  ملظ  هناشن  دنریمیم  یگنـسرگ  زا  یخرب  رگا  تفگ : دـیاب  باوج  رد 
ياهاذغ دعب  دنربیم ، ار  اهتورث  رگمتس  ياهّدع  تسا . مهم  نداعم  ساملا و  زا  ولمم  دراد  ار  یگنسرگ  ناینابرق  نیرتشیب  هک  اقیرفآ  هّراق 

ار اهنآ  دیاین  نییاپ  سانجا  رگید  مدنگ و  تمیق  هکنیا  يارب  هاگ  دنریمیم . یگنـسرگ  زا  رگید  ياهّدـع  دـنزیریم و  نادهلابز  رد  ار  هفاضا 
شیپ ییاهتبیـصم  نینچ  دوبن  رـشب  ملاظم  رگا  دشاب . ناسنا  اهنویلیم  ندش  ینابرق  تمیق  هب  هچرگا  دننکیم  راکتحا  ای  دنزیریم  ایرد  رد 

. دمآیمن
یتافانم هّتبلا  دنکب . يرتشیب  دیلوت  دشکب و  تمحز  شدوخ  يایند  یگدنز  هافر  يارب  دیوپب و  هر  یهلا  ترطف  قبط  رب  رشب  ات  داد  لقع  ادخ 

. دنک دودحم  لرتنک و  مه  ار  ّتیعمج  هک  درادن 
: تسا مسق  ود  رب  يزور  قزر و  هک  میراد  تایاور  رد  مه  يرگید  میسقت 

. دبلطیم ار  وت  نآ  هک  یقزر  یبلطیم و  ار  نآ  وت  هک  یقزر 
تسا  نآ  یمتح  ياهيزور  دراد . ّقلعم  موتحم و  ردق ، اضق و  دننام  زین  اهيزور 

204 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. يورب ناشلابند  هب  دیاب  وت  هک  تسا  نآ  ّقلعم  دیآیم و  وت  غارس  هب  هاوخانهاوخ  هک 

غارـس ًامتح  يزور  دـیوگیم  هک  یتایاور  دوشیم  مولعم  تسا  هدرک  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  يدنبمیـسقت  نیا  زا 
. تسا یمتح  ياهيزور  دارم  دشاب ، نادنز  رد  رگا  یّتح  دیآیم  ناسنا 

205 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یتسرپایند یناور  راثآ 

هراشا

38
ُدَفنَی ٍلغُـش ال  ٍثالَِثب : اهیف  َطاتلا  ّالا  ٍدبَع  َبلَق  اینُّدـلا  ُّبُح  َنَکَـس  ام  ُهَّنا  ُلوقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  ُتعِمَـس  َلاق : ٍساّبَع  ِنبا  نَع 
ُهَقزِر َلِمکَتـسَی  یّتَح  اینُّدلا  ُُهُبلطَت  ِةَرِخآلا  ُِبلاطَف  ِناَتبولطَمَو  ِناتَِبلاط  َةَرِخآلاَو  اینُّدـلا  َّنا  الا  ُهاهَتنُم . ُلاُنی  ٍلَماَو ال  ُهانِغ  ُكَردـُی  ٍرقَف ال  َو  ُهُؤانَع 

. ًۀَتَغب ُتوَملا  ُهَذُخأَی  یّتَح  ُةَرِخآلا  ُُهُبلطَت  اینُّدلا  ُِبلاطَو 
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: دوشیم شریگنماد  الب  هس  ددرگ  اـیند  یتسود  راـتفرگ  هکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدینـش  دـیوگیم  ساـّبع  نبا 
هاگآ درادـن . نایاپ  هک  ینالوط  ياهوزرآ  تسین و  نآ  اب  يزاینیب  هک  يرقف  دوشیمن ، مامت  شایگتـسخ  نآ  رثا  رب  هک  يايرکف  لاغتـشا 

روطهب دوخ  يزور  زا  ات  دیآیم  وا  غارسهب  شدوخ  ایند  تفر  ترخآ  غارس  هکره  سپ  بولطم ، مه  دنبلاط و  مه  ترخآ  ایند و  هک  دیشاب 
. دشک ورف  دوخ  ماک  هب  دبایرد و  ار  وا  یناهگان  گرم  هکنیا  ات  دیآیم  شغارسهب  ترخآ  ایند ، ناهاوخ  و  دنک . يرادربهرهب  لماک 

ص 188 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ایند یتسود  هک  هدـمآ  یفلتخم  ریباعت  دـشاب - لقع  ساسا  رب  هک  ییاههقالع  هن  یتسرپایند ، ینعمهب  هّتبلا  اـیند - ّبح  دروم  رد  تاـیاور  رد 

. تسا ناهانگ  همه  أشنم 
راثآ ثیدح  نیا  رد  مینکیم . هراشا  اهنآ  هب  هک  دراد  یناوارف  ياههخاش  ایند  ّبح 

206 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ادـیپ یحور  یتحاراـن  هس  عقاو  رد  دوشیم و  شریگنماد  ـالب  هس  دوـش  اـیند  ّبح  راـتفرگ  هک  ره  دوـشیم . ثحب  یناور  رظن  زا  اـیند  ّبح 

. دنکیم

: یگشیمه يرکف  لاغتشا  . 1

هدمآ مه  هغالبلاجهن  رد  ترابع  نیا  هیبش  دوشیمن . فرطرب  شایگتسخ  تسا و  هتسخ  هشیمه  نآ  رثا  رب  هک  تسا  لوغـشم  نانچ  شرکف 
: دیامرفیم هک 

[136 .] ٍثالَِثب اهنِم  ُُهبلَق  َطاتلا  اینُّدلا  ّبُِحب  ُُهبلَق  َجَِهل  نَم 

: مئاد رقف  . 2

دوجو زا  جراخ  يزاینیب  اریز  دـنکیم ، دوبمک  ساسحا  زاـب  دَروآیم  تسد  هب  اـیند  زا  رتشیب  هچره  تسین و  نآ  اـب  اـنغ  هک  يونعم  يرقف 
. دوشیمن باریس  هاگچیه  تسا و  هنشت  هشیمه  تسرپایند  ناسنا  تسوا . ناج  نورد  رد  هکلب  تسین ، ناسنا 

: نایاپیب ینالوط  ياهوزرآ  . 3

نینچ دوـشیم . یهاـنتمان  شیاـهوزرآ  دـیآیم و  يرگید  يوزرآ  دوـش  هدروآرب  هک  مادـک  ره  دـنرادیمنرب و  تسد  وا  زا  مـه  اـهوزرآ 
رد تساـیند ، رکف  هب  زاـمن  رد  دریگیم ؛ وا  زا  ار  رارق  مارآ و  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  عوضوم  نیا  ینعی  درادـن . شمارآ  زگره  یناـسنا 

. هدروخ هچ  هدناوخ و  هچ  دنادیمن  تسایند ، رکف  هب  اذغ 
: درک هّجوت  دیاب  هتکن  ود  هب  اجنیا  رد 

یحور شمارآ  ایند  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  هک  ارچ  درادـن ، یـشزرا  عقاو  رد  هک  دـنهدیم  ّتیّمها  ییاهزیچ  هب  مدرم  فلا )
زا شیب  یناور  یحور و  ياهیتحاران  راشف و  دنهدیم  هک  ییاهرامآ  ساسا  رب  اّما  هدش ، رتهّفرم  رـشب  یگدنز  زورما  هکنیا  اب  دشاب . هتـشاد 
 » دنتفگیم هتشذگ  رد  هک  یلاح  رد  هدش ، هاتوک  اهرفس  تسین . رشب  يارب  زورما  هدوب  اًلبق  هک  یتالکشم  رگید ، ترابع  هب  تسا . هتشذگ 

ِرَقَّسلاَنِم ٌۀَعِطق  ُرَفَّسلا 
«. تسا مّنهج  زا  ياهراپ  ترفاسم   ؛
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. تسا هدش  دایز  ام  نامز  رد  یحور  تالکشم  لاح ، ره  هب 
داد ناشن  نم  هب  ار  شاهنیس  دندوب  هدرک  یحاّرج  ار  شبلق  هک  ناتسود  زا  یکی 

207 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نیدنچ هکنیا  اب  دندرک . یحاّرج  ار  بلق  دندز و  بقع  ار  اههدند  اهکج  اب  دندیرب ، هّرا  اب  ار  هنیـس  ناوختـسا  دنتفاکـش ، ار  نآ  هک  تفگ 

ملع هک  دـینیبیم  دوب . نایامن  شاهنیـس  يور  غیت  كون  لثم  شارخ  کی  طقف  نآ  راثآ  زا  مدرک  هاگن  یتقو  دوب ، یحاّرج  لمع  ریز  تعاس 
دایز ناسنا  يرکف  ياهیمارآان  نوچ  هتفای ، شیازفا  یناور  ياهيرامیب  اّما  هدرک ، تفرشیپ  رایسب  هتشذگ  هب  تبسن  یگدنز  تاهج  ریاس  و 

: دراد مهم  رایسب  لماع  ود  ناسنا  راکفا  یمارآان  هک  دسریم  رظن  هب  تسا . هدش 
. یتسرپایند نامیا و  نتشادن 

. دریگیم ار  ناسنا  ناماد  جح ، دننام  تدابع  زکارم  نیرتهب  رد  یتسرپایند  هاگ 
غارـس هب  یتسرپایند  یتقو  اّما  تسا ، رگید  یملاع  رد  ناسنا  اجنآ  رد  دننکیم . هچ  دنراد  جح  رد  ادـخ  تاقولخم  هک  تسا  ییاشامت  ًاعقاو 

نآ غارـس  ناریا  رد  اًلـصا  ناـنآ  زا  یـضعب  دـیاش  هک  یلاـح  رد  دوریم ، وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  اـیند  لاـبند  هب  مه  هّکم  رد  دـیآیم ، ناـسنا 
. دنوریمن

يویند نیوانع  ریاس  ماقم و  هاج ، ّبح  هب  تسا  نکمم  تسین ، یتسرپلوپ  هب  اهنت  یتسرپایند  تسا . یتسرپایند  ياـههخاش  رگید ، هتکن  ب )
تحاران شرکف  دربیمن ، شباوخ  بش  دیآیم  هک  هناخ  هب  دوب ، سلجم  نییاپ  هک  تسـشن  ییاج  رد  دش و  سلجم  دراو  یتقو  اًلثم  دـشاب .

: دناهتفگ اذل  دش . نیهوت  وا  هب  هک  تسا 
ِهاجلا  ُّبُح  َنیِقیّدّصلا  ِبوُلق  نِم  ُجُرخَی  ام  ُرِخآ 

«. تسا ماقم  هاج و  ّبح  دوشیم  جراخ  نیقیّدص  ياهلد  زا  هک  يزیچ  نیرخآ   ؛
« ِناَتبولطَمَو ِناتَِبلاط  َةَرِخآلاَو  اینُّدلا  َّنا  الا  »

ره رد  بولطم .» مه  دـنبلاط و  مه  ترخآ  ایند و  : » دـیوگیم هدرک  حرطم  ار  ایند  يرابتعایب  زاب  ریبعت ، نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
بولطم ام  دیآیم و  ام  غارس  هب  ایند  میدش  ترخآ  بلاط  یتقو  اًلثم  سکع . هب  دنریگیم و  رارق  رگید  تمـس  رد  اهنآ  میریگب  رارق  یتمس 

بلاـط نم  هچرگ  سپ  دـیآیم  نم  غارـس  هب  یمتح  ياـهيزور  نآ  هدرک  رّدـقم  هک  ار  ییاـهيزور  دـنوادخ  هکنیا  يارب  میوشیم . اـیند 
سکع  دیآیم . مغارس  دوشیم و  نم  بلاط  ایند  مدوب  ترخآ 
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ناهگان هک  متـسه  ایند  مرگرـس  نم  دناشکب ، گرم  يوسهب  ارم  ات  دیآیم  نم  غارـس  ترخآ  مدش  ایند  بلاط  رگا  هک  تسا  نینچ  مه  نیا 

. دریگیم ار  منماد  گرم 
رگا هکلب  دوشیم ، مورحم  ایند  زا  تفر  ترخآ  غارـس  یـسک  رگا  دـینکن  لایخ  هک  تسا  هدـش  هراـشا  بلطم  نیا  هب  اـجنیا  رد  تقیقح  رد 

مه دیاب  میـشاب  ایند  ناهاوخ  ام  رگا  هک  ماهدرک  رکف  هلأسم  نیا  يور  اهراب  نم  تسین . مورحم  ایند  زا  دـشاب  ترخآ  يارب  شـشالت  یـسک 
دامتعا مه  هب  رگا  میـشاب و  هتـشاد  دامتعا  مه  هب  دـیاب  مینک  یگدـنز  ایند  نیا  رد  میهاوخب  رگا  هک  ارچ  ترخآ ، لها  مه  میـشاب  ایند  لـها 

بولـسا و قبط  رب  اّما  دوشیمن ، ناـمتخاس  دـنزیرب  مه  يور  ار  هدـنکارپ  رجآ  اـهنویلیم  رگا  دوشیم . نکمماـن  یعاـمتجا  یگدـنز  مینکن 
میشاب دقتعم  ینابم  هلسلس  کی  هب  دیاب  میشاب . مه  ترخآ  لها  دیاب  میتسه  ایند  لها  رگا  تخاس . ون  یترامع  نآ  اب  ناوتیم  صاخ  یماظن 

دننکیم دامتعا  مه  هب  دنوشیم و  نیبشوخ  مه  هب  مدرم  دـش  نمؤم  هعماج  رگا  مینک . یگدـنز  شمارآ  ّتینما و  اب  مه  رانک  رد  میناوتب  ات 
. دیآیم دوجو  هب  یتسرد  یمیمص و  ياضف  و 

. دـهدیم ناشن  ار  نآ  ياود  مهرم و  دـهنیم و  اهدرد  رب  تشگنا  اذـل  تساجک ، ام  درد  دـنادیم  تسا  ِهّبِِطب » ٌراّوَد  ٌبیبط   » هک مرکا  ربمایپ 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


اقآ هک  تسا  هدوبن  يونعم  يراک  دروم  رد  اهاوعد  زا  کیچیه  دیوشیم  هّجوتم  دینیبب  ار  تساههاگداد  رد  هک  ییاههدنورپ  امش  رگا  نالا 
هب ایند  لام  يرادقم  يارب  تسا . يویند  روما  دروم  رد  اههدنورپ  مامت  تشاذگن . دش و  محازم  ناشیا  مهدب  ماجنا  يریخ  راک  متـساوخ  نم 

. دنتسیایم مه  لباقم  رد  ردارب  ود  هاگ  دننکیم . تیانج  تنایخ و  دنتفایم و  مه  ناج 
ِةَرَْطنَقُْملا ِریِطاَـنَْقلاَو  َنِینَْبلاَو  ِءاَـسِّنلا  َنِم  ِتاَوَـهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز  : » » دـیامرفیم نآرق  تساـیند . ّبـح  ناـهانگ  هـمه  هـشیر  تـقیقح  رد 

زاتمم نابـسا  هرقن و  الط و  زا  ناوارف  لاوما  نادنزرف و  نانز و  لیبق )  ) زا يّدام  روما  ّتبحم  ِماَْعنَْألاَو ؛» ِۀَمَّوَسُْملا  ِْلیَْخلاَو  ِۀَّضِْفلاَو  ِبَهَّذـلاَنِم 
[137 «.] تسا هدش  هداد  هولج  مدرم  رظن  رد  تعارز ، نایاپراچ و  و 
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. دنتسه ایند  تایح  تنیز  دقن  لوپ  دنزرف و  نز و 

هب ای  تاوهـش و  ای  ناتـسود ، ای  هداد ، تنیز  ناطیـش  ار  نآ  ایآ  هک  دوریم  اجهمه  هب  ناسنا  نهذ  تسا و  هدمآ  لوهجم  َنّیُز »  » لعف هیآ  رد 
؟ ناحتما يارب  ادخ  انعم  کی 

ریذپاننایاپ تاوهـش  لباقم  رد  يّدس  ات  دهدیم  كرت  شرافـس  یپردیپ  مالـسا  اذل  میروخب . ناکت  دراذگیمن  هبناجهمه  نییزت  همهنیا 
. تسا دایز  رایسب  ایند  ياههبذاج  نوچ  دنک ، تسرد  رشب 
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نآ رد  ام  هفیظو  ایند و 

39
ٍلَمَع ِموَی  یف  مُکَّناَو  الا  ًۀَِلبقُم  تَلَمَتْحا  ِدَق  َةَرِخآلاَو  ًةَِربدُم  تَلََحتْرا  ِدَق  اینُّدلا  َّنا  الا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاق  َلاق  ٍةَریَرُه  یبأ  نَع 
ُّبُِحی نَِمل  ّالا  َةَرِخآلا  یِطُعی  الَو  ُضِغُبیَوُبُِحینَم  اینُّدـلایِطُعی  َهّللاَناَو  ٌلَمَع . ِهیف  َسَیل  ٍباسِح  ِموَی  یف  اونوکَت  نا  ُکَـشُویَو  ِهیف  َباـسِح  ـال 
ِلَمالا ُلوطَو  يوَهلا  ُعاّبتا  مُکیَلَع : ُفَّوََختا  ام  َّرَـش  َّنا  اینُّدـلا ، ِءانبأ  نِم  اُونوُکَت  الَو  ِةَرِخآلا  ِءانبأ  نِم  اُونوُکَف  ٌءاـنبأ  ِةَرِخـِآللَو  ٌءاـنبأ  اینُّدـِلل  َّنإَو 

. ةَرِخآ الَو  اینُد  یف  ُهاجرَی  ٍریَخ  نِم  ٍدَحِأل  امُهَدَعب  امَو  اینُّدلاَیلا  مُکَمَمِه  ُفِرصَی  ِلَمألا  ُلوُطَو  ّقَحلا  ِنَع  مَُکبوُلق  ُفِرصَی  يوَهلا  ُعاّبتاَف 
هتفر و هدرک و  تشپ  هتـسب و ) ار  رفـس  راـب   ) اـیند هک  دیـشاب  هاـگآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هریرهوبا  زا 

ارف يزور  يدوزهب  تسین و  راک  رد  یباسح  تسا و  لمع  زور  هک  دـیتسه  يزور  رد  امـش  دـینادب  تسا . ندـمآ  لاـح  رد  راـبرپ )  ) ترخآ
ره دنکیم . اطع  دوخ  ناتسود  هب  اهنت  ار  ترخآ  دهدیم و  دوخ  نمشد  تسود و  هب  ار  ایند  ادخ  لمع . هن  تسا ، باسح  زور  هک  دسریم 

. ایند نادنزرف  زا  هن  دیشاب  ترخآ  نادنزرف  زا  امش  دیشوکب )  ) سپ دنراد . ینادنزرف  ترخآ  ایند و  زا  کی 
يوـه يوریپ  زارد . رود و  ياـهوزرآ  سفن و  ياوـه  زا  يوریپ  تـسا . زیچ  ود  مـسرتیم  نآ  زا  امـش  يارب  هـک  يزیچ  نیرتدـب  یتـسردهب 

چیه تشاد  ار  تفص  ود  نیا  هک  ره  دنکیم . ایند  هّجوتم  ار  امش  رکف  مامت  وزرآ ، يزارد  دَنادرگیم و  فرحنم  قح  ریسم  زا  ار  ناتیاهلد 
. دش دهاوخن  وا  بیصن  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  یتداعس ، ریخ و 

ص 188 ج 77 ، راونالاراحب ،
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تیاده  رون 

: مینکیم شخب  هس  ار  ثیدح  نیا 
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. » 1
اینُّدلا َّنا  الا 

رفس راب  « ) لاحترا  » ریبعت تسا . ندمآ  لاح  رد  رابرپ  ترخآ  هتفر و  هدرک و  تشپ  هتـسب و  ار  رفـس  راب  ایند  دیامرفیم : ترـضح  تسخن  «: 
يزیچ ره  یهاگ  هک  تسا  نیا  يارب  هدـماین ، ترخآ  هتفرن و  ایند  زونه  هکنآ  اب  ترخآ ، هرابرد  لمتحا »  » ریبعت و  ندرک ) چوک  نتـسب و  ار 

كدنا و ایند  تصرف  ینعی  دمآ . ترخآ  دش و  مامت  ایند  ینیبیم  دنیوگیم  دننکیم  ریبعت  یضام  تروص  هب  تسا  عوقو  هب  فرشم  هک  ار 
. تسا یعطق  ترخآ  ندمآ 

. » 2
؛ ِهیف َباسِح  ٍلَمَع ال  ِموَی  یف  ْمُکَّنإَو  الا 

توافت ترخآ  تعیبط  اب  ایند  تعیبط  هک  تسا  یّمهم  هلأسم  نیا  تسین .» راـک  رد  یباـسح  تسا و  لـمع  زور  هک  دـیتسه  يزور  رد  اـمش 
ار شلامعا  تافاکم  ایند  رد  ناسنا  یهاگ  هکنیا  دید . ار  شرمث  درک و  ورد  اجنآ  رد  تشک و  درک و  لمع  طقف  دـیاب  اجنیا  دراد . یّـصاخ 

باسح ایند  رد  نوچ  تسا و  ترخآ  ایند و  نیب  یّمهم  رایـسب  توافت  نیا  تسین . یناگمه  یّلک و  تسا و  صاخ  یئزج و  لئاسم  دنیبیم ،
جیاتن ترخآ  رد  یتقو  اّما  دنیبیمن ، ینیع  سوملم و  ار  شلمع  هجیتن  هکنیا  يارب  دهدیمن  ینادـنچ  ّتیّمها  ناسنا  تسین  راک  رد  یباتک  و 

. تسین یتشگزاب  تسا و  هتفر  فک  زا  تصرف  یلو  دنک ، ناربج  هک  دیآیمرب  ددص  رد  دنیبیم  ار  شلامعا  یعطق 
ناربج دنهاوخیم  هاگنآ  دناهدرک ، دب  دنمهفیم  هک  تسا  یماگنه  نامرجم  تالاح  نیرتكانفـسا  زا  یکی  هک  دـیآیمرب  نآرق  تایآ  زا 

. دهدیمن شوگ  نانآ  هب  یسک  اّما  دننزیم ، دایرف  دننک و 
، دنروآیمرب [ 139 «] ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  اَم   » رابهودـنا يادـن  منک ! ناربج  ات  [ 138 «] دینادرگزاب ارم  ایادخ ، ِنوُعِجْرا ؛» َّبر  : » » دـنیوگیم

. درادن يدوس  رگید  اّما 
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لاب تغارف  يراد ، دادعتـسا  یناوج و  ات  دـنیوگیم  يزومآشناد  هب  اًلثم  دـهدیم . خر  ناسنا  يارب  ياهلأـسم  نینچ  اـیند  نیمه  رد  یهاـگ 
وا زا  يرمع  هک  دـعب  دـنکیمن . شوگ  وا  اـّما  ناوخب ، سرد  تسا  هدـماین  تغارـس  هب  یگدـنز  ياـهيراتفرگ  هّچب و  نز و  زوـنه  يراد و 
هک وا  دـهاوخیم و  داوس  دوش  دراو  دـهاوخب  هک  مه  يراک  ره  هب  ندـناوخ ، سرد  هدامآ  حور  هن  تسا و  هداـمآ  مسج  هن  رگید  تشذـگ 

ياههتفگ هب  یناوج  رد  شاک  هک  دوشیم  نامیـشپ  اذـل  دـهد ، رد  نت  تسپ  ياهراک  هب  ای  دـشاب  لطاب  لـطاع و  تسا  روبجم  درادـن  داوس 
یناوـج رگید  هـک  یلاـح  رد  مدــناوخیم ، سرد  هراـبود  مدــشیم و  ناوـج  شاــک  هـک  دــنکیم  وزرآ  مدادیم . شوـگ  ناــمرتگرزب 

. ددرگیمنرب
يارب ار  اـههرگنک  نآ  دـش و  موـحرم  شردـپ  هکنآ  زا  دـعب  تسین - ملع  لـها  هک  گرزب - ياـملع  نادـنزرف  زا  یکی  مـنکیمن  شوـمارف 

نم زا  نالا  تفگیم : دیشکیم و  هآ  دناوخن . سرد  دشن و  هبلط  ارچ  هک  دش  تحاران  رایـسب  دید  ار  تمظع  نآ  دنتفرگ و  وا  تشادیمارگ 
. منکب يراک  مناوتیمن  رگید  هتشذگ و 

رب هک  ییاـههدرم  نیا  دـیامرفیم : هدرک و  هراـشا  بلطم  نیا  هب  هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تـسا  نـینچ  مـه  ترخآ 
: » دنتسه امش  ظعاو  نیرتهب  دنربیم  ناتسربق  هب  ار  اهنآ  دنوشیم و  لمح  اهشود 

یتْوَِمب  ًاظِعاو  یفَکَف 
دـنناوخیم و هحتاف  دـنزیریم ، هدرم  يور  رب  كاخ  هنوگچ  دـینک  هاگن  نفد  مسارم  رد  ًاعقاو  دـندوبن . ایند  نیا  لها  زگره  هکنیا  لـثم  ..«. 

هزانج دننکیم ، عییشت  ار  هدرم  دوز  هدوب . وا  یگـشیمه  هناخ  ترخآ  تسا و  ناتـسربق  نیا  لها  لاس  دص  هکنیا  لثم  دننکیم . یظفاحادخ 
! ورب اجنآ  هب  ياهظحل  دنتفگیم  وا  هب  شتایح  نامز  رد  رگا  هک  دنربیم  یناتـسربق  هب  ار  وا  دوش . دـنلب  نآ  نّفعت  يوب  ادابم  دـنرادیمرب  ار 
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. درکیم تشحو  تفریمن و 
. » 3

ُضِغُبیَو  ُّبُِحی  نَم  اینُّدلا  یطُعی  َهّللا  َّناَو 
یهلا هاگشیپ  رد  هک  دَنامهفیم  تیاور  نیا  تسا . نانمؤم  هب  رصحنم  ترخآ  یلو  دهدیم ، نمؤم  رفاک و  هب  ناگمه ، هب  ار  ایند  دنوادخ  «: 

یخرب  رد  دادیم . شناتسود  هب  طقف  ار  نآ  هنرگو  درادن ، یشزرا  ایند 
213 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دادیمن نآ  زا  یتبرش  رفاک  هب  دنوادخ  تشاد  شزرا  یسگم  لاب  هزادناهب  ایند  رگا  هک  دراد  نومضم  نیا  هب  کیدزن  ثیداحا 
اهنت دراد  شزرا  نوچ  ترخآ  اّما  یتّیصخشیب . رب  لیلد  شنتفرگ  هن  تسا و  ّتیـصخش  رب  لیلد  ایند  نتـشاد  هن  تسا . ناحتما  راد  ایند  نیا 

. دهدیم شناتسود  هب 
هیام شدوخ  نکّمت  نیا  دـنانکّمتم ، ییایند  رظن  زا  صاخـشا  دـیدید  رگا  هک  تسا  نیا  هدـمآ  نآرق  تایآ  رد  هک  مه  هلمج  نیا  نومـضم 

ایند یگدـنز  رد  نآ  هلیـسوهب  ار  نانآ  دـهاوخیم  هکلب ) تسین ، تمعن  اهنآ  يارب  نیا  ( ؛» اَِـهب ْمَُهبّذَُـعی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَـمَّنا  : » » تسا باذـع 
رابدا و زا  هن  شاب و  داش  ایند  لابقا  زا  هن  مایهلا ، هاگرد  هدنار  نم  وگن  تفرگ  وت  زا  ار  ایند  دـنوادخ  مه  يزور  رگا  و  [ 140 «.] دنک باذع 

. نیگهودنا نآ  ینادرگیور 
، مینکیمن كاچ  نابیرگ  همهنیا  درادن  شزرا  هک  يزیچ  يارب  رگید  دیآیم و  نییاپ  رایسب  ام  رظن  رد  ایند  میرگنب  ایند  هب  دید  نیا  اب  رگا 

. دنکیمن ینابرق  ایند  هار  رد  ار  نآ  دبسچیم و  شنامیا  هب  مکحم  ناسنا  هکلب 
. » 4

ًءانبا اینُّدِلل  َّنا 
هب دنزرف  نوچ  تسا ، یبلاج  رایـسب  ریبعت  ایند . نادنزرف  یخرب  دـنترخآ و  نادـنزرف  یخرب  دـنراد . ینادـنزرف  مادـک  ره  ترخآ  ایند و  ..«.: 

تافـص و دـنزرف  تسا ؛ مکاح  دـنزرف  رب  ینیوکت  رظن  زا  یعیرـشت ، هبنج  رب  هوـالع  تثارو  نوناـق  تساراد . ار  ردـپ  تافـص  تثارو  ببس 
. دَربیم ثرا  هب  ار  ردپ  ياهیگژیو 

ّریغتم بارخ و  یلاخوت ، ایند  دنانینچ . زین  اهنآ  دوشیم ، نوگژاو  ماش  حبص و  رد  ناهگان  ایند  دنانینچ . زین  اهنآ  دراد ، ینطاب  رهاظ و  ایند 
ربق رب  رگید  زور  دننکیم و  كاچ  هقی  ناسنا  يارب  يزور  نمـشد ، ادرف  دنتـسه و  تسود  زورما  دنبارخ . دساف و  یلاخوت ، زین  نانآ  تسا ،

. تسا یکی  ناشنطاب  رهاظ و  دنتسه . افص  تماقتسا و  افو و  لها  دنرتهب . يرگید  زا  مادک  ره  ترخآ  نادنزرف  یلو  دنبوکیم ، دگل  ناسنا 
214 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دنزرف و نایم  ّتبحم  هطبار  هک  دشاب  هتـشاد  هراشا  مه  يرگید  هتکن  هب  دـناوتیم  هلمج  نیا  هّتبلا  دیـشاب .» ترخآ  نادـنزرف  زا  : » دـیامرفیم
( ترخآ ایند و   ) ناشناردـپ اب  هتـسد  ود  ره  نادـنزرف  تسا و  ردـپ  تیامح  رد  دـنزرف  رگید ، ترابع  هب  تسا . یمکحم  يوق و  هطبار  ردـپ 

. دنراد یفطاع  ياهطبار 
. » 5

مُکیَلَع  ُفَّوََختا  ام  َّرَش  َّنا 
مهم یلو  تسا ، هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ناسکی  نیماضم  فلتخم و  ياهترابع  هب  هلمج  نیا  «: 

: درادیم رذحرب  هاگترپ  ماد و  ود  زا  ترضح  هک  تساهنآ  ياوتحم 
. زارد رود و  ياهوزرآ  سفن و  ياوه  يوریپ 

: دنکیم نایب  نینچ  ار  کیره  ياهدمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس 
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هب قح  هک  ییاج  رد  رگا  تسین . ناسنا  عفن  هب  قح  یهاـگ  اریز  دوشیم ، قح  ریـسم  زا  ناـسنا  فارحنا  ثعاـب  سفن  ياوه  زا  يوریپ  فلا )
يانعم تسا ؛ [ 141 «] ٍضْعَِبب ُرُفْکَنَو  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن   » قادصم هاوخادخ و  هن  تسا  هاوخدوخ  وا  تشاد  مّدـقم  نید  رب  ار  شدوخ  تسین  وا  عفن 

. تسا نیمه  مه  نید  رد  ضیعبت 
. دـنکیم اهر  ار  نآ  فلاخم  ددنـسپیم و  ار  تسا  يوه  قفاوم  هچنآ  هک  دـشکیم  ناسنا  ناگدـید  رب  یباجح  یتسرپيوه  یهاوخدوخ و 

مه دـب  تسرپيوـه  ینعی  تسا . كرد  عناـم  هکلب  تسین ، لـمع  عناـم  اـهنت  یتـسرپيوه  تـسا . قـح  لـباقم  رد  يّدـس  یتـسرپيوه  اذـل 
. دریگب بسانم  ياهمیمصت  دناوتیمن  ورنیازا  دریگیم ، ار  تاّیعقاو  كرد  ناسنا و  روعش  يولج  یتسرپيوه  دمهفیم .

ادـخ هک  تسا  تسرد  دـنیوگیم  تساهنآ  سفن  قباطم  هک  يزیچ  دروم  رد  ماوع  تسا : تواـفت  ماوع  ملع و  لـها  نیب  دروم  نیا  رد  هّتبلا 
ترورـض ای  يوناث ، نیوانع  نیا  دنیوگیم : هدرک و  هیجوت  ار  نآ  ملع  لها  اّما  مینکیم . ار  راک  نیا  میتسه و  يراکهانگ  هدنب  یلو  هتفگ ،

ای تسا ، فیعض  نآ  یعرش  لیلد  دنیوگیم : ای  تسا .
215 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یهلا فراعم  كرد  يارب  نیاربانب  دنوش . صالخ  نآ  راب  ریز  زا  ات  دنربیم  راک  هب  یعرش  هالک  رازه  تسین . راک  رد  یکردم  لیلد و  اًلصا 
. تخاس كاپ  بّذهم و  ار  سفن  دیاب 

زارد ياهوزرآ  یتقو  ناسنا  دوشیم . شومارف  ترخآ  تروص  نیا  رد  دـنکیم و  هّجوتم  ایند  هب  ار  ناـسنا  رکف  ماـمت  زارد  ياـهوزرآ  ب )
. درادن ترخآ  يارب  یتقو  رگید  تشاد 

ناج زور  بش و  دـش  دـهاوخن  وا  بیـصن  ترخآ ، رد  هن  ایند و  رد  هن  يریخ ، چـیه  تشاد  ار  تفـص  ود  نیا  یـسک  رگا  هکنیا  رخآ  هلمج 
. دوشیمن شبیصن  یشیاسآ  اّما  دنَکیم ،

216 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

گرم دای 

40
َسمَخ ٍموَی  َّلُک  ِِهباب  یلَع  ُفِقَی  ِتوَملا  ُکَلَمَو  ّالا  ٍتَیب  نِم  ام  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاـق  َلاـق  ٍکـِلام  ِنبا  ِسَنا  نَع  ّيرَهُّزلا  نَع 

َُۀبِراّضلاَو اهَرعَش  ُةَرِشاّنلا  ِِهتَیب  ِلها  نِمَف  ُُهتارَمَغ  ُْهتَرَمَغَو  ُُهتابُرُک  ُْهتَیِشَعَف  َتوَملا  ِهیَلَع  یقلا  ُُهلُکا  َعَطَقناَو  ُُهلَجا  َدَفَن  دَق  َناسنإلا  َدَجَو  اذإَف  ٍتاّرَم 
ُتبَّرَق الَو  ًالام  مُکنِم  ٍدَحِأل  ُتبَهذا  ام  ِهّللاَو  ُعَزَفلا ؟ َمیفَو  ُعَزَجلا ؟ َّمِم  مُکَلیَو  ِتوَملا : ُکَلَم  ُلوقَیَف  اهِوجَِـشب  ُۀَـیِکابلا  اِهلیَِوب  ُۀَـخِراّصلا  اهَهجَو 

ِهّللا ُلوسَر  َلاق  َُّمث  ًادَـحا . مُکنِم  َیِقبا  یّتَح ال  ًةَدوَع  َُّمث  ًةَدوَع  مُکَیلا  یل  َّناَو  ُترَمأَتْـسا . یّتَح  ُهَحوُر  ُتضَبَق  الَو  ُتِرما  یّتَح  ُُهتیَتا  الَو  اًلَجا  َُهل 
ُّتیَملا َلِمُح  اذا  یّتَح  مِهِـسوُُفن . یلَع  اْوََکبَو  مِِهتّیَم  نَع  اُولَهََذل  ُهَمالَک  َنوعَمـسَیَو  ُهَناکَم  َنوَرَی  َول  ِهِدَِـیب  یـسفَن  يذَّلاَو  هلآ : هیلع و  هللا  یلص 

ِهّلُح ِریَغ  نِمَو  ِهّلُح  نِم  ُُهتعَمَج  یب . تَبَِعل  اـمَک  اینُّدـلا  ُمُِکب  َّنَبَْعَلت  ـال  يدـلُوَو  یلها  اـی  يداـُنی : َوُـهَو  ِشعَّنلا  َقوَـف  ُهُـحوُر  َفَرفَر  ِهِـشعَن  یلَع 
. َلُّزن ام  ِلثِم  نِم  اوُرَذحاَف  َّیَلَع  ُتاعَبَّتلاَو  َُهل  اَّنَهُملاَو  يریَِغل  ُُهتفَّلَخَو 

رب گرم  هتـشرف  هکنیا  رگم  تسین  ياهناخ  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  يرهُز 
؟ هدش مامت  دنتسه  نآ  رد  هک  یناسک  هناخ و  نیا  بحاص  رمع  ایآ  دنیبب  هک  دنکیم  هاگن  دیآیم  راب  جنپ  زورهنابش  رد  هناخ  نآ  ِرد 

ار وا  دوجو  مامت  گرم  ياهیتخـس  تارکـس و  نوچ  دزادنایم و  وا  رب  ار  گرم  تسا ، هدـش  مامت  وا  يزور  هدمآرـس و  هنامیپ  دـید  رگا 
؛ دننکیم هیرگ  دننزیم و  تروص  رس و  رب  ددرگیم ، ناشیرپ  اهوم  دوشیم ، دنلب  هناخ  لها  يادص  رس و  دناشوپیم ؛

217 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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، ماهتخاسن کیدزن  ار  وا  لجا  ماهدربن ، ار  یـسک  لام  دنگوس ، ادخ  هب  دینکیم ؟ عزف  عزج و  هچ  زا  امـش ، رب  ياو  دـیوگیم : توملا  کلم 
زا یـسک  ات  مدرگیمرب  هداوناخ  نیا  يوسهب  ًارّرکم  زاب  نم  منکیم . حور  ضبق  يرگید  رما  هب  هکلب  ماهدماین ، امـش  دزن  روتـسد  نودب  نم 

. دَنامن یقاب  هداوناخ  نیا 
تـسا هداتـسیا  هناخ  ِرد  رب  هک  ار  توملاکلم  هاـگیاج  رگا  تسوا ، تسد  رد  نم  ناـج  حور و  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف : ترـضح  سپس 

دننکیم لمح  توبات  رب  ار  ّتیم  نیا  ات  دنزیریم . کشا  ناشدوخ  يارب  هکلب  دننکیم ، شومارف  ار  ناشهدرم  دنونشب ، ار  وا  نخس  دننیبب و 
نم اب  هکنانچ  دنکن  يزاب  امش  اب  ایند  نم ، نادنزرف  يا  نم ، هداوناخ  يا  دشکیم  دایرف  دنزیم و  رپ  لاب و  دوریم  توبات  يالاب  ّتیم  حور 

هدنام نم  يارب  شیاهّتیلوؤسم  اّما  اهنآ  يارب  شیداش  یـشوخ و  متـشاذگ ، نارگید  يارب  مدرک و  عمج  مارح  لالح و  زا  نم  درک . يزاب 
. دیآ دورف  مه  امش  رب  دش  لزان  نم  رب  هچنآ  لثم  هکنیا  زا  دیسرتب  تسا .

ص 188 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
مدآ هک  هدمآ  هلأسم  نیا  رّرکم  ثیداحا  رد  تسا . هدش  هراشا  شناگدـنامزاب  هب  هدرم  شرافـس  توملاکلم و  هیـصوت  هب  ثیدـح  نیا  رد 

يارب ام  ياههّصغ  رتشیب  نوچ  دنکیم ، لح  ار  تالکشم  ندوب  گرم  دای  هب  دنک . گرم  دای  رایـسب  هک  تسا  یـسک  دنمتداعـس  شوهاب و 
ار هاـنگ  نـالف  ارچ  اـی  تفر  نم  تسد  زا  تعاـطا  نـالف  ارچ  اـی  مدـناوخن  بش  زاـمن  بشید  ارچ  هک  میروخیمن  هّصغ  تسا . يّداـم  روما 

يزیچ تسا و  گرم  سک  ره  تبقاع  هکنیا  يارب  دوشیم ، کبـس  دـتفایم  گرم  داـی  هب  ناـسنا  یتقو  میروخیمن . ياهّصغ  نینچ  مدرک ،
. درادن هّصغ  اًلصا  تسا  نینچ  شماجنارس  هک 

يا  دنتفگ : شباحصا  تشذگیم  یناتسروگ  زا  يربمغیپ  لیئارساینب  نامز  رد 
218 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ربمایپ دهد . ربخ  ام  هب  رکنم  ریکن و  لاؤس  شندنک و  ناج  لاوحا  زا  ات  دـنک  هدـنز  ار  ناگدرم  زا  یکی  هک  هاوخب  دـنوادخ  زا  ادـخ ، ربمایپ 
ماهدرم و هک  تسا  لاس  دون  ایند ، لها  يا  تفگ : دش و  جراخ  ربق  زا  دوب  هایس  شندب  مامت  هک  يدرم  سپـس  درک ، دنلب  اعد  هب  تسد  ادخ 
ار لـطاب  قح و  دـیزیهرپب و  مارح  لـالح و  زا  دـیزرون و  تلفغ  ناگدـنز  امـش  سپ  تسا . هتفرن  نوریب  مماـک  زا  ندـنک  ناـج  یخلت  زونه 

امـش یپ  زا  یـسک  هک  دینک  هدامآ  ار  اجنآ  هریخذ  دیـشاب و  ترخآ  يزاسراک  رد  بش  زور و  درادن . يدوس  ینامیـشپ  اجنآ  هک  دیـسانشب 
: تفگ دوب ؟ هنوگچ  تلمع  ایند  رد  درم ، يا  تفگ : وا  هب  باطخ  ربمغیپ  دنشچیم . ار  گرم  تبرش  ناگمه  هک  دینادب  دَروآیمن .

لاـح نیع  رد  مدوـب و  لاـم  ندرک  عـمج  یپ  رد  هناـصیرح  هشیمه  متـشادیم و  تسود  ار  اـیند  مدوـب و  اـیند  لـها  زا  نم  ادـخ ، ربماـیپ  يا 
. درک نیریش  مماک  رد  ار  ایند  درب و  ردهب  هار  زا  ارم  نوعلم  ناطیش  تسه . اهباذع  هنوگنیا  ترخآ  رد  هک  مدینشیم 

دنروخیم ار  نآ  ناثراو  نونکا  دش . نم  لابو  اهلام  نآ  مدـمآ و  اجنیا  هب  یهت  تسد  اب  متـشاذگاو و  ناثراو  يارب  مدروآ  درگ  ار  هچ  ره 
. دننکیمن نم  زا  يدای  چیه  و 

سوسفا و اجنیا  هک  دیرادرب  راکبیرف  يایند  نیا  هاج  ّبح  زا  لد  دینک و  هبوت  ناهانگ  زا  دیشابم و  لفاغ  دیراد  تصرف  هک  زورما  امش  سپ 
دوشیم و هتـسسگ  مه  زا  اضعا  ياهگر  هک  دریگیم  ار  اـیند  رادتـسود  هدـنب  ناـج  ياهنوگ  هب  توملا  کـلم  درادـن و  يدوس  ینامیـشپ 

ِْبنَج ِیف  ُتْطَّرَف  اَم  یَلَع  یَتَرْـسَح  اَی  : » » دـیوگب تمایق  زور  یـسک  ادابم  هک  تسا  نآ  يارب  اهروتـسد  نیا  دـیآیم . درد  هب  وا  مادـنا  تفه 
هایس ار  ملمع  همان  مدرک و  ادخ  هار  رد  هک  يریصقت  زا  هآ  [ 142 «.] مدرک ادخ  نامرف  تعاطا  رد  هک  ییاهیهاتوک  زا  نم  رب  سوسفا  ِهَّللا ؛»

یخرب مینکیم  روـبع  هک  رازاـب  هچوـک و  رد  یهاـگ  مینک . هاـگن  نارگید  یگدـنز  ناـیاپ  هب  دـیاب  اـم  [ 143 .] متخاـس هاـبت  ار  دوخ  رمع  و 
تمحزهب  هک  مینیبیم  نانزاصع  ار  ناوتان  نانزریپ  نادرمریپ و 
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219 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ینامز هک  دروخیم  مقر  همه  يارب  تشونرـس  نیا  تیاهن  رد  دـنریگیم . ار  ناشلغب  ریز  يرگید  ناسک  اـی  دـنهدیم  تکرح  ار  ناـشدوخ 

. دناهداتفا يزور  هچ  هب  دنراد و  یلاح  هچ  دینیبب  نالا  دناهتشاد . طاشن  یناوج و  مه  نانآ 
زا یکی  رد  ار  وا  رخاوا  نیا  دوب . هزوح  سانـشرس  ياملع  زا  ناشیا  مدـید ، مق  هب  دورو  لیاوا  رد  ار  مق  میقم  يدزی  گرزب  ياملع  زا  یکی 
ایند نآ  ایند و  نیا  نیب  ایند ، نیا  هدـنز  هن  متـسه و  ایند  نآ  هدرم  هن  منک  هچ  تفگ : تسا ؟ روطچ  ناـتلاح  متفگ : مدرک  تراـیز  اـههچوک 

. متسه گرم  راظتنا  رد  مشِکب و  مناوتیمن  ار  مدوخ  هتفر ، لیلحت  اوق  مامت  ماهتفرگ ، رارق 
يریپ رد  ياهّدـع  دـباوخیم . همه  هناـخ  ِرد  رب  هک  تسا  يرتـش  هکلب  تسین ، صخـش  نیا  هب  رـصحنم  هماـنرب  نیا  دوبن و  نینچ  هک  هشیمه 

. یناوج رد  ياهّدع  دنریمیم و 
لاح تسادـخ . گرزب  ياهتمعن  زا  گرم  هکلب  دوب ، راوشد  رایـسب  ندرک  یگدـنز  دوبن  ندرم  رگا  دـنکیم . تیبرت  ار  ناسنا  گرم  داـی 

! درکیم هچ  تشاد  يدبا  نادیواج و  یگدنز  ناسنا  رگا  دنکیم ، اپهب  ییاغوغ  هچ  دینیبیم  ایند  زور  دنچ  نیا  يارب 
221 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

مود شخب 

هراشا

همانرب عقاو  رد  هک  دومرف  ییاهشرافس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  یعماج  همانرب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
. دنکیم وگزاب  ار  ناناملسم  ام  ترخآ  ایند و 

. تسا هدروآ  راونألاراحب  دلج 74  رد  ار  نآ  یسلجم  هماّلع  هک  میزادرپیم  ایاصو  نیا  زا  ییاهتمسق  حرش  هب  باتک  مود  شخب  رد 
223 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

مشخ ندربورف 

هراشا

1
ِۀَمایِقلا َموَی  ُهّللا  ُهَبَقعأ  ِِهئاضما  یلَع  ُرِدقَی  َوُهَو  ًاظیَغ  َمَظَک  نَم  ُِّیلَع  ای  یتَّیِصَو . َتظِفَح  ام  ٍریَِخب  ُلاَزت  الَف  اهظَفحاَف  ٍۀَّیـصَِوب  َکیـصُوا  یلع ، ای 

. ُهَمعَط ُدِجَی  ًانامیاَو  ًانمأ 
یسک یلع ، يا  یتسه . یکین  ریخ و  رد  هتسویپ  ینک  ظفح  ار  مشرافس  نیا  رگا  اریز  نک ، ظفح  ار  نآ  منکیم و  وت  هب  یشرافس  یلع ، يا 

. دشچیم ار  شاهّزم  هک  دهدیم  وا  هب  ینامیا  ّتینما و  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دربب ، ورف  دهد  ماجنا  ار  نآ  دناوتب  هک  ار  شمشخ  هک 
ص 46 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
، مشخ لامعا  رب  ییاناوت  لاح  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  دنکیم و  شرافس  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتیـصو ، زا  شخب  نیا  رد 
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ار نآ  هّزم  هک  تسا  ینامیا  ایند  تمعن  ّتینما و  ترخآ  تمعن  دـهدیم . وا  هب  یتمعن  ترخآ  رد  یتمعن و  ایند  رد  دـنوادخ  درب  ورف  ار  نآ 
. دشچیم

ناروف نوریب  هب  شدوجو  نورد  زا  مشخ  دوشیم  نیگمـشخ  ناسنا  یتقو  ییوگ  تسا . کشم  رـس  نتـسب  مکحم  ینعمهب  لصا  رد  مظَک » »
. دنکیم

: درک هّجوت  دیاب  یتاکن  هب  اجنیا  رد 
ناسنا  هک  یناهانگ  تسا . هانگ  داجیا  ّمهم  لماوع  زا  یکی  بضغ  مشخ و  . 1

224 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هب ناسنا  هاگ  نینچمه  تسا . ناهانگ  عاونا  هب  ناـبز  یگدولآ  نمؤم ، رازآ  نیهوت و  هلمج  زا  تسا ، ناوارف  دوشیم  بکترم  مشخ  ماـگنه 

ناربج ار  نآ  دناوتیمن  شرمع  تّدم  مامت  رد  هک  دنکیم  يراک  مشخ  رـس  زا  ای  درک ، لرتنک  ار  نآ  ناوتیمن  هک  دنزیم  تسد  یناهانگ 
هک دنک  هیصوت  شدوخ  هب  ناسنا  دیاب  سپ  دراد . هارمه  هب  ینامیشپ  دوشیم  هتفرگ  ّتینابصع  لاح  رد  هک  یتامیمصت  رتشیب  ورنیازا  دنک .

. درادن ار  دسافم  حلاصم و  صیخشت  تردق  دنکیمن و  راک  تسرد  تسین و  لدتعم  ناسنا  رکف  تلاح  نآ  رد  اریز  مریگیم ، میمصت  ًادعب 
یّمهم لمع  چیه  یلاح  نینچ  رد  رگید  ترابع  هب  هیبنت . هن  روتـسد و  هن  میمـصت ، هن  مشخ  ّتینابـصع و  لاح  رد  دناهتفگ  ناگرزب  ورنیازا 

رد هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  تسا و  يراوشد  راـک  ّتینابـصع  لاـح  رد  دوخ  ندرک  لرتنک  هّتبلا  دـینک . لرتنک  ار  دوخ  طـقف  دـیهدن و  ماـجنا 
. دورب نوریب  تسا  هدش  ینابصع  لزنم  رد  رگا  ای  دوش ، رود  لحم  نآ  زا  لثملایف  تسا . فارصنا  لماوع  داجیا  تسا  ّرثؤم  راک  نیا  لرتنک 

تلاح رییغت  تروص  ره  رد  هصـالخ  دـماشایب . بآ  یمک  اـی  دزیخرب و  تسا  هتـسشن  اـی  دنیـشنب ، تسا  هداتـسیا  ناـسنا  رگا  دـناهتفگ  یّتح 
عـضو ات  دنک  توالت  نآرق  زا  ياهروس  ای  دنزب  بآ  شتروص  هب  اًلثم  تسا . ّرثؤم  دهدب  شدوخ  لاح  رد  يرـصتخم  رییغت  رگا  یّتح  دهدب ،

. دهد رییغت  ار  ریسم  و 
شیاههدقع ات  درادن  راوید  هب  ندـیبوک  تشم  زج  ياهراچ  نآ  ندـناشن  ورف  يارب  هک  دوشیم  نیگمـشخ  ياهزادـناهب  ناسنا  تاقوا  یخرب 

. دنیشنب ورف  شبضغ  هجیتن  رد  دوش و  یلاخ 
. دـنکیم جراخ  یعیبط  لاح  زا  ار  ناسنا  مشخ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  تسا . سیلبا  رازبا  نیرتمهم  ناطیـش و  ياـهشتآ  زا  ياهلعـش  مشخ 
، دننکیم باترپ  لباقم  يوس  هب  ار  زیچ  همه  ّتینابصع  ماگنه  یلو  دنایعیبط ، بوخ و  ياهناسنا  يداع  تلاح  رد  هک  میاهدید  ار  یناسک 

دیوگب هک  درادن  یعرـش  رذع  تلاح  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  لکـشم  دوشیم و  هدید  ناسنا  رد  يرایـسب  ضراوع  تلاح  نآ  رد  نوچ 
، تسا هدوب  ّتینابصع  لاح  رد  هداد  خر  هک  ییاهلتق  رتشیب  اریز  مدوب ، مشخ  لاح  رد 

225 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دُربب ار  یسک  رس  ات  درادیمنرب  دراک  يدرسنوخ  لاح  رد  سکچیه  هکنیا  يارب 

هدافتسا نآ  زا  تسردانهب  هک  تسا  یهلا  ياهتبهوم  زا  مشخ  هّتبلا  تسا . ندرک  هانگ  يارب  ناطیش  ياهرازبا  نیرتكانرطخ  زا  مشخ » . » 2
ناسنا رد  ار  مشخ  دـنوادخ  رگید ، ترابع  هب  لکـشم . اب  هلباـقم  يارب  ندـب  ياـهورین  ماـمت  جیـسب  زا  تسا  تراـبع  مشخ »  » اریز دوشیم ،

دناوتیمن دوشن  جیـسب  شندب  ياهورین  دشاب و  درـسنوخ  تلاح  نیا  رد  رگا  اریز  دنک ، عافد  دوخ  زا  تامجاهت  لباقم  رد  دناوتب  ات  هدیرفآ 
. دنک عافد  شدوخ  زا 

ینعی دوشیم . ربارب  هد  شتردق  ّتینابصع  لاح  رد  یلو  تسا ، هدامآ  شیاهورین  مهد  کی  دودح  يداع  لاح  رد  ناسنا  دنیوگیم : یخرب 
رفن جنپ  ّتینابصع  مشخ و  لاح  رد  یلو  دنسریم  رظنهب  فیعض  يداع  تلاح  رد  یخرب  هک  مینیبیم  اذل  دنوشیم ، جیسب  شیاهورین  مامت 

دنوادخ هک  ار  يزیچ  نیا  هجیتن  رد  تسا . هدش  جیـسب  وا  تردق  همه  هک  ارچ  دنراد  هاگن  ار  وا  دنناوتیمن  دـیآیمنرب و  اهنآ  هدـهع  زا  مه 
، مومذم مشخ  تسا : مسق  ود  رب  مشخ  رگید ، يریبعت  هب  دوش . فرـصم  شدوخ  ياج  رد  دیاب  یلو  تسوا  ياهتمعن  زا  هدـیرفآ  ناسنا  رد 
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. بجاو حودمم و  مشخ 
هک فورعم  تیاور  نآ  دوب . هّجوتیب  اهنآ  هب  تبـسن  دـیابن  دـشاب و  هتـشاد  یعرـش  تریغ  ناراـکهانگ  نایـصاع و  لـباقم  رد  دـیاب  ناـسنا 

، اهلاراب دندرک : ضرع  دنتـشگرب و  هدادن  ماجنا  ار  شیوخ  ّتیرومأم  اهنآ  یلو  داتـسرف ، یموق  باذع  يارب  ار  هکئالم  زا  ياهّدع  دـنوادخ 
هرابود هک  دـش  یحو  اـهنآ  هب  مینک ، دوباـن  ار  اـهنآ  میتساوخن  درکیم و  تداـبع  دوب و  رادـیب  بش  لد  رد  دـباع  يدرم  موق  نیا  ناـیم  رد 

رد هک  دباع  درمریپ  نیمه  هک  هدش  رکذ  نینچ  ّتلع  تیاور  رد  دعب  دینک و  دوبان  مه  ار  درم  نآ  دـینک و  ناریو  ار  يدابآ  نآ  دـیدرگرب و 
. تسا هدروخنرب  شتریغ  گر  هب  هدشن و  نیگمشخ  هانگ  ربارب  رد  رابکی  یّتح  دنکیم ، تدابع  بش  ياههمین 

ياپ زا  هانگ  ربارب  رد  دزادرپب و  شاهفیظو  هب  دیاب  دوش  نیگمـشخ  دنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  هک  ییاج  رد  ناسنا  نیاربانب 
یمشخ  نینچ  دنیشنن و 

226 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. درادن یشزرا  روما  نیا  هب  هّجوتیب  ناسنا  مالسا  رظن  زا  تسا و  بجاو  حودمم و 

. تسا دنسپان  اجبان  مشخ  هّتبلا 
: تسا هتفرگ  رظن  رد  شاداپ  ود  ظیَغلا ) َنیِمِظاکلا   ) مشخ ناگدنربورف  يارب  دنوادخ  تیاور ، نیا  قبط  . 3

و ربکـالا » ۀـشحولاموی  «، » فوـخلاموی «، » زوربـلاموی «، » ةرـسحلاموی  » هـب هـک  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  رگا  تماـیق . زور  رد  تـّینما  فـلا )
شمارآ یلو  دـشاب  هتـشاد  ار  ایند  مامت  ناسنا  رگا  اریز  تسا ، تبهوم  تمعن و  نیرتالاب  دـهدب  ّتینما  ناسنا  هب  تسا ، فورعم  عزفلاموی » »

. درادن زیچ  چیه  ییوگ  دشاب  هتشادن  رطاخ 
هب دنوادخ  دنک  كرت  ار  اهنآ  ناسنا  رگا  هک  میراد  ثیدح  ناهانگ  یخرب  هرابرد  اریز  تسایند ، نیا  هب  ّقلعتم  شرهاظ  هچرگا  نامیا . ب )

هقئاذ رد  ینیریـش  نوچ  هکلب  تسین ، کـشخ  يداـقتعا  تروص  هب  ناـمیا  نیا  ینعی  دوشیم . ناـیامن  شاهقئاذ  رد  هک  دـهدیم  یناـمیا  وا 
. دناهدرک تمواقم  یگداتـسیا و  سفن  لباقم  رد  هک  دنهدیم  یناسک  هب  دنهدیمن ، سک  ره  هب  ار  نیا  دـنکیم  ساسحا  ار  نآ  دـنامیم و 

ًاروف دتفیب و  مرحمان  يابیز  نز  هب  شمـشچ  یـسک  هچنانچ   » هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد  هاگن  همّدـقم  باب  رد  هعیـشلالیاسو  باتک  رد  اًلثم 
«. دشچیم ار  نآ  هّزم  هک  دهدیم  ینامیا  وا  هب  دنوادخ  دریگرب ، ار  شمشچ 

یمالسا تایاور  رد  مشخ 

: دومرف ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
َلَسَعلا  ُّلَخلا  ُدِسُفی  امَک  َنامیالا  ُدِسُفی  ُبَضَغلأ  »

هک تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  [ 144 «.] دزاسیم دساف  ار  لسع  هکرـس  هکنانچ  دنکیم  دساف  ار  ناسنا  نامیا  مشخ ،  ؛
: » دومرف

ٌمَدَن  ُهُرِخآَو  ٌنونُج  ُُهلَّوأَف  َبَضَغلاَو  َكاّیا 
«. تسا ینامیشپ  شنایاپ  نونج و  شزاغآ  هک  دیزیهرپب  مشخ  زا   ؛

227 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح  رد 

ِبَضَغلا  َدنِع  ُهَسفَن  ُِکلمَی  يذَّلا  ُدیدَّشلا  امَّنإ  ِۀَعرّصلَاب  ُدیدَّشلا  َسَیل 
دوخ سفن  کلام  مشخ  ماگنه  هک  تسا  یسک  دنمورین  هکلب  دنز ، نیمز  رب  ار  دوخ  بیقر  یتشُک  رد  هک  تسین  یسک  نامرهق  دنمورین و   ؛

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  [ 145 «.] دشاب
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اِهب ٍقَرَتُحم  َلَّوأ  َناک  ُهَقَلطأ  نَمَو  اهَأَفطأ  ُهَمَظَک  نَم  ٌةَدَقُوم  ٌران  ُبَضَغلأ 
شدوخ لاح  هب  ار  بضغ  هک  نآ  تسا و  هدرک  شوماخ  ار  شتآ  نآ  دـناشن  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یـسک  لعتـشم ، تسا  یـشتآ  بضغ   ؛

: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 146 «.] تخوس دهاوخ  نآ  ياههلعش  رد  هک  تسا  یسک  لّوا  دوخ  دراذگ  دازآ 
ّرَش ّلُک  ُحاتفِم  ُبَضَغلأ 

: » دومرف یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  [ 147 «.] تسا رورش  اهيدب و  مامت  دیلک  مشخ ،  ؛
َمهَفلا  ُقّرَُفتَو  ِۀَّجُحلا  َةَّدام  ُعَطقَتَو  َقِطنَملا  ُّریَُغت  ِبَضَغلا  ُةَّدِش 

ار یمدآ  مهف  دربیم و  نیب  زا  ار  رکف  زکرمت  دزیریم ، مـه  هـب  ار  لالدتـسا  ساـسا  دـهدیم و  رییغت  ار  راـتفگ  یگنوـگچ  دـیدش  مـشخ   ؛
: » دومرف رگید  یتیاور  رد  [ 148 «.] دزاسیم هدنکارپ 

ُُهتَیاغ  تََلبَو  ُُهتَجَرَد  تَمُظَع  امُهَکَلَم  نَمَف  ُُهتَوهَشَو  ُُهبَضَغ  ِءرَمِلل  ّوُدَع  يدعأ 
دوـخ ناـمرف  هب  ار  اـهنآ  دـنک و  راـهم  ار  شکرـس  هزیرغ  ود  نیا  دـناوتب  هک  نآ  تسوا . توهـش  بـضغ و  یمدآ  نانمـشد  نیرتنمـشد   ؛

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح  رد  [ 149 «.] دسرب ّتیناسنا  جوا  هب  دناوتیم  دراد و  یمیظع  ماقم  دروآرد ،
تُکساَف  َتبِضَغ  اذإ 

: » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  [ 150 «.] نک توکس  يدش  نیگمشخ  هاگره   ؛
ُهّللا  َّفَک  ِساّنلا  ِنَع  ُهَبَضَغ  َّفَک  نَم 

228 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ِۀَمایِقلا َموَی  ُهَبَضَغ  ُهنَع 

یلص مرکا  ربمایپ  یثیدح  رد  [ 151 «.] تشاد دهاوخ  زاب  وا  زا  ار  شمـشخ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  درادزاب ، مدرم  زا  ار  شمـشخ  هک  ره   ؛
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا 

ِراّنلا َنِم  َبَضَغلا  َّناَف  ِدِرابلا  ِءاملَاب  أَّضَوَتَیَلَف  مُکُدَحأ  َبِضَغ  اذإ 
[152 «.] تسا شتآ  زا  مشخ  اریز  دریگب ، وضو  درس  بآ  اب  دش  نیگمشخ  امش  زا  یکی  هاگره   ؛

229 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نامدرم نیرتدب 

هراشا

2
ُهاینُِدب ُهَتَرِخآ  َعاب  نَم  ِساّنلا  ُّرَش  ُّیلَع ، ای  ِهّرَش . َءاّقتإ  ُساّنلا  ُهَمَرکأ  نَم  ِساّنلا  ُّرَش  ُّیلَع ، ای  ِراّنلا . ِلهأ  نِم  َوُهَف  ُهَناِسل  ُساّنلا  َفاخ  نَم  ُّیلَع ، ای 

. ِهِریَغ اینُِدب  ُهَتَرِخآ  َعاب  نَم  َِکلذ  نِم  ٌّرَشَو 
ار وا  شّرش  زا  ظفح  يارب  مدرم  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدب  یلع ، يا  تسا . شتآ  لها  وا  دنـسرتب  شنابز  زا  مدرم  هک  یـسک  یلع ، يا 

يایند هب  ار  شترخآ  هک  تسا  یـسک  وا  زا  رتدب  دشورفب و  شیایند  هب  ار  شترخآ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدب  یلع ، يا  دـننک . مارتحا 
. دشورفب نارگید 

ص 46 ج 77 ، راونالاراحب ،
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تیاده  رون 
نیا دوخ  میـشاب ، هتـشادن  ربمایپ  ّتیناّـقح  رب  یلیلد  چـیه  رگا  یّتح  تسا . ثحب  دروم  ثیدـح  رد  ياهدـنهدناکت  ياـههلمج  هچ  یتسارهب 

هدـیدن و بتکم  زگره  هدـش و  گرزب  یلهاج  یطیحم  رد  وا  اریز  دربب ، یپ  ترـضح  نآ  ماقم  هب  ناـسنا  هکنیا  يارب  تسا  یفاـک  اـههلمج 
دبای یمرد  ناسنا  تسوا و  تّوبن  تمظع و  رب  لیلد  هک  دوشیم  يراج  شکرابم  نابز  رب  يزیمآتمکح  نانخـس  نینچ  اـّما  هتـشونن ، طـخ 

. هتفهن نانخس  نیا  رد  انعم  زا  ییایند  اریز  تسا ، هزجعم  دوخ  بلاطم  نیا  هک 
، تالکشم اهيراتفرگ ، زا  يرایسب  تسا . مک  دوش  هتفگ  نابز  هرابرد  هچره  اریز  دنکیم ، نابز  هلأسم  هّجوتم  ار  اهناسنا  نخس ، هعیلط  رد 

، اهیتخبشوخ اهیتخبدب ،
230 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

وا نابز  زا  مدرم  هک  یـسک  یلع ، يا  دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا . نابز  حالـصا  ورگ  رد  اهتسکـش  اـهيزوریپ و 
ار همه  شنابز  شین  اب  نوچ  دـیوگب ، نخـس  دـنکن  هکنیا  زا  دـنراد  تشحو  همه  دوشیم  دراو  یـسلجم  هب  اًلثم  تسا . مّنهج  لـها  دنـسرتب 

. تسین نابز  زا  رتمک  ملق  ّتیّمها  هّتبلا  تسا . كانرطخ  یلیخ  نابز  دزگیم .
: » دیامرفیم مود  هلمج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

ِهّرَش  َءاّقتا  ُساّنلا  ُهَمَرکا  نَم  ِساّنلا  ُّرَش  یلع ، ای 
«. دننکیم مارتحا  ار  وا  شّرش  زا  ظفح  يارب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب  یلع ، يا   ؛

: دنراذگیم مارتحا  هورگ  ود  هب  مدرم 
. دنراذگیم مارتحا  دندرگ  دنمهرهب  نانآ  اب  ینیشنمه  عفانم  زا  هکنیا  يارب  ناشبوخ و  تافص  تهج  هب  یهورگ  هب 

. دناسرب ناشیا  هب  يرازآ  نتشاذگن ، مارتحا  تروص  رد  دنسرتیم  ینعی  دنراذگیم ؛ مارتحا  ناشررض  عفد  يارب  ياهتسد  هب  و 
هب مود  دنریگب و  ار  متسد  هک  یناسک  هب  لّوا  مهدیم : هتسد  ود  هب  ار  لاملاتیب  تفگ : یسک  هک  هدش  لقن  یفورعم  ناتـساد  هنیمز  نیا  رد 

. دنریگن ار  میاپ  هک  یناسک 
. تسا ناشّرش  زا  ظفح  زیهرپ و  يارب  دنوشیم  مارتحا  هک  مود  هتسد  نیمه 

؟ دننامدرم نیرتدب  نانیا  ارچ  شسرپ :
هب ناشلیم  فـالخ  رب  هک  دـننکیم  راداو  ار  مدرم  دـننکیم ، ّتیذا  ار  مدرم  تسا . ربارب  دـنچ  ناـشهانگ  هکنیا  يارب  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 

. دنراذگب مارتحا  ناشیا 
. تسا لطاب  هب  لام  لکا  مارح و  دنروآ  تسد  هب  یتعفنم  دوس و  هار  نیا  زا  رگا 

. تسا كوخ  تشوگ  دننام  وا  يارب  یلوپ  نینچ  درَبن  ار  ناسنا  يوربآ  هک  دنهدب  یسک  هب  ار  لاملاتیب  لوپ  رگا  ینعی 
: » دیامرفیم موس  هلمج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

ِهِریَغ  اینُِدب  ُهَتَرِخآ  َعاب  نَم  ِساّنلا  ُّرَش  ّیلَع ، ای 
َّنِإَو  » » هک یلاح  رد  دشورفب ، رادیاپان  يارـس  هب  ار  یقیقح  یناگدـنز  ینعی  دـشورفب .» ایند  هب  ار  ترخآ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـب   ؛

؛» ُناَوَیَْحلا َیَِهل  َةَرِخَْألا  َراَّدلا 
231 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تاـیح ناـسنا  هک  تسا  دـب  هچ  تسا . یجیردـت  یگرم  اـیند  تـقیقح ، رد  [ 153 «.] تسا یعقاو )  ) یگدـنز يارـس  ترخآ ، يارـس  طقف  و 
نینچ دریگب . تسا  یجیردت  گرم  هک  ار  يویند  یگدنز  نیا  رذگدوز و  رـصتخم و  تاّذل  نآ  ضوع  رد  دهدب و  ار  یقیقح  نادـیواج و 
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، تسا دب  تّمه  رظن  زا  مه  دـنکیم و  لمع  دـب  نوچ  لمع ، رظن  زا  مه  دـنکیم و  رکف  دـب  نوچ  تسا ، فرحنم  يرکف  رظن  زا  مه  یناسنا 
. تسا تسپ  شتّمه  نوچ 

ایند و نید و  زا  نم  رگید ، ترابع  هب  دنتـسین . مک  یناسک  نینچ  دنـشورفیم . نارگید  يایند  هب  ار  ناـشترخآ  هک  دـنایناسک  رتدـب  نیا  زا 
. تسا یتخبدب  تقامح و  تیاهن  نیا  هک  دوش  دابآ  ینالف  يایند  هکنیا  يارب  مراذگب  هیام  مدوخ  زیچ  همه 

یتقو هک  دینکن  لایخ  دوشیم . مه  یمود  قادصم  دراد  هتفرهتفر  هدش  هک  یلّوا  قادصم  هک  دنیبیم  دنکیم  زاب  ار  شمـشچ  ناسنا  یهاگ 
بادرگ نیا  رد  ندـش  قرغ  لاح  رد  هتـشذگ و  راک  زا  راک  هک  دوشیم  هّجوتم  ناهگان  دـنکیم ، ربخ  اًـلبق  دریگیم  ار  ناـسنا  نماد  اـهنیا 

. دنزیم اپ  تسد و  نآ  رد  دراد  تسا و 

یمالسا تایاور  رد  نابز 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یثیدح  رد 
ِِهناِسل  ُظفِح  ِنِمؤملا  ُةاَجن 

: » تفگ شدنزرف  هب  نامقل  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور  رد  [ 154 «.] تسا شنابز  يرادهگن  رد  نمؤم  ییاهر   ؛
ٍبَهَذ  نِم  َتوکُّسلا  َّنإَف  ٍۀَِّضف  نِم  َمالَکلا  َّنأ  َتمَعَز  َتنُک  نا  َّیَُنب  ای 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مـظعا  ربماـیپ  زا  [ 155 «.] تسـالط توکـس  هک ) نادـب   ) تسا هرقن  نتفگ  نخـس  هک  ینکیم  لاـیخ  رگا  مرـسپ ، يا   ؛
: » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور 

ُۀَمالَسَو ِناسّللاَنِم  ِناسنإلا  ُءالَب 
232 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ِناسّللا  ِظفِح  یف  ِناسنإلا 
نبا هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  [ 156 «.] تسا نابز  يرادـهگن  رد  مه  یمدآ  تمالـس  تسا و  ناـبز  زا  یمدآ  يراـتفرگ   ؛

: » دومرف دوعسم 
: ُلوقَی یلاعَت  َهّللا  َّنإَف  َِکناِسل  ِظفِِحب  َکیَلَع 

دنوادـخ اریز  ناـبز ، يرادـهگن  هب  داـب  وـت  رب  َنُوبِـسْکَی 157 ؛] اُوناَـک  اَِـمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْـشَتَو  ْمِهیِدـْیَأ  اَـنُمّلَُکتَو  ْمِهِهاَوـْفَأ  یَلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْـیلا  »
یهاوـگ دـندرکیم  هـک  ییاـهراک  هـب  ناـشیاهاپ  دـنیوگیم و  نخــس  اـم  اـب  ناشناتــسد  مـیهنیم و  رهُم  ناـشناهد  رب  زورما  دــیامرفیم :

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یثیدح  رد  [ 158 «.] دنهدیم
ِهِمالَک  نِم  َلضَفلا  َکَسمأَو  ِِهلام  نِم  َلضَفلا  َقَفنأ  نَِمل  یبوُط 

زا مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  [ 159 «.] دزیهرپب دـیاز  نانخـس  نتفگ  زا  دـنک و  قاـفنا  ار  دوخ  یفاـضا  لاوما  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ   ؛
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  شناردپ 

ُقدّصلا  ِثیدَحلا  ُۀَنیز 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یثیدح  رد  [ 160 «.] تسا ییوگتسار  نخس ، تنیز   ؛

ِفیَّسلا  ِبرَض  نِم  ُّدَشأ  ِناسّللا  ُۀَنِتف 
یلص ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هّللادبع  زا  [ 161 «.] تسا ریشمش  تبرض  زا  رتتخس  نابز ، هنتف   ؛

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا 
ِِبیاعَملا  ِءارَبلل  َنوغابلأ  ِۀَّبِحألا ، َنَیب  َنوقّرَفُملأ  ِۀَمیمَّنلِاب  َنوُؤاّشَملأ  لاق : ِهّللا ، َلوسَر  ای  یلب  اُولاق : مُکِرارِِشب ؟ مُُکئّبَنا  الأ  »
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ناتـسود نایم  دـنرادیمرب و  ماگ  ینیچنخـس  هب  هک  نانآ  دومرف : ادـخ . ربمایپ  يا  يرآ  دـنتفگ : منکن ؟ هاگآ  ناتناراکدـب  زا  ار  امـش  ایآ   ؛
[162 «.] دنشارتیم بیع  ناهانگ  يارب  دننکفایم و  ییادج 

233 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ِلاجّرلا  َِۀباهَمَو  ِهجَولا  ِءاِمب  ُبَهذَی  ُهَّنإَف  َحازِملاَو  مُکاّیا 
: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 163 «.] دَربیم ار  نادرم  تبیه  وربآ و  اریز  دیزیهرپب ، ندرک  یخوش  زا   ؛

ُهَناِسل  ُساّنلا  یَقَّتا  ٌدبَع  ِهّللا  ِقلَخ  َضَغبَأ  َّنِإ 
[164 «.] دنسرتب شنابز  زا  مدرم  هک  تسا  ياهدنب  ادخ  قلخ  نیرتنمشد   ؛

234 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یقالخادب

هراشا

3
. ٍبنَذ یف  َلَخَد  ٍبنَذ  نِم  َجَرَخ  امَّلُک  ُهَبِحاص  َّنإَف  ِقلُخلاُءوس  ّالا  ٌَۀبَوت  ٍبنَذ  ّلُِکل  ُّیلَع ، ای 

يرگید هانگ  هب  دنکیم ،) هبوت   ) دوشیم جراخ  یهانگ  زا  قالخادـب  ناسنا  هاگره  اریز  یقالخادـب ، زج  دراد  ياهبوت  یهانگ  ره  یلع ، يا 
. دوشیم راچد 

ص 48 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
یقالخادـب زا  اـّما  درک ، هبوت  ناوتیم  ناـهانگ  همه  زا  دـیامرفیم : هدرک  هراـشا  قـلُخ  ِءوـس  رطخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـجنیا  رد 

هک یلاح  رد  دـنکیم ، هبوت  لمع  زا  ناـسنا  مینادـب  هک  تسا  نیا  مهم  درادیمنرب و  ناـسنا  زا  تسد  تفـص  نیا  اریز  درک ، هبوت  ناوتیمن 
. تسین لمع  قلُخِءوس 

قلُخِءوس راثآ 

هبوت دیامرفیم  ترضح  اذل  دتفایم . رگید  هانگ  هب  دنک ، هبوت  یهانگ  زا  دهاوخیم  ناسنا  تسا . يرایـسب  ناهانگ  همـشچرس  قلُخ  ءوس  . 1
. ملظ تبیغ ، غورد ، مدرم ، رازآ  ّتیذا و  دننام : تسا ؛ نآ  زا  یشان  ناهانگ  ترثک  قلُخِءوس ، راثآ  هلمج  زا  ورنیازا  درادن .

235 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
، یقلُخدـب اب  ناسنا  رگید ، تراـبع  هب  دَروآیم . هارمه  هب  ار  مدرم  یمومع  ترفن  ینعی  تسا . یعاـمتجا  راـثآ  قلُخِءوس ، راـثآ  هلمج  زا  . 2

تـسد زا  ار  نادـیرم  تساقآ ، دـهدیم . تسد  زا  ار  شیاهيرتشم  تسا  بساـک  اًـلثم  دـهدیم . تسد  زا  ار  شذوفن  هعماـج و  ناتـسود و 
زا روظنم  دـهدیم . تسد  زا  ار  شنادـنزرف  نز و  یهاگ  یّتح  دـنورب . تسد  زا  نارـشاعم  ناراـی و  هک  دوشیم  ثعاـب  قلخِءوس  دـهدیم .

وا و نایم  تسا . قالخادب  ردپ  نوچ  دنیبب ، ار  ردپ  درادن  تسود  هّچب  هک  ییاج  ات  دـنوشیم  هناگیب  وا  زا  نانآ  هک  تسا  نیا  نداد » تسد  »

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا قلخِءوس  راثآ  زا  رگید  یکی  مدرم  ندش  ادج  یمومع و  ترفن  سپ  دتفایم . هلصاف  نادنزرف 
شدوخ سک  ره  زا  شیپ  قالخادـب  مدآ  ینعی  دراذـگیم . ریثأت  ناسنا  دوخ  رب  هک  تسا  یحور  باذـع  هجنکـش و  قلخِءوس ، موس  رثا  . 3

دوشیم و ناسنا  يرامیب  بجوم  نیا  هّتبلا  ار . نارگید  نورب  هاگنآ  دـنازوسیم  ار  دوخ  نورد  لّوا  یقالخادـب ، شتآ  اب  وا  دوشیم . ّتیذا 
. تسا ّرثؤم  رایسب  وا  رمع  یهاتوک  رد 

هجنکـش نایانـشآ ، ناگتـسب و  ناراـی و  ناتـسود و  نداد  تسد  زا  ناـهانگ ، ترثـک  دراد : ار  یفنم  رثا  هس  نیا  لقاّدـح  قلخِءوس  نیارباـنب 
. یحور

یقالخادب ياههمشچرس  لماوع و 

: اجیب عّقوت  . 1

فلاـخم هک  دـنوشیم  هجاوم  يدراوم  اـب  ًاـتعیبط  دـنراذگب ، مارتحا  دـننک و  مالـس  اـهنآ  هب  مدرم  دـنراد  راـظتنا  دـناعّقوترپ و  هک  یناـسک 
هداوناـخ و دروم  رد  یّتـح  ار  شراـظتنا  عّقوت و  حطـس  ناـسنا  رگا  اـّما  دـنوشیم ، ینابـصع  دـنوریم و  رد  هروک  زا  اذـل  تسا  ناـشراظتنا 

تالکـشم زا  دش ، ادیپ  ياهّیحور  نینچ  رگا  دراد . یگدامآ  دیآیم  شیپ  هک  یتاقاّفتا  ربارب  رد  دوشیمن و  ینابـصع  دنک ، مک  شناکیدزن 
عّقوت نامتـسود  زا  ار  يزیچ  نینچ  ام  دنیوگیم  دـنروخیم  هبرـض  ناشناتـسود  زا  یتقو  صاخـشا  یخرب  دوشیمن . هدرـسفا  دـسارهیمن و 

. میتشادن

: رورغ ربک و  . 2

نوچ  دنشاب و  همه  زا  رتالاب  دنهاوخیم  ًاعبط  ّربکتم  ياهناسنا 
236 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هدـشن ماجنا  ناشتـساوخ  قباطم  اهراک  دـننیبیم  یتقو  زین  نانیا  دـننکیمن و  ییانتعا  ناشیا  هب  دـنراگزاسان و  يدارفا  نینچ  اب  ًاـترطف  مدرم 
. دنوشیم قالخادب  ینابصع و  تسا ،

: تشذگ مدع  . 3

ربارب رد  دریگب و  هدیدان  ار  فالخ  راک  دشوکب  دیاب  ناسنا  اّما  دنوشیم ، ّتینابـصع  راچد  اذل  دنراد و  یمک  تشذـگ  یگدـنز  رد  یخرب 
دیآیم شنهذ  هب  تقو  ره  درکن  شومارف  رگا  یلو  دوشیم  بوخ  مه  شقالخا  دنک  شومارف  ار  نآ  رگا  نوچ  دنک ، تشذـگ  تامیالمان 

. دوشیم قالخادب  هجیتن  رد  تحاران و 

: یتّیفرظمک . 4

« شرت ياهروغ  اب  دوشیم و  نیریـش  يزیوَم  اب   » فورعم لوق  هب  دـننک . لّـمحت  ار  لـئاسم  دـنناوتیمن  ّتیفرظیب  اـی  ّتیفرظمک  ياـهناسنا 
. دناینابصع قالخادب و  قلخجک و  هشیمه  یناسک  نینچ  تسا . نافوط  وا  هناخ  رد  یمیسن  ینعی 

یعامتجا لماوع  هب  نونکا  دوب ، یناور  یحور  لماع  راهچ  اهنیا  دنکیم . مضه  یتحار  هب  ار  لئاسم  هنوگنیا  دشاب ، رظندنلب  ناسنا  رگا  اّما 
. میزادرپیم ینامسج  و 
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ینامسج یعامتجا و  لماوع 

لّمحت هک  يرامیب  رثا  رب  اریز  دنوشیم ، قالخادب  ًالومعم  نارامیب  دیاهدید  دوشیم . قلخ  جک  یهاگ  تسا ، جازملا  فیعض  هک  یناسنا  . 1
رد رامیب  هکنیا  يارب  دننک ، ارادم  اهنآ  اب  دیاب  ناشناراتـسرپ  درک و  زیهرپ  ناشدزن  ادـص  رـس و  زا  دوشب و  ناشلاح  هظحالم  دـیاب  دـناهدرک 

. هدش وا  تعیبط  ِءزج  یقلخجک  هک  تسا  یعضو 
هب دوشیم و  ظیلغ  نوخ  یگنـشت ، یگنـسرگ و  رثارب  نوچ  دنوشیم ، قالخادب  ینابـصع و  مدرم  یخرب  ناضمر ، هام  رهظزادعب  رد  اًلثم  ای 

دناوتیمن هجیتن  رد  دریگیم  رارق  راشف  تحت  باصعا  ًاعبط  دـنوشیمن ، هیذـغت  يزغم  ياهلولـس  تسا و  هتـسخ  باـصعا  دـسریمن ، زغم 
ّتینابصع لماوع  غارس  دناوتیم  اریز  تسا ، رتمک  ّتینابـصع  لماوع  هک  دشاب  ییاج  رد  ماگنه  نیا  رد  تسا  رتهب  اذل  دنک . لرتنک  ار  دوخ 

ینعی  دنک . مک  مدرم  اب  ار  شطباور  تسا  هدامآ  اههنیمز  هک  یتاعاس  رد  دورن و 
237 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دهدن ناشن  ار  شدوخ  یقلخجک  هک  دشاب  ياهنوگهب 
ار نادنزرف  نز و  دوریم  هناخ  هب  یتقو  هدرکررض ، رازاب  رد  اًلثم  دوشیم . رگید  ییاج  رد  یقالخادب  ببس  ییاج ، زا  ّتیمورحم  یهاگ  . 2

. دَرازآیم
دننک ذوفن  مدرم  لد  رد  اهراک  دربشیپ  يارب  دیاب  دنراد  راک  رـس و  مدرم  اب  هک  یناسک  صوصخهب  تسا ، يدب  رایـسب  يالب  یقالخادب  نیا 
یلو دنشاب . [ 166 «] ْمَُهل َْتِنل  ِهَّللاَنِم  ٍۀَمْحَر  اَِمبَف   » قادصم هکلب  دنـشابن ، [ 165 «] َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول   » قادـصم و 

. دنهدیمن ناشن  یقالخادب  یقلخجک و  دوخ  زا  دایز  دنرادن  راک  ورس  مدرم  اب  هک  یناسک 
، یقلخجـک لماوع  اههنیمز و  ندرب  نیب  زا  رب  هوـالع  دـیاب  ورنیازا  دربیم . نیب  زا  ار  ناـسنا  ياـههمانرب  ماـمت  یقلخجـک  یهاـگ  هصـالخ 

. درک یقلخ  شوخ  نیرمت 
ذایعلا مالسلا - هیلع  یلع  دنتفگیم  دندرکیم و  حاّزم  هب  مهّتم  ار  وا  شنانمـشد  هک  تشاد  قلخ  نسُح  ردقنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

. تسا وگهلذب  هّللاب -
. دوش فقاو  نآ  ّتیّمها  هب  درورپب و  دوخ  رد  تسا - قلخ  نسح  هک  ار - نآ  لـباقم  هطقن  دـیاب  دوشن  ـالتبم  قلخِءوس  هب  ناـسنا  هکنیا  يارب 
ار مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یثیداحا  دراد  ّتیّمها  یمالـسا  گرزب  نایاوشیپ  دزن  هزادنا  هچ  ات  قلخ  نسح  میوش  هّجوتم  هکنیا  يارب  اذل 

: مینکیم هراشا  اهنآ  هب  هک  میاهدیزگرب  قلخ  نسُح  ّتیّمها  هرابرد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قلخ  نسح  زا  ياهنومن 

نیرتمهم زا  یکی  هک  تشاد  يدّدعتم  لماوع  يرهاظ  رظن  زا  یلو  دوب ، یهلا  دادما  دـییأت و  اب  دـنچره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزوریپ 
تحت ار  تخـسرس  نانمـشد  هک  دوب  عمج  وا  رد  قالخا  مراکم  یناسنا و  یلاع  تافـص  نانچنآ  دوب . ترـضح  نآ  یقـالخا  هبذاـج  اـهنآ 

. تخاسیم دوخ  بوذجم  تخس  ار  ناتسود  تشادیم و  او  میلست  هبودادیم  رارقریثأت 
238 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هّکم حـتف  رد  یقالخا  هزجعم  نیا  زا  ياهنومن  هکنانچ  میاهتفگن ، قارغا  میمانب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یقالخا  هزجعم  ار  نیا  رگا  یّتح 
ربمایپ صخـش  مالـسا و  ّدـض  رب  دنتـشاد  ناوت  رد  هچ  ره  زارد  نایلاس  هک  هشیپتیانج - راوخنوخ و  ناکرـشم  هک  یماگنه  تشگ ، نایامن 

تابـساحم مامت  فـالخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـندش ، راـتفرگ  نیملـسم  لاـگنچ  رد  دـنتفرگ - راـک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
قادصم هب  هک  دـش  ببـس  نیمه  درپس و  یـشومارف  تسد  هب  ار  نانآ  تایانج  مامت  درک و  رداص  یمومع  وفع  نامرف  نانمـشد ، ناتـسود و 
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. دنوش ناملسم  هورگ  هورگ  مدرم  اًجاَْوفَأ » ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی  »
تـسا هدمآ  يدایز  ياهناتـساد  خیرات  ریـسفت و  ياهباتک  رد  ترـضح  نآ  ياوقت  يراکادف و  راثیا ، ینابرهم ، وفع ، قلخ ، نسح  هرابرد 

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  مردپ  زا  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  یثیدح  رد  هک  مییوگب  دیاب  ردق  نیمه  یلو 
نیا زا  یـشخب  رد  دومرف . خـساپ  نم  هب  ًاحورـشم  مردـپ  مدیـسرپ و  وا  قالخا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدـنز  ياـهیگژیو  هراـبرد 

: تسا هدمآ  ثیدح 
، لدگنـس نشخ ، زگره  دوـب . میـالم  وـخمرن و  درکیم و  دروـخرب  هدـنخ  ییورـشوخ و  اـب  شنانیـشنمه  اـب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  »

. دوبن ارسهحیدم  وجبیع و  نابزدب ، رگشاخرپ ،
. تشگیمنزاب دیمون  دمآیم  وا  هناخ  رد  هب  هک  ره  دشیمن و  سویأم  وا  زا  سکچیه 

اهر مدرم  دروم  رد  ار  زیچ  ود  و  دوبن . طوبرم  وا  هب  هک  يراک  رد  تلاخد  ییوگرپ ، نخـس ، رد  هلداجم  دوب : هدرک  رود  دوخ  زا  ار  زیچ  هس 
. تخادرپیمن مدرم  یناهنپ  ياهبیع  اهشزغل و  يوجوتسج  هب  درکیمن ، تّمذم  ار  یسک  دوب : هدرک 

هک تشاد  ذوفن  اهلد  رد  شتاملک  يردـقهب  نتفگ  نخـس  ماگنه  تفگیم . نخـس  تشاد  دـیما  ار  یهلا  باوث  هک  يروما  دروم  رد  طـقف 
. دـندرکیمن هلداجم  عازن و  زگره  وا  دزن  اّما  دـندمآیمرد ، نخـس  هب  اهنآ  دـشیم  تکاس  هک  یماگنه  دـندرکیم و  رایتخا  توکـس  همه 

یـسک هاگره  دومرفیم : شنارای  هب  درکیم و  لّمحت  درکیم ، یتساوخرد  تفگیم و  نخـس  تنوشخ  اب  یهاـگآان  بیرغ و  درم  هاـگره 
«. دریگ نایاپ  شنخس  ات  درکیمن  عطق  ار  یسک  مالک  زگره  دینک . اطع  وا  هب  دراد  یتجاح 

239 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
، دـندمآیمنرد مالـسا  هب  ریذـپانفاطعنا  نشخ  عمج  نآ  یلهاج و  هدـنامبقع  ّتلم  نآ  دوبن  یهلا  تاکلم  وکین و  قالخا  نیا  رگا  يرآ ،
و دندادیم . همادا  ار  ّتیلهاج  نارود  شور  هار و  نامه  دـندشیم و  هدـنکارپ  وا  درگ  زا  همه  َِکلْوَح » ْنِم  اوُّضَْفنَال   » هیآ قادـصم  هب  هکلب 

. دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوخ  قالخا و  زا  يوترپ  یناملسم ، ره  رد  دوش و  هدنز  زورما  یمالسا  قالخا  نیا  هک  تسا  بوخ  هچ 

یمالسا تایاور  رد  قلخ  نسُح  تّیّمها 

تیاور دـنچ  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  ناوارف  نیملـسم - هفیظو  هرابرد  هچ  ربماـیپ و  صخـش  هراـبرد  هچ  هنیمز - نیا  رد  زین  یمالـسا  تاـیاور 
: مینکیم هراشا 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  میناوخیم  یثیدح  رد 
ِقالخألا  َمِراکَم  َمّمَتِال  ُتثُِعب  امَّنا 

«. منک لیمکت  ار  یقالخا  لیاضف  هک  ماهدش  ثوعبم  نیا  يارب  نم   ؛
. تسوکین قالخا  لیمکت  نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  یلصا  فادها  زا  یکی  بیترت ، نیا  هب 

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد 
ِراهَّنلا ِِمئاصَو  ِلیللا  ِِمئاق  َۀجَرَد  ِهِقلُخ  ِنسُِحب  َكِرُدَیل  ُنِمؤُملا  َّنا 

يرگید تیاور  رد  و  [ 167 «.] تسا رادهزور  اهزور  دتسیایم و  تدابع  هب  اهبش  هک  دسریم  یـسک  هجرد  هب  دوخ  قلخ  نسُح  اب  نمؤم   ؛
: » دومرف هک  میناوخیم 

ُِقلُخلا  ِنسُح  نِم  ِنازیملا  یف  ُلَقثا  ٍءیَش  نِم  ام 
: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  و  [ 168 «.] تسین بوخ  قلخ  زا  رتنیگنس  لمع ، نازیم  رد  يزیچ   ؛

ناوخإلا َنَیب  َنوقّرَفُملا  ِۀَـمیِمَّنلِاب  َنوؤَّشَملا  ِهّللا  َیلا  مُکُـضَغبأ  َو  َنوَفلُؤی  َو  َنوَفلأَی  َنیذَّلا  ًافانکأ  َنُوئِطَوُملا  ًاـقالخا  مُُکنَـسحا  ِهّللا  َیلا  مُکُّبَحا 
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ِتارَثَعلا  ِءآَُربِلل  َنوسِمَتلُملا 
شزیمآ  نارگید  اب  دناعضاوتم ، هک  یناسک  نامه  دشاب ، رتهب  همه  زا  شقالخا  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  رتبوبحم  امش  همه  زا   ؛

240 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رد دَنکفایم و  ییادج  ناردارب  نایم  رد  هک  تسا  نیچنخـس  ادخ  دزن  رتضوغبم  امـش  همه  زا  و  دنراد . شزیمآ  اهنآ  اب  زین  مدرم  دـنراد و 

: » دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  [ 169 «.] تسا هانگیب  دارفا  شزغل  يوجوتسج 
ِقلُخلا  ُنسُح  َو  ِهّللا  يَوقَت  َۀَّنَجلا  َساّنلا  ُلِخُدی  ام  ُرَثکأ 

: » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یثیدح  رد  [ 170 «.] تسا ییوخشوخ  يراگزیهرپ و و  دنکیم  تشهب  دراو  ار  مدرم  هک  يزیچ  نیرتشیب   ؛
ًاقلُخ مُُهنَسحأ  ًانامیا  َنینِمؤملا  َلَمکا  َّنا 

مالسلا هیلع  اضّرلایسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  یثیدح  رد  [ 171 «.] دشاب رتوکین  شقالخا  هک  تسا  رتهب  همه  زا  شنامیا  یسک  نانمؤم  نایم  زا   ؛
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ 

ََۀلاحَم ِراّنلا ال  ِیف  ِقلُخلا  َءوُس  َّنأَف  ِقلُخلا  َءوُس  َو  مُکاّیا  َو  ََۀلاحَم  ِۀَّنَجلا ال  ِیف  ِقلُخلا  َنسُح  َّنأَف  ِقلُخلا  ِنسُِحب  مُکیَلَع  »
زا [ 172 «.] تسا شتآ  رد  ماجنارـس  هک  دـیزیهرپب  یقلخدـب  زا  تسا و  تشهب  رد  ماجنارـس  قلخشوخ  اریز  ییوخـشوخ ، هب  داب  امـش  رب   ؛

ضرعمه و  نامیا ، تردق  هناشن  ادخ ، ياضر  بلج  هلیـسو  تشهب ، دیلک  ییوخـشوخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخهب  ثیداحا  نیا  عومجم 
. تسا هنازور  هنابش و  ياهتدابع 

یمالسا تایاور  رد  ییوخشوخ ، لباقم  هطقن  ییوخدب 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یثیدح  رد 
َلَسَعلا  ُّلَخلا  ُدِسُفی  امک  َلَمَعلا  ُدِسُفی  ُءّیَّسلا  ُقلُخلا 

: » دومرف يرگی  ثیدح  رد  [ 173 «.] دزاسیم دساف  ار  لسع  هکرس  هکنانچ  دنکیم  هابت  ار  لمع  ییوخدب   ؛
ُحوُفَت  ٌۀَئیطَخ  ّنَّظلا  ُءوُسَو  ُرَفُغی  ٌبنَذ ال  ِقلُخلا  ُءوُس 
241 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: » دومرف یتیاور  رد  و  [ 174 «.] دوشیم رشتنم  هک  تسا  ییاطخ  ینامگدب  تسا و  یندوشخبان  یهانگ  ییوخدب 
ٍمَّنَهَج  َِكرَد  ُلَفسا  ِهِقلُخ  ِءوُس  نِم  ُُغلبََیل  َدبَعلا  َّنا 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یثیدح  رد  [ 175 «.] دسریم خزود  تاقبط  نیرتنییاپ  هب  ییوخدب  رثا  رب  هدنب   ؛
ُهُُقلُخ  ُهَّزَعَأ  ٍلیلَذ  َو  ُهُُقلُخ  ُهَّلَذأ  ٍزیزَع  َّبُر 

: » دومرف يرگید  تیاور  رد  و  [ 176 «.] تسا هدرک  زیزع  ار  وا  شقالخا  هک  یلیلذ  هتخاس و  لیلذ  ار  وا  شقالخا  هک  يزیزع  اسب   ؛
ِِهنُذا  یف  اونّذأَف  ُهُُقلُخ  َءاس  نَم 

[177 «.] دییوگب ناذا  ششوگ  رد  دش  دب  شقالخا  هک  ره   ؛
242 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رذع لوبق  یهاوخرذع و 

هراشا
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4
. یتَعافَش لَنَی  َمل  ًابِذاک  وا  َناک  ًاقِداص  ٍلّصَِنتُم  نِم  َرذُعلا  ِلَبقَی  َمل  نَم  ّیلَع ، ای 

. دسریمن متعافش  هب  دشابن  هچ  دشاب و  وگتسار  لمع  نیا  رد  هچ  دریذپن  ار  هاوخرذع  ِرذع  هک  یسک  یلع ، يا 
ص 47 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
بکترم ار  یفـالخ  لاـمعا  هـک  یناـسک  دنرایـسب  تـسا . یمالـسا  یقـالخا و  ياـهشزرا  زا  ود  ره  رذـع  شریذـپ  یهاوخرذـع و  هلأـسم 

یقاب مه  وا  مین  وتروق  ود  : » مدرم لوق  هب  یهاگ  هکلب  دننادیم ، بیع  ار  نآ  دـنهاوخب و  رذـع  هک  دـیآیم  ناشراع  ییوگ  اّما  دـنوشیم ،
رد هدش و  نامیـشپ  هک  هنوگنامه  دش ، بکترم  ار  یفالخ  ناسنا  رگا  دراد  یلاکـشا  هچ  تسا . یگرزب  رایـسب  بیع  نیا  راکبلط . و  تسا »

یهاوخرذع تماهش  تعاجش و  ردص ، هعس  ًاعقاو  مدرم  رگا  دهاوخب . رذع  مه  قلخ  هاگشیپ  رد  دنکیم ، رافغتسا  هبوت و  دنوادخ  هاگـشیپ 
کچوک لئاسم  رس  رب  دوسیب  ياهلادج  اهثحب و  یهاگ  دریذپیم . نایاپ  هّیلّوا  لحارم  نامه  رد  تالکشم  زا  يرایسب  دنـشاب  هتـشاد  ار 

هدننار ناهگان  هک  دتفایم  قاّفتا  تسا ، یگدـننار  لاح  رد  یـسک  هّداج  رد  اًلثم  دروآیم . دوجو  هب  ار  یگرزب  تالکـشم  هداتفا ، اپشیپ  و 
. دنکیم لوبق  دشاب  هک  ره  دنکیم ، یهاوخرذع  دعب  دچیپیم و  وا  يولج  ًاتلفغ - ای  ًادمع  يرگید -

تردپ  ثرا  نابایخ  رگم  يرادن ، ساوح  رگم  دیوگب : دنزب و  فرح  الاب  رس  رگا  اّما 
243 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

زا هاگ  تسا و  هداس  یلیخ  لتق  هک  دینادیم  دوش . عقاو  مه  یلتق  نایم  نیا  رد  اسب  هچ  دـنریگب  ار  مه  هقی  دـنوش و  هدایپ  ود  ره  دـعب  تسا ،
یهاوخرذع تعاجش  تماهش و  رگا  مالک ، کی  رد  دینک و  یهاوخرذع  مه  امـش  هتفگ و  يزیچ  رگا  اّما  دریگیم . تأشن  ّتیّمهایب  روما 

. تسا هدش  هتخیر  شتآ  يور  یبآ  لّوا  نامه  زا  ایوگ  دوشیمن و  لیدبت  گرزب  ياهاطخ  هب  کچوک  ياهاطخ  دشاب 
هب کچوک  ياهزیچ  نیمه  هنرگو  دوشیم  مامت  دننک  یهاوخرذع  هک  مادـک  ره  دـش  ماجنا  یفالخ  لمع  رگا  اههداوناخ  نیب  رد  نینچمه 

. دنکیم یشالتم  ار  ياهداوناخ  دوشیم و  لیدبت  مهم  لئاسم 
زا ییاطخ  رگا  سپ  دنکیم . اطخ  یناسنا  ره  نوچ  هن ، ًامّلـسم  دنادیم ؟ موصعم  ار  شدوخ  ایآ  دنک  یهاوخرذع  تسین  رـضاح  هک  یـسک 

، دنراد ردص  قیض  دناهلصوحگنت و  هک  یناسک  تسا . ناسنا  ردص  هعس  رب  لیلد  تسوا ، يراوگرزب  رب  لیلد  یهاوخرذع  دوخ  دزرس ، وا 
ّتیـصخش و تمظع  رب  لیلد  یهاوخرذع  دـننادیمن  دـنلفاغ و  هک  یلاح  رد  دوشیم ، مک  ناشتّیـصخش  زا  یهاوخرذـع  اب  دـنربیم  نامگ 

يارب ياهمّدقم  راک  نیا  ای  دنکیم  هابتشا  ای  دیوگیم  تسار  دوبن  مولعم  هک  یسک  لباقم  رد  هداوس »  » ناتـساد رد  ربمایپ  تسا . يراوگرزب 
. دنداد ناشن  ار  دوخ  يراوگرزب  دوب ، يدعب  ياههمانرب 

مینک یهاوخرذع  داوساب - ای  ماوع  دشاب - دهاوخیم  هک  ره  لباقم ، فرط  زا  یئزج  ییاهزیچ  رد  میـشاب و  فصنم  اهراک  رد  رگا  نیاربانب 
. تسا یقالخا  ياهشزرا  زا  ندیبلط ) شزوپ   ) راذتعا سپ  تسا ، ملاس  یگدنز  دیلک  دوخ ، نیا 

. تسا رذع  لوبق  دهاوخیم ، ردص  هعس  يراوگرزب و  مهنآ  هک  مود  هلأسم  اّما 
. دیریذپب ار  نآ  دیاب  ًامتح  تساوخ  رذع  هناقداص  دمآ  امش  دزن  یسک  رگا 

راذـتعا باجح  ریز  ار  شدوخ  دـهاوخیم  هدرک و  یفالخ  راـک  ًادـمع  رگا  یّتح  دـیامرفیم : ثیدـح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ثحب  زا  ییانثتسا  دراوم  هّتبلا  هک  ریذپب  ار  نیغورد  رذع  یّتح  رواین ، تدوخ  يور  هب  هدرک و  يراوگرزب  امش  دنک ، ناهنپ 

244 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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لباقم فرط  ییوگیم . غورد  هن ، ییوگب  وا  خساپ  رد  امـش  رگا  اًلثم  ياهدیرد . ار  ایح  بجُح و  هدرپ  يریذپن ، ار  رذع  رگا  اریز  تسادج ،
ار وا  تجاـجل  يوـلج  یهاوـخیم  یهار  هچ  زا  امـش  لاـح  میوـگب . غورد  تساوـخ  ملد  دـیوگیم  باوـج  رد  مه  وا  دوـشیم ، رتدـب  مه 

؟ يریگب
: » تسا هدمآ  هزمحوبا  ياعد  رد 

انَسُفنا انمَلَظ  دَقَو  ِوفَعلِاب  یلوا  َتناَو  انَمَلَظ  نَّمَع  َوُفعَت  نا  انَترَما 
«. يرتهتسیاش میدرک - متس  نامدوخ  رب  هک  ام - زا  وفع  رب  وت  ادخ ، يا  اّما  میرذگرد ، دندرک  متس  ام  هب  هک  یناسک  زا  يداد  نامرف   ؛
دنوادـخ يراد  راظتنا  هک  روطنامه  يریذـپب ، ار  يرذـع  یـشخبب و  ار  یهاـنگ  یتسین  رـضاح  یتقو  هک  تسا  نیا  اـعد  موهفم  تقیقح  رد 

. ریذپب ار  يرذع  ياشخبب و  ار  مدرم  هانگ  کی  لقاّدح  مه  وت  دیاشخبب ، ار  ترایسب  ناهانگ 
: » مییوگیم بجر  هام  ياعد  رد  ای 

َُهلَأَس  نَم  یطُعی 
. دـنکیم شـشخب  نآ  ریغ  هب  مه  هدـننکشهاوخ و  هب  مه  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـنکیم .» اـطع  دـنک  شهاوخ  تساوخرد و  هک  ره  هب   ؛

شتمحر هک  تسا  يدنوادخ  وا  دَنادرگیم . دوخ  هدرتسگ  تمحر  لومشم  هتخانشن ، ار  ادخ  شرمع  مامت  رد  هک  ار  یـسک  نآ ، رب  هوالع 
. دشخبیم لاح  ياضتقم  هب  مه  ناگدننکتساوخرد  ریغ  هب  دنکیمن و  مورحم  ار  ياهدننکتساوخرد  چیه  تسا و  ریگارف 

. دهاوخب رذع  دهاوخیم  هلمج ، کی  رد  دنک و  هئربت  ار  شدوخ  هدرک  هک  يراک  زا  دهاوخیم  هک  یسک  ینعی  لّصَِنتُم » »
تعافش دریذپن  غورد - ای  دشاب  تسار  هاوخ  ددرگ - جراخ  شدوخ  ياطخ  زا  دهاوخیم  هک  ار  یصخش  رذع  هک  یـسک  دومرف : ترـضح 

هرابرد يراد  راظتنا  هک  يدرک  راـتفر  هنوگچ  ناراـکاطخ  هراـبرد  وت  تسا . ناراـکاطخ  صوصخم  نم  تعافـش  اریز  دـسریمن ، وا  هب  نم 
اب هک  مراد  تشذـگ  راظتنا  مشاب  هدرک  ییاطخ  مه  نم  رگا  تسین ، لامعا  اب  قباطم  دـنوادخ  ياهشاداپ  رگم  دـننک ، تشذـگ  وت  ياـطخ 

. دنرذگرد نم  ياطخ  زا  تعافش 
245 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تفرشیپ لماوع  هلمج  زا  مدرم و  لد  رد  راکفا و  رد  ذوفن  یتخبشوخ ، دیلک  هاوخشزوپ ، زا  نآ  شریذپ  هابتشا و  ماگنه  شزوپ  لاح  ره  هب 
. تسا یگدنز  رد 

هک تسا  هدمآ  نایم  هب  تعافش  زا  نخس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رابرهگ  مالک  زا  تمـسق  نیا  رد 
. دیآیم اجنیا  رد  نآ  زا  یشخب  یهاگآ  يارب 

تعافش هلأسم  نآرق و 

تعاطا يارب  ارجا  نماض  تقیقح  رد  اهنآ  همه  هکلب  درادـن ، یماقتنا  هبنج  تمایق  رد  هچ  ناهج و  نیا  رد  هچ  یهلا  ياهتازاجم  کـشیب 
ات درک  يرود  نآ  زا  دیاب  دـنک  فیعـضت  ار  ارجا  نماض  نیا  هک  يزیچ  ره  نیاربانب  تساهناسنا . لماکت  تفرـشیپ و  هجیتن  رد  نیناوق و  زا 

هکلب تسب ، ناراکهانگ  يور  رب  یّلکهب  ار  حالـصا  تشگزاب و  هار  دـیابن  رگید ، يوس  زا  دوشن . ادـیپ  مدرم  رد  هانگ  رب  تراسج  تأرج و 
. دندرگزاب اوقت  یکاپ  ادخ و  يوس  هب  دننک و  حالصا  ار  دوخ  داد  ناکما  اهنآ  هب  دیاب 

شتسردان يانعم  رد  و  ناگدولآ ، ناراکهانگ و  تشگزاب  يارب  تسا  ياهلیسو  لداعت و  نیمه  ظفح  يارب  شحیحص  يانعم  رد  تعافش » »
. تسا هانگ  رب  تأرج  قیوشت و  بجوم 

اب ار  نآ  هدش ، تعافش  هلأسم  رکنم  یّلکهب  هاگ  دناهدرکن  کیکفت  مه  زا  ار  نآ  حیحـص  میهافم  تعافـش و  فلتخم  ياههبنج  هک  یناسک 
. دننادیم ربارب  ملاظ  نامکاح  نیطالس و  ربارب  رد  يزابیتراپ  هیصوت و 
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رگید تایآ  هب  هّجوت  نودـب  ار  [ 178 «] دوشیمن هتفریذپ  تعافـش  یـسک  زا  تمایق  رد  ٌۀَعاَفَـش ؛» اَْهنِم  ُلَبْقَی  َال   » » هیآ نایباّهو ، دـننام  هاگ  و 
. دناهدش تعافش  رکنم  یّلکهب  هداد و  رارق  زیواتسد 

: درک هصالخ  ناوتیم  بلطم  دنچ  رد  ار  تعافش  نافلاخم  ياهداریا  لاح  ره  هب 
. دنکیم فیعضت  ار  شالت  یعس و  حور  تعافش ، هب  داقتعا  فلا )

246 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. تسا یتیعر  بابرا و  هدنامبقع و  عماوج  زا  یساکعنا  تعافش ، هب  داقتعا  ب )

. تساهّتیلوؤسم ندرک  اهر  هانگ و  هب  قیوشت  بجوم  تعافش  هب  داقتعا  ج )

. تسا نآرق  فلاخم  یتسرپهناگدنچ و  كرش و  یعون  تعافش  هب  داقتعا  د )
. تسوا نامرف  هدارا  رییغت  دنوادخ و  ماکحا  ندش  نوگرگد  شموهفم  تعافش  هب  داقتعا  ه )

رد جـیار  یفارحنا  ياهتعافـش  اب  ینآرق  موهفم  رظن  زا  ار  تعافـش  هک  هدـش  یـشان  اجنآ  زا  اهداریا  نیا  همه  تفگ  میهاوخ  هکنانچ  یلو 
زا ًاحورـشم  دیاب  تسا  ياهژیو  ّتیّمها  ياراد  یفن  تهج  رد  مه  تابثا و  تهج  رد  مه  هلأسم  نیا  هک  اجنآ  زا  دناهدرک . هابتـشا  ماوع  نایم 

فرطرب تعافش  هب  طوبرم  تایآ  هنیمز  رد  یماهبا  هنوگره  ات  مینک  ثحب  ثیدح  نآرق و  رد  تعافـش  تعافـش ، هفـسلف  تعافـش ، موهفم 
[179 .] دوش

تعافش یعقاو  موهفم 

هراشا

، تساـهنت کـت و  ياـنعمهب  رتو »  » نآ لـباقم  هطقن  هدـش ، هتفرگ  ِِهلثِم » یلا  ِءیَّشلا  ُّمَض   » تفج و ياـنعمهب  عفَـش »  » هّداـم زا  تعافـش »  » هژاو
نایب ینعم  ود  هب  عرـش  فرع و  رد  ظفل  نیا  هدـیدرگ . قالطا  رتفیعـض  درف  هب  کمک  يارب  رتيوق  رترب و  درف  ندـش  همیمـض  رب  هاـگنآ 

: تسا هدش 

: فرع رد  تعافش  . 1

ضوع دوخ  ناتـسدریز  تازاجم  دروم  رد  ار  یتردـق  بحاص  رظن  درَبب و  هرهب  دوخ  ذوفن  ّتیـصخش و  ّتیعقوم و  زا  عیفـش »  » هک یماـگنه 
ریثأت تحت  یفطاع و  لئاسم  ندیـشک  شیپ  اب  ینامز  دنراد و  وا  ذوفن  زا  هک  یتشحو  ای  صخـش  ذوفن  زا  هدافتـسا  اب  روما  نیا  هاگ  هک  دنک 

. دریگیم تروص  اهنیا  دننام  وا و  قاقحتسا  مرجم و  هانگ  هرابرد  وا  يرکف  ینابم  نداد  رییغت  اب  ینامز  فطاوع و  نداد  رارق 
یـسک هب  طوبرم  اهینوگرگد  اهریثأت و  مامت  دنکیمن . داجیا  مهّتم  ای  مرجم  رکف  تاّیحور و  رد  ینوگرگد  چـیه  ینعم  نیا  قبط  تعافش 

. دینک ّتقد  دوشیم - تعافش  وا  دزن  هک  تسا 
247 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نیا هب  فطاوع  هن  داد ، رییغت  ار  وا  رظن  ناوتب  هک  دنکیم  هابتـشا  دنوادخ  هن  اریز  درادن ، انعم  ًاقلطم  یبهذم  ياهثحب  رد  تعافـش  عوننیا 
زا ریغ  يروـحم  رب  شرفیک  شاداـپ و  هن  دراد و  تشحو  یـسک  ذوـفن  زا  هن  تـخیگنارب ، ار  نآ  ناوـتب  اـت  دراد  تـسا  ناـسنا  رد  هـک  ینعم 

. دنزیم رود  تلادع 

: عرش رد  تعافش  . 2
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زا هک  دزاسیم  مهارف  یتابجوم  هدنوشتعافـش  ینعی  دنزیم . رود  هدنوشتعافـش  عضوم  رییغت  ینوگرگد و  روحم  رب  تعافـش »  » عوننیا
هتـسیاش و هک  دـهدیم  رارق  یبولطم  عضو  رد  ار  دوخ  عیفـش ، اـب  طاـبترا  هلیـسوهب  هدـمآ و  نوریب  رفیک  روخ  رد  بولطماـن و  عـضو  کـی 
راکهانگ و دارفا  حالصا  هلیسو  تیبرت و  یلاع  بتکم  عقاو ، رد  تعافش ، عون  نیا  هب  نامیا  دید  میهاوخ  هکنانچ  دوش . یگدوشخب  ّقحتسم 

هّجوتم اـهيریگهدرخ  اـهداریا و  ماـمت  هک  دـید  میهاوخ  تسا و  عون  نیا  زا  مالـسا  قطنم  رد  تعافـش  تسا . یهاـگآ  يرادـیب و  هدولآ و 
. دراد هدنزاس  لوقعم و  یقطنم و  ییانعم  هک  مود  موهفم  هن  دوشیم ، تعافش  لّوا  ریسفت 

نیوکت ملاع  رد  تعافش 

هدـید ناوارف  عیرـشت ) ملاـع  رب  هوـالع   ) زین شنیرفآ  نیوکت و  ناـهج  رد  میتـفگ  نآ  یقطنم  حیحـص و  ریـسفت  هب  تعافـش  دروم  رد  هچنآ 
باتفآ دـنربیم : شیپ  هدـنزاس  ياهفدـه  ریـسم  رد  ار  اهنآ  هدـش و  همیمـض  رتفیعـض  ياهورین  هب  ناهج  نیا  رتيوق  ياهورین  دوشیم .

ار تایح  هناوج  نیتسخن  دنریگ و  راکهب  ار  دوخ  ینورد  ياهدادعتـسا  ات  دزاسیم  هدامآ  نیمز  لد  رد  ار  اهرذـب  درابیم و  ناراب  دـباتیم ،
شیپ دناهتشاد - تفایرد  ورین  نآ  زا  هک  نامـسآ - يوسهب  هدروآرب  رـس  كاخ  هدکتملظ  زا  دنفاکـشب و  ار  اههناد  تسوپ  دنتـسرفب ، نوریب 

. دنورب

تعافش كرادم 

دودح رد  ناونع ) نیمه  اب  « ) تعافـش  » هلأسم هب  دیجم  نآرق  رد  هک  میزادرپیم  تعافـش  دروم  رد  لّوا  تسد  یلـصا و  كرادم  هب  نونکا 
. تسا هدش  هراشا  دروم  یس 

248 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دوشیم هدید  ناونع  نیا  رکذ  نودب  هلأسم  نیا  هب  يرگید  تاراشا  اهثحب و  هّتبلا 

: دوشیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تایآ  نیا 
َو ٌۀَّلُخَال  َو  ِهِیف  ٌْعَیبَال  ٌمْوَی  َِیتأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاَْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  : » » دـننام دـنکیم ، یفن  ار  تعافـش  قلطم  روطهب  هک  تسا  یتایآ  لّوا  هورگ 

تاجن دیناوتب  ات   ) تسا یشورف  دیرخ و  هن  نآ  رد  هک  دسر  ارف  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دینک  قافنا  میداد  يزور  امـش  هب  هچنآ  زا  ٌۀَعاَفَـشَال ؛»
ُلَبُْقی َالَو  : » » دـیامرفیم رگید  ياهیآ  رد  [ 180 «.] دوشیم ناتلاح  لماش  یتعافـش  هن  دراد و  يدوس  یتسود  هن  و  دـینک ) يرادـیرخ  ار  دوخ 

، حلاص لمع  نامیا و  زا  ریغ  نامرجم  تاجن  يارب  رّوصتم  ياههار  تایآ  نیا  رد  [ 181 «.] دوشیمن هتفریذپ  یسک  زا  یتعافش  ٌۀَعاَفَش ؛» اَْهنِم 
. تسا هدش  یفن  تعافش  هلأسم  ای  یتسود و  هقباس  دنویپ و  ای  يّدام  ضوع  نتخادرپ  قیرط  زا  هچ 

يدوـس ناـنآ  لاـح  هـب  ناگدننکتعافـش  تعافــش  ورنـیازا  َنـیِِعفاَّشلا ؛» ُۀَعاَفـَـش  ْمُـهُعَْفنَت  اَـمَف  : » » میناوـخیم ناـمرجم  یخرب  دروـم  رد 
چیه ٍعیِفَـشَال ؛» َو  ّیلو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکل  اَم  : » » دننام دـنکیم . یفّرعم  ادـخ  طقف  ار  عیفـش »  » هک تسا  یتایآ  مود  هورگ  [ 182 «.] دشخبیمن

ِنآ زا  اـهنت  تعافــش  ماـمت  وـگب : اًـعیِمَج ؛» ُۀـَـعاَفَّشلا  ِهَِّلل  ْلــُق  [ » » 183 «.] تـسین دـنوادخ  زج  امــش  يارب  ياهدننکتعافــش  تـسرپرس و 
: دننام دنکیم  طورشم  ادخ  نامرف  نذا و  هب  ار  تعافش  هک  تسا  یتایآ  موس  هورگ  [ 184 «.] تسادخ

ادخ نذا  هب  زج  ادخ  دزن  دناوتیم  یسک  هچ  ِِهنْذِِإب ؛» اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلااَذ  ْنَم  » »
249 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تعافـش نذا  وا  يارب  دنوادخ )  ) هک یـسک  يارب  زج  ادخ  دزن  تعافـش  َُهل ؛» َنِذَأ  ْنَِمل  اَّلِإ  ُهَدـْنِع  ُۀَـعاَفَّشلا  ُعَْفنَت  َالَو  [ » » 185 «.] دنک تعافش 
يدونشخ ار  طرـش  نیا  هاگ  هک  تسا  هدرک  نایب  هدنوشتعافـش  يارب  یطیارـش  هک  تسا  یتایآ  مراهچ  هورگ  [ 186 «.] درادن يدوس  هداد 

تعافش تسا ، وا ) يارب  تعافش  هب   ) یضار ادخ  هک  یـسک  يارب  زج  اهنآ  و  یَـضَتْراِنَِمل ؛  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َالَو   » » دننام دنکیم ، یفّرعم  ادخ 
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هاگـشیپ رد  ندـش  هتفریذـپ  ینعی  ءاضترا »  » ماقم هب  هک  تسا  یناسک  لاـح  لـماش  اـهنت  ناعیفـش  تعافـش  هیآ ، نیا  قبط  [ 187 «.] دننکیمن
. دناهدیسر دنوادخ 

نانآ اًدْهَع ؛» ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتاِنَم  اَّلِإ  َۀَعاَفَّشلا  َنوُِکلْمَی  َال  : » » دـیوگیم دـنکیم  یفّرعم  ادـخ  دزن  نامیپ  دـهع و  نتفرگ  ار  نآ  طرـش  هاگ 
زا ار  ندش  تعافـش  ّتیحالـص  یهاگ  [ 188 «.] تسا هتفرگ  ینامیپ  نامحر  دـنوادخ  دزن  هک  یـسک  رگم  دنتـسین ، تعافـش  کـلام  زگره 

: دیامرف یمدنکیم  بلس  نامرجم  یخرب 
هتفریذـپ شتعافـش  هـک  ياهدننکتعافـش  هـن  دراد و  دوـجو  یتـسود  هـن  ناراکمتـس  يارب  ُعاَُـطی ؛» ٍعیِفَـشَال  ٍمـیِمَح و  ْنـِم  َنـیِِملاَّظِلل  اَـم  » »

ِءزج ملظ ، نوچ  یناهانگ  زا  زیهرپ  راگدرورپ و  يدونشخ  ماقم  هب  ندیـسر  نامیا و  ینعی  یهلا ، نامیپ  نتـشاد  بیترت ، نیا  هب  [ 189 «.] دوش
. تسا تعافش  یمتح  طیارش 

تعافش نوگانوگ  طیارش 

ینعی دراد . یطیارش  هکلب  تسین ، یطرش  دیقیب و  عوضوم  مالـسا  قطنم  رظن  زا  تعافـش  هلأسم  هک  دهدیم  ناشن  یبوخهب  تعافـش  تایآ 
هب  مه  هدنوشتعافش و  صخش  دوشیم ، هّجوت  دریگیم  تروص  تعافش  نآ  هرابرد  هک  یمرج  هب  مه 

250 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
زا یّلکهب  متس  دننام  یناهانگ  اًلثم  دزاسیم . نشور  ار  نآ  هفسلف  تعافـش و  یلـصا  هرهچ  هک  تسا  بناوج  نیا  و  هدننکتعافـش . صخش 

یخرب رد  هکنانچ  هملک - عیسو  يانعمهب  ار  ملظ  رگاو  دنرادن . یعاطُم  عیفش  ناملاظ  دیوگیم : نآرق  هدش و  هدرمش  نوریب  تعافـش  هریاد 
رد دنحالصا . ناربج و  ریسم  رد  نامیشپ و  دوخ  راک  زا  هک  دوب  دهاوخ  ینامرجم  هب  رصحنم  تعافش  مینک ، ریـسفت  دمآ - دهاوخ  ثیداحا 

. هانگ زا  تمادن  هبوت و  يارب  دوب  دهاوخ  ياهناوتشپ  تعافش  تروص  نیا 
. داد میهاوخ  يدوزهب  ار  نآ  خساپ  هک  تسا  یهابتشا  تسین  تعافش  هب  يزاین  هبوت  تمادن و  دوجو  اب  دننکیم  رّوصت  یخرب  هکنیا  و 

هدیـسر و، ءاضترا »  » ماقم هب  هک  دـنوشیم  تعافـش  قیرط  زا  یگدوشخب  لومـشم  یناسک  اهنت  ءایبنا ، هروس  هیآ 28  قـبط  رگید ، فرط  زا 
. دنایهلا دهع  ياراد  میرم ، هروس  هیآ 87  قبط 

ادخ و هب  نامیا  يانعمهب  دوشیم ، هدافتـسا  هدـش  دراو  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  زا  اهنآ و  يوغل  موهفم  زا  هکنانچ  ناونع ، ود  نیا 
تسا یتارّرقم  مامت  یتسرد  هب  یهاوگ  و  لامعا ) يدب  لامعا و  یکین   ) تائّیـس تانـسح و  هب  فارتعا  رفیک و  شاداپ و  نازیم و  باسح و 

هک تسا  نیا  یساکعنا  باتزاب و  نینچ  هناشن  دبای و  ساکعنا  یمدآ  یگدنز  رد  سپـس  رکف و  رد  هک  ینامیا  هدش ، لزان  ادخ  يوس  زا  هک 
دوخ ياههمانرب  رد  رظندـیدجت  هب  دَروآ و  نوریب  دنـسانشیمن  ّتیمـسر  هب  ار  یـسّدقم  لصا  چـیه  هک  رگنایغط  ناملاظ  تفـص  زا  ار  دوخ 

. دزادرپب
ُلوُسَّرلا ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوُءاَج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » » تسا هدومرف  تعافش  هیاس  رد  ناهانگ  شزرمآ  هرابرد  نآرق 

وت دزن  هب  دندراذگیم ،) اپ  ریز  ار  ادخ  ياهنامرف  و   ) دـندرکیم متـس  دوخ  هب  هک  هاگنآ  نافلاخم  نیا  زا  رگا  اًمیِحَّر ؛» ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَـجََول 
[190 «.] دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  رایسب  ار  ادخ  درکیم ، رافغتـسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دندمآیم و 

هیآ  نیا  رد 
251 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا هدش  هدرمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافش  يارب  ياهمّدقم  نامرجم  رافغتسا  هبوت و 
؛» ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ّیبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسَأ  َفْوَس  َلاَق  َنِیئِطاَخ * اَّنُک  اَّنِإ  اََنبُونُذ  ْاَنل  ْرِفْغَتْـسا  اـَنَابَأ  اَـی  اُولاَـق  : » » تسا هدـمآ  رگید  ياـج  رد  اـی 

مبلطیم شزرمآ  مراگدرورپ  زا  امـش  يارب  يدوزهب  تفگ : میدوب -، راکاطخ  ام  هک  هاوخب  ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردپ ، يا  دنتفگ :
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یبوخ هب  ردپ ، زا  فسوی  ناردارب  ياضاقت  رد  هانگ  زا  ینامیـشپ  تمادـن و  راثآ  زین  تایآ  نیا  رد  [ 191 «.] تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا  هک 
. دوشیم هدید 

قح ناوریپ  یهلا و  لیبس  ناعبات  نامیااب و  دارفا  يارب  اهنت  ناـنآ  تعافـش  راغفتـسا و  هک  میناوخیم  نآرق  رد  ناگتـشرف  تعافـش  دروم  رد 
و ِمیِحَْجلا ؛» َباَذَـع  ْمِِهقَو  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتاَو  اُوباـَت  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَـف  اًْـملِع  َو  ًۀَـمْحَر  ٍءْیَـش  َّلُـک  َْتعِـسَو  اَـنَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَیَو  : » » تسا
ار یناسک  سپ  تسا ؛ هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  وت  شناد  تمحر و  اراگدرورپ ، دنیوگیم ): و   ) دـنبلطیم شزرمآ  نانمؤم  يارب  ناگتـشرف ) )

نیا زین  ناگدننکتعافـش  دروم  رد  نآرق  [ 192 «.] راد هاگن  خزود  باذـع  زا  ار  نانآ  زرماـیب و  دـننکیم  يوریپ  ار  وت  هار  هدرک و  هبوت  هک 
، بیترت نیا  هب  [ 193 «.] دـناهداد قحهب  تداهـش  هک  نانآ  رگم  ّقَْحلاـِب ؛» َدِهَـش  ْنَم  اَّلِإ  : » » دنـشاب قح  رب  هاوگ  دـیاب  هک  هدرک  رکذ  ار  طرش 
، نآ هب  یلعف  یلوق و  یهاوگ  قح و  هب  هّجوت  قیرط  زا  يدنویپ  دزاس ، رارقرب  هدننکتعافـش  اب  دـنویپ  طابترا و  یعون  دـیاب  هدـنوشتعافش 

. تسا قح  ریسم  رد  اهورین  جیسب  یگدنزاس و  يارب  يرگید  لماع  زین  دوخ  نیا  هک 

تعافش یمالسا و  ثیداحا 

252 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: هلمج زا  نآ ، زا  رتحیرص  یهاگ  تسا و  تعافش  هب  طوبرم  تایآ  دافم  لّمکم  هک  مینیبیم  یناوارف  تاریبعت  یمالسا  تایاور  رد 

 » مدینش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ناهرب  ریسفت  رد 
ِیتَّمانِم  ِِرئابَکلاِلهِأل  یتَعافَش 

مدیـسرپ مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  دـیوگیم : ثیدـح  يوار  ریمع  یبا  نبا  [ 194 «.] تسا هریبک  ناـهانگ  ناـبکترم  يارب  نم  تعافـش   ؛
یسک ًامّلسم  یَضَتْراِنَِمل و  اَّلِإ  َنوُعَفْشَی  َالَو  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا  نکمم  تعافـش  هریبک  ناهانگ  نابکترم  يارب  هنوگچ 

نامیـشپ ًاعبط  دوشیم  یهانگ  بکترم  هک  ینامیااب  درف  ره  دومرف : ماما  تسین ؟ دـنوادخ  يدونـشخ  اضر و  دروم  دوش  رئاـبک  بکترم  هک 
تعافش تسین و  یعقاو  نمؤم  دوشن  نامیشپ  هک  یسک  و  تسا » هبوت  هانگ ، زا  ینامیـشپ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش و  دهاوخ 
نومضم [ 195 «.] دنرادن ياهدننکتعافـش  تسود و  ناملاظ  : » دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  تسا و  ملظ »  » وا لمع  دوب و  دـهاوخن  وا  يارب 
شریذپ یلـصا  طرـش  هک  دنکیم  نشور  ثیدح  لیذ  یلو  دوشیم ، هریبک  ناهانگ  نابکترم  لماش  تعافـش  هک  تسا  نیا  ثیدـح  ردـص 

- دَناهرب ینکشنوناق  نایغط و  ملظ و  زا  دناسرب و  ناربج  يزاسدوخ و  تمادن و  هلحرم  هب  ار  مرجم  هک  تسا  ینامیا  ندوب  دجاو  تعافش ،
. دینک ّتقد 

: » تسا هدش  لقن  نینچ  تشون  شباحصا  يارب  لآملادّحتم  تروص  هب  هک  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد 
ُهنَع  یضرَی  نأ  ِهّللا  َیلا  ُبلطَیلَف  ِهّللا  َدنِع  َنیِِعفاّشلا  ُۀَعافَش  ُهَعَفنَی  نأ  ُهَّرَس  نَم 

حالـصا يارب  هک  دهدیم  ناشن  تیاور  نیا  نحل  [ 196 «.] دنک بلج  ار  ادخ  يدونشخ  دیاب  دوش  تعافـش  لومـشم  دراد  تسود  هک  ره   ؛
هدـش و رداـص  تـسا  هداد  خر  ماـع  روـطهب  ناناملـسم  زا  یعمج  ًاـصوصخ و  ماـما  ناراـی  یخرب  يارب  تعافـش  هـنیمز  رد  هـک  یتاهابتـشا 

. تسا هدش  یفن  دنکیم  قیوشت  هانگ  باکترا  هب  هک  ییاهتعافش  تحارصاب ،
253 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: » میناوخیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  يانعمرپ  ثیدح  رد  زاب 
ِساّنِلل ُعَفـشَت  ِفق  ِِملاعِلل  َلیقَو  ِۀَّنَجلا  َیلا  ِقلَطنا  ِدـِباعِلل  َلیق  َّلَجَو  َّزَع  ِهّللا  يَدَـی  َنَیب  ًافقَو  اذاَف  َدـِباعلاَو  َِملاعلا  ُهّللا  َثََعب  ِۀَـمایقلا  َموَی  َناـک  اذا 

مَُهل  َِکبیدأت  ِنسُِحب 
يارب تسیاب و  دیوگیم  ملاع  هب  اّما  ور ، تشهب  يوسهب  اهنت  دیوگیم  دباع  هب  دزیگنایمرب . ار  دباع  ملاع و  دـنوادخ  زیخاتـسر ، زور  رد   ؛
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بتکم هک  شنادرگاش  دروم  رد  وا  تعافـش  و  ملاع » بیدأت   » نایم يدنویپ  ثیدح  نیا  رد  [ 197 «.] نک تعافش  يدرک  تیبرت  هک  یمدرم 
صاـصتخا هوـالع  هب  دَـنکفیب . ثحب  نیا  کـیرات  دراوم  زا  يرایـسب  يور  هب  ییوـترپ  دـناوتیم  هک  دوـشیم  هدـید  دـناهدرک  كرد  ار  وا 

هکلب تسین ، يزابیتراپ  ای  يدادرارق  یبلطم  مالـسا  قطنم  رد  تعافـش  هکنیا  زا  تسا  يرگید  هناشن  دـباع ، زا  نآ  یفن  ملاع و  هب  تعاـفش 
. ناهج نیا  رد  تیبرت  زا  تسا  یمّسجت  یتیبرت و  یبتکم 

تعافش هفسلف 

هراشا

لکشم نادنچ  نآ  یناور  یعامتجا و  ياههفـسلف  كرد  ورنیازا  میتسناد ، دوب  نآ  موهفم  رگنـشور  هک  ار  نآ  كرادم  تعافـش و  موهفم 
: دشاب هتشاد  نادقتعم  رد  ار  ریز  رثا  دنچ  دناوتیم  تعافش  لصا  هب  هّجوت  یّلک  روطهب  تسین .

: يدیماان سأی و  حور  اب  هزرابم  فلا )

هاگشیپ رد  یگدوشخب  زا  سأی  راتفرگ  رگید  يوس  زا  نادجو و  یتحاران  راتفرگ  وسکی  زا  دنوشیم  نیگنـس  میارج  بکترم  هک  یناسک 
یگریت هب  هّجوت  اب  دنتـسین و  رظندیدجت  هنوگچیه  هب  رـضاح  اًلمع  دنباییم  دودـسم  دوخ  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  نوچ  دـنوشیم و  ادـخ 
تیاعر هک  ناونع  نیا  تحت  دوخ  يارب  لمع  يدازآ  یعون  دننزب و  رتشیب  یشکرس  نایغط و  هب  تسد  تسا  نکمم  ناشرظن ، رد  هدنیآ  قفا 

. دنوش لئاق  درادن  يدوس  اهنآ  يارب  تارّرقم 
. دنادیم ریثأت  دقاف  لیلدیب و  ار  نآ  اریز  تسا ، هتسکش  یّلکهب  ار  زیهرپ  ّدس  هدش و  سویأم  يدوبهب  زا  هک  يرامیب  دننامه  تسرد 

254 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: نادجو یتحاران  ب )

تـسا هدرک  هدولآ  نینچ  ار  وا  هک  ياهعماج  زا  ییوجماقتنا  ّسح  کیرحت  ای  یناور  تالالتخا  بجوم  تسا  میارج  هنوگنیا  زا  یـشان  هک 
ياهنزور تعافـش  هب  نامیا  اذل  دوشیم و  لّدـبم  هعماج  يارب  یتحاران  نوناک  كانرطخ و  يرـصنع  هب  راکهانگ  بیترت ، نیا  هب  دوشیم و 

، دنکیم قیوشت  هتـشذگ  ناربج  یّتح  رظندیدجت و  شیوخ و  لرتنک  هب  ار  وا  شزرمآ ، هب  دیما  دیاشگیم و  وا  يور  رب  ییانـشور  يوس  هب 
. دهدیم ار  حلاص  ملاس و  يرصنع  هب  ندش  لیدبت  ناکما  وا  هب  یناور  شمارآ  دوشیمن و  کیرحت  وا  رد  ییوجماقتنا  ّسح 

درف راکهانگ ، مرجم و  يدرف  زا  دناوتیم  هک  تسا  هدـنرادزاب  هدـنزاس و  یلماع  حیحـص ، يانعمهب  تعافـش  هب  هّجوت  مییوگب  رگا  نیاربانب 
زاب ایند  فلتخم  نیناوق  رد  یگدوشخب  تعافـش و  هنزور  دـبا ، ناینادـنز  يارب  یّتح  هک  مینیبیم  ورنیازا  میاهتفگن . فازگ  دزاسب  یحلاص 

یناور لالتخا  راتفرگ  ار  نانآ  ای  دَنادرگ  لّدبم  اهنادنز  دوخ  نورد  رد  يرطخ  نوناک  هب  ار  نانآ  يدیمون  سأی و  ادابم  هک  هدش  هدراذـگ 
. دزاس

255 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اهلد گرم  تایح و 

هراشا
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5
. ِءاسّنلاَعَم ُثیدَحلاَو  ءاینغالا  ُۀََسلاُجمَو  لاذنألا  ُۀََسلاُجم  َبلَقلا : ُتیُمت  مُُهتََسلاُجم  ٌثالَث  ّیلَع ، ای 

. نانز اب  نتفگ  نخس  نادنمتورث ، اب  ینیشنمه  تسپ ، ياهناسنا  اب  ینیشنمه  دَناریمیم : ار  بلق  زیچ  هس  اب  ینیشنمه  یلع ، يا 
ص 45 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: هلمجزا دوشیم ، هدافتسا  یتاکن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  همانّتیصو  زا  هرقف  نیا  زا 

ینعی تسا . یمدآ  ناـج  حور و  زا  هیاـنک  اـجنیا  رد  بلق  درک . بلق  گرم  تاـیح و  دروم  رد  یّمهم  هدافتـسا  ناوـتیم  ثیدـح  نیا  زا  . 1
تاـیح و  » هب دوشیم  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  گرم  تاـیح و  ياراد  یمدآ  حور  لد و  دراد ، تاـمم  تاـیح و  یمدآ  مسج  هکنیا  رب  هوـالع 

«. يونعم گرم 
: » دیامرفیم نیبئات  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

یتَیانَج  َمیظَع  یبلَق  َتامأَو  یتَنِکسَم  َساِبل  ایاَطَخلا  ینتَسَبلأ  یهلإ 
هدناریم ار  مبلق  مگرزب  ناهانگ  تایانج و  هدرک و  منت  هب  یگراچیب  هماج  وت  زا  يرود  هدـناشوپ و  يراوخ  سابل  نم  رب  میاهاطخ  ایادـخ ،  ؛

«. تسا
نیبئات  تاجانم  اًلصا  و  تسا . یگدنز  گرم و  ياراد  بلق  هک  دراد  تلالد  اعد  نیا 

256 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
گرم هبوت و  اب  تایح  هک  انعم  نیدب  نک ؛ هدنز  ار  مبلق  هبوت  اب  ایادخ  دنک : یم  ضرع  ماما  تسا . بلق  تایح  گرم و  لماوع  رگنایب  دوخ 

. دریذپیم تروص  ناهانگ  اب 
، دنناوخیم ناشـشوگ  رد  هدنهدناکت  ظعاوم  تیاور و  هیآ و  نارازه  ای  دریگیم ، تروص  تربع  سرد  نارازه  ناشرانک  رد  دارفا  یخرب 

. تسا هدرم  ناشبلق  نوچ  درادن ، اهنآ  رد  يرثا  نیرتکچوک  اّما 
یـسک ای  تسا ، هدرم  تکرح  هن  دراد و  ساسحا  هن  هک  يدوجوم  ینعی  تکرح . سح و  تخانـش : یبوخهب  زیچ  ود  اـب  ناوتیم  ار  تاـیح 
هکنانچ تسا  هدرم  شندـب  زا  وضع  نآ  دـنکیمن  ساـسحا  هکنیا  اـی  تسا ، هدرم  دروخیمن  ناـکت  اـّما  ینکیم  ورف  شندـب  رد  نزوس  هک 

اُوِلُتق َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  َالَو  : » » دیوگیم دـهدیم  رارق  اههدـنز  فیدر  رد  ار  اههدرم  یخرب  اًلثم  هاگ  يونعم  گرم  تایح و  زا  ثحب  رد  نآرق 
هکلب دـناهدرم ، دـندش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره  ربمایپ ) يا  ( ؛» َنُوقَزُْری ْمِّهبَر  َدـْنِع  ٌءاـیْحَأ  ْلـَب  اـًتاَْومَأ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف 

دهدیم رارق  اـههدرم  فـص  رد  ار  اههدــنز  زا  ياهّدــع  رگید  ياـج  رد  اـی  [ 198 «.] دـنوشیم هداد  يزور  ناـشراگدرورپ  دزن  دــناهدنز و 
: دیوگیم

[199 «.] َءاَعُّدلا َّمُّصلا  ُعِمُْست  َالَو  یَتْوَْملا  ُعِمُْستَال  َکَّنِإ  »
هلیسو نآرق  [ 200 «.] دنک راذـنا  دراد ) یناسنا  تایح  و   ) تسا هدـنز  هک  ار  سک  ره  ات  ایَح ؛» َناَک  ْنَم  َرِذـُْنِیل  : » » دـیامرفیم رگید  ياج  رد 

. تسا هدنز  ياهناسنا  راذنا 

اهلد گرم  تایح و 

: دنگرم تایح و  عون  دنچ  ياراد  اهناسنا 
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لثم  دیلوت  هیذغت و  دشر و  ومن و  نامه  شرهظم  هک  یتابن  گرم  تایح و  تسخن 
257 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا ماگمه  ناهایگ  مامت  اب  رظن  نیا  زا  تسا و 
. تسا ناسکی  تاناویح  مامت  اب  زین  یگژیو  ود  نیا  رد  تسا و  تکرح  ساسحا و  نآ  زراب  هناشن  هک  یناویح  گرم  تایح و  رگید 

یناحور یناسنا و  تایح  نآ  هک  دـنکیم  ادـج  تاـناویح  ناـهایگ و  رگید  زا  ار  اـهنآ  تساـهناسنا و  صوصخم  تاـیح  زا  موس  عون  اـّما 
«، حور  » ناـمه اـجنیا  رد  بلق »  » زا روظنم  هک  هدـش  ریبعت  بولقلاةاـیح »  » هب نآ  زا  یمالـسا  تاـیاور  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  تسا .

رایـسب هلأسم  نیا  يور  هغالبلاجهن  راصق  تاملک  اههبطخ و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نانخـس  رد  تسا . ناسنا  فطاوع »  » و لقع » »
: » دیوگیم نآرق  هرابرد  هبطخ 110  رد  تسا . هدش  دیکأت 

ِبُولُقلا  ُعیبَر  ُهَّنِإَف  ِهِیف  اوُهَّقَفَت 
«. تساهلد شخبتایح  راهب  هک  دیشیدنیب  نآرق  هرابرد   ؛

: » دیامرفیم شناد  تمکح و  هرابرد  هبطخ 133  رد  و 
ِّتیَملا  ِبلَقِلل  ٌةایَح  َیِه 

«. تسا هدرم  ياهلد  تایح  هیام  تمکح   ؛
: » دیامرفیم هداد و  رارق  ندب  يرامیب  ربارب  رد  ار  بلق  يرامیب  یهاگ  و 

ِبلَقلا  ُضَرَم  ِنَدَبلا  ِضَرَم  نِم  ُّدَشاَو 
: » دیامرفیم رگید  ییاج  رد  [ 201 «.] تسا لد  يرامیب  نت  يرامیب  زا  رتدب   ؛

ُُهبلَق  َتام  ُهُعَرَو  َّلَق  نَم 
. رگید ناوارف  تاریبعت  و  [ 202 «.] دریمیم شبلق  دوش  مک  شاعرو  حور  سک  ره   ؛

لئاق يرهاظ  روعش  ییاونـش و  ییانیب و  زا  ریغ  روعـش  كرد و  ییاونـش و  ییانیب و  زا  یّـصاخ  عون  ناسنا  يارب  دیجم  نآرق  رگید  يوس  زا 
يزیچ ورنـیازا  دــنروک ؛ لــال و  رک و  نارفاــک ) ( ؛» َنُولِقْعَیاــَل ْمُـهَف  ٌیْمُع  ٌمُْـکب  ٌّمـُـص  : » » دــیامرفیم نارفاــک  هراــبرد  هکناــنچ  هدــش 

ناشیرامیب  رب  دنوادخ  هک  دمانیم  ینالدرامیب  ار  ناقفانم  رگید  ياج  رد  [ 203 «.] دنمهفیمن
258 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

[204 «.] اًضَرَم ُهَّللا  ُمُهَداَزَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  : » دیازفایم
َُّمث : » تسا رتتخس  زین  اراخ  گنـس  زا  ناشبلق  هک  هدرک  یفّرعم  ینالدگنـس  تسین  ناشدوجو  رد  ادخ  زا  سرت  هک  ار  یناسک  دیجم  نآرق 

[205 «.] ًةَوْسَق ُّدَشَأ  َْوأ  ِةَراَجِْحلاَک  َیِهَف  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق 
َرّهَُطی ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  َْمل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  : » » دـیوگیم دـنکیم  یفّرعم  ناکاپان  ار  ناشیا  نآ  نمـض  هک  دراد  يریبعت  نارفاک  زا  یهورگ  هرابرد 

یناگهدنز اهنت  ار  وت  توعد  دـیامرفیم : رگید  ياج  رد  [ 206 «.] دزاس كاپ  ار  ناشیاهلد  دهاوخیمن  ادخ  هک  دـنایناسک  نانآ  ْمَُهبُوُلق ؛»
یناسک اهنت  َنوُعَجُْری ؛» ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  یَتْوَْملاَو  َنوُعَمْـسَی  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی  اَمَّنِإ  . » » اههدرم هن  دـننکیم  تباجا  دـنراد  اونـش  شوگ  هک 

رد  ) ار اهنآ  ادخ  و ) دـنروآیمن ؛ نامیا  دـنرادن ، اونـش  شوگ  هک  اهنآ  و   ) ناگدرم اّما  دـنراد ، اونـش  شوگ  هک  دـنریذپیم  ار ) وت  توعد  )
نآ هباـشم  هک  يرگید  ناوارف  تاریبعت  تشذـگ و  هچنآ  عومجم  زا  [ 207 «.] دنوشیم هدنادرگزاب  وا  يوسهب  سپـس  دزیگنایمرب ؛ تمایق )
رد ناسنا  شزرا  مامت  هک  ارچ  درمـشیم ، ینالقع  یناسنا و  روحم  نامه  ار  گرم  تایح و  روحم  نآرق  هک  دوشیم  نشور  یبوخهب  تسا 

. تسا هدش  هتفهن  شخب  نیمه 
، دناریمیم ار  بلق  گرزب ، ناهانگ  لهج و  تیبصع ، ربک ، قافن ، هکنیا  مّلسم  ردق  یلو  تسا ، دایز  رایـسب  یناحور  تایح  گرم و  لماوع 
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: میناوخیم مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  نیدباعلانیز  هناگهدزناپ  ياهتاجانم  زا  نیبئات  تاجانم  رد  هکنانچ 
یتیانَج  ُمیظَع  یبلَق  َتامأَو 

ار بلق  تسپ ، هدولآ و  ياهناسنا  اب  ینیشنمه  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  [ 208 «.]

ص259 یقالخا ؛  ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
259 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دوشیم ناگمه  تربع  هیام  اسب  هک  دنکیم  طوقس  ییاهاج  هب  یناسک  نینچ  اب  تسلاجم  رثا  رب  ناسنا  دناریمیم و 
. يرکف ینید ، یقالخا ، رظن  زا  تسپ  لذر و  يانعمهب  لذن » »

: دنکیم ّتیصخش  بسک  هار  راهچ  زا  ناسنا 
. دباییم شرورپ  اهنآ  ناماد  رد  هک  ردام  ردپ و  فلا )

. دننکیم ریبعت  طیحم  تداع و  فرع و  هب  هچنآ  ره  رازاب و  هچوک و  هعماج و  ب )
. داتسا مّلعم و  ج )

هدولآ مه  وا  دنشاب  هدولآ  نانآ  رگا  ینعی  تسا . ناتسود  اب  ینیـشنمه  دولوم  یـسک  ره  ّتیـصخش  هدمع  شخب  هک  نیـشنمه  تسود و  د )
. دوشیم كاپ  مه  وا  دنشاب  كاپ  اهنیا  رگا  دوشیم و 

دـشکیم هزایمخ  یـسک  اًلثم  دنکیم . دـیلقت  رایتخایب  دـنیبب  ار  هچ  ره  هک  دراد  دوجو  دـیلقت ) « ) تاکاحم  » مان هب  یناور  یتلاح  ناسنا  رد 
رد هاگآدوخان  تاکاحم  اب  هک  تسا  نینچ  ناسنا  رد  تالاح  تافص و  زا  يرایسب  دنـشکیم . هزایمخ  دنتـسه  وا  فارطا  هک  یناسک  رتشیب 
هک دیدید  ار  رادنتـشیوخ  دارفا  رگا  دـناهدومرف : تسا . تسود  رب  تسود  قالخا  لاوحا و  ریثأت  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوشیم  سکعنم  ناسنا 

 ) دینک شنانیشنمه  ناتسود و  هب  هاگن  دیهدب ، صیخشت  مود  لّوا و  دروخرب  رد  ار  نانآ  دیتسناوتن 
ِِهئاطَلُخ  یلا  اورُظناَف 

ات مالـسا  قطنم  رظن  زا  يریذـپریثأت  نیا  دریگیم . شناتـسود  زا  ار  دوخ  یقالخا  تافـص  راکفا و  زا  یّمهم  شخب  ناسنا  کشیب  [ 209 (.]
هب ات  دـینکن  تواضق  یـسک  هرابرد  : » دومرف هکتسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  زا  یمالـسا  تایاور  رد  هک  تسا  هیاـپ  نآ 

«. دوشیم هتخانش  شیاقفر  نارای و  ناتسود و  هب  ناسنا  هک  ارچ  دینکفیب ، رظن  شناتسود 
: » دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما 

ُهَنید  اوفِرعَت  َمل  َو  ُهُرمأ  مُکیَلَع  َهَبَتشا  نَم  َو 
260 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ِهّللا  ِنید  نِم  َُهل  َظَحالَف  ِهّللا  ِنید  ِریَغ  یلَع  اوناک  نا  َو  ِهّللا  ِنید  یلَع  َوُهَف  ِهّللا  ِنید  َلهأ  اوناک  ناَف  ِِهئاطَلُخ  یلا  اورُظناَف 
نییآ وریپ  زین  وا  دنشاب  ادخ  نییآ  نید و  لها  رگا  دینک ، رظن  شناتسود  هب  دیتخانشن  ار  وا  نید  دش و  هبتشم  امـش  رب  یـسک  عضو  هاگره   ؛

«. درادن قح  نییآ  زا  ياهرهب  زین  وا  دنشابن  ادخ  نییآ  رب  رگا  تسادخ و 
هاگ دربیم و  شیپ  یتسین  انف و  ّدحرس  ات  ار  وا  هاگ  تسا . رتمهم  یلماع  ره  زا  ناسنا  یتخبدب  یتخبشوخ و  رد  تسود  شقن  هاگ  یتسارهب 

. دَناسریم راختفا  جوا  هب  ار  وا 
 » اریز دیروخن ، ار  وا  بیرف  دشکب  بآ  زامناج  هچره  دناعمج ، وا  رود  درگلو  یلاباال و  ياهّدع  هک  دیدید  رگا 

ِِهنیرَق  َو  ِِهلیلَخ  ِنید  یلَع  َءرَملا  َّنا 
. دناریمیم ار  بلق  لذارا ، اب  ینیشنمه  نیاربانب  [ 210 «.] تسا شانیشنمه  تسود و  نید  رب  یمدآ   ؛
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. دـشاب دـب  دوب  ینغ  سک  ره  هک  تسین  نینچ  تساینغا . عون  اجنیا  رد  اینغا  زا  دارم  هّتبلا  دـناریمیم . ار  ناسنا  بلق  زین  اینغا  اب  ینیـشنمه  . 2
دونشیم هک  نیمه  تشاد و  يدایز  تورث  هک  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دننام  دنیرفایب ، تداعـس  اهنآ  اب  ینیـشنمه  هک  ینادنمتورث  اسب 

نیدتم ياینغا  رد  ینعی  دراد . يرگید  باسح  نیا  و  دشخبیم . وا  هب  ادخ  هار  رد  ار  شلاوما  فصن  دیوگیم ، ٌسوُُّدق » ٌحوُّبُس   » رکذ یسک 
اب ناسنا  یتقو  دـناتمعن و  زان و  رد  قرغ  ّربکتم و  یـضاردوخزا ، دردیب ، هّفرم ، ياهناسنا  اـینغا  رتشیب  بلاـغ و  نوچ  هکلب  تسین ، یثحب 
مک ای  دنیوگیمن  ینخس  ای  تایونعم  ربمغیپ و  ادخ و  زا  دنیوگیم  نخـس  یگدنز  جراخم  هرابرد  ای  اهدمآرد ، هرابرد  ای  دنیـشنیم ، نانآ 

ناگدـنرچ و اهاذـغ ، عاوـنا  رد  تاـعالّطا  یهاـگآ و  ملع و  درامـشیم ، امـش  يارب  ار  شروـخولچ  عوـن  تصـش  دـیاش  هاـگ  دـنیوگیم .
كاخ ییوگ  دـنوشیم  شوماخ  تکاس و  همه  دوش  یقـالخا  ثحب  کـی  هک  نیمه  اـّما  دـنراد ، رایـسب  شون  شیع و  لـیاسو  ناگدـنرپ ،

، ییاینغا نینچ  اب  تسلاجم  تسا . هدش  هدیشاپ  ناشرس  رب  ناتسربق 
261 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نانز ياهثحب  رتشیب  اریز  رادـنید ، نامیااب و  نانز  دروم  رد  هن  هّتبلا  دـَناریمیم . ار  بلق  نانز  اـب  نتفگ  نخـس  . 3 [ 211 .] دناریمیم ار  بلق 
قرب قرز و  تالّمجت و  ایند و  زا  نخـس  هک  ییاج  ره  رد  هصالخ  نارگید . ییوجبیع  ای  تالآرویز و  هراـبرد  اـی  تسا ، تـالّمجت  هراـبرد 

. تسا تسلاجم  همزال  نیا  تسا و  وگوتفگ  ینعم  هب  ثیدح »  » هژاو اریز  دوشیم ، بلق  گرم  بجوم  دشاب 
اهتنیز ناـیم  هک  ار  یـسک  اـیآ  ٍنِیبُم ؛» ُْریَغ  ِماَـصِْخلاِیف  َوُهَو  ِۀَْـیلِْحلاِیف  اُؤَّشَُنی  ْنَم  ََوأ  : » » دـیوگیم دراد  یبلاـج  ریبعت  ناـنز  هراـبرد  نآرق 
شرورپ تنیز  رد  ناـنیا  هـک  ارچ  [ 212 [»؟) دـیناوخیم ادـخ  دـنزرف   ) تسین دوخ  دوصقم  نییبت  هب  رداق  لادـج  ماگنه  دـباییم و  شرورپ 

تسا و دایز  رایـسب  بلق  گرم  تایح و  لماوع  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  تسا . یتالّمجت  تفاب  ناشيرکف  تفاب  ینعی  دـنباییم .
. دراپسن سک  ره  تسد  هب  ار  دوخ  ناج  حور و  هک  دشاب  بقارم  دیاب  ناسنا 

262 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دنرادن ار  نآ  تقاط  تّما  هک  يروما 

هراشا

6
ِهّللا َناحبُـس  : » َوُه َسَیلَو  ٍلاح  ّلُک  یلَع  ِهّللا  ُرکِذَو  ِهِسفَن  نِم  ِساّنلا  ُفاصناَو  ِِهلام  یف  ِخِألل  ُةاساوملا  ِۀَّمالا : ِهِذـه  اهُقیُطت  ـال  ٌثـالَث  ُّیلع ، اـی 

. هَکَرتَو ُهَدنِع  َّلَجَوَّزَع  هّللا  َفاخ  ِهیَلَع  ُمُرحَی  ام  یلَع  َدَرَو  اذإ  نِکلَو  ُرَبکا » ُهّللاَو  ُهّللااَّلإ  هلإ  الَو  ِهِّللُدمَحلاَو 
(: تسین هتخاس  همه  زا  و   ) دنرادن ار  نآ  تقاط  تّما  نیا  هک  تسا  راک  هس  یلع ، يا 

هّللدمحلا و هّللا و  ناحبـس  ( » اهنت  ) ادخ دای  یلو  لاح ، ره  رد  ادخ  دای  نداد و  نتـشیوخ  زا  ار  مدرم  ّقح  لام ؛ رد  ینید  ناردارب  اب  تاساوم 
كرت ار  نآ  دـسرتب و  ادـخ  زا  دریگیم  رارق  یمارح  ربارب  رد  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  نآ  ادـخ  داـی  هکلب  تسین ، ربـکا » هّللا  هّللااـّلإ و  هلإ  ـال 

. دیوگ
ص 45 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ینعی دـنرادن . ار  نآ  تقاط  تّما  هک  تسا  زیچ  هس  دـیامرفیم : ترـضح  تسا . فورعم  ثیداحا  زاو  اوتحمرپ  رایـسب  ثحب  دروم  ثیدـح 
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. تسین هتخاس  همه  زا  تسا و  یلکشم  راک 
.1

« خالل ةاساوملا  »
هکنیا ینعی  نتشاد  تاساوم  اّما  دهدب ، ضرق  هقدص و  ای  دنک  قافنا  ناسنا  تسا  نکمم  هاگ  دشاب . هتشاد  تاساوم  نارگید  دروم  رد  ناسنا 

هلمج  نیا  زا  تسا . یلکشم  رایسب  راک  نیا  دنک و  میسقت  نارگید  اب  ار  شلاوما 
263 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یماـگ هک  میوـش  رورغم  دـیابن  تروـص  نیا  رد  هّتبلا  مینک . قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ساـبل  كاروـخ و  لاوـما و  زا  هاـگ  هک  دوـشیم  هدافتـسا 
میـشابن تاساوم  لها  رگا  و  میاهدیـسرن . راثیا  ماقم  هب  رتالاب  نآ  زا  تاساوم و  هب  زونه  نوچ  مینادب  رّـصقم  ار  دوخ  دیاب  هکلب  میاهتـشادرب ،

يراک نیرتکچوک  نیا  نوچ  راکبلط . هن  مینادب  رّـصقم  ار  دوخ  زاب  مینکیم  کمک  هچ  ره  هک  دراذـگب  ام  رد  دـناوتیم  ار  رثا  نیا  لقاال 
. دهد ماجنا  دناوتیم  ناملسم  کی  هک  تسا 

هنارگراثیا ینامهیم 

: درک ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  یسک  هک  تسا  هدش  لقن  نایبلاعمجم  رد 
ار درم  نیا  بشما  یـسک  هچ  دومرف : دوبن ، اذغ  ترـضح  لزنم  رد  یلو  دنروایب ، وا  يارب  ییاذـغ  لزنم  زا  داد  روتـسد  ترـضح  ماهنـسرگ .
ار اذغ  تشادن . يزیچ  دوخ  ناکدوک  يارب  اذغ  یمک  رادقم  زج  اّما  درب ، دوخ  لزنم  هب  ار  وا  تساخرب و  راصنا  زا  يدرم  دنکیم ؟ نامهیم 

هرفس رـس  رب  درم  نز و  سپـس  دنک ، تکاس  بیترت  ره  هب  ار  ناکدوک  تفگ : شرـسمه  هب  درک و  شوماخ  ار  غارچ  دروآ و  نامهیم  يارب 
. دندادیم ناکت  ار  ناشناهد  دنارذگب  ناهد  رد  اذغ  زا  يزیچ  هکنآیب  دنتسشن و 

یلص ربمایپ  تمدخ  حبص  دندیباوخ . هنسرگ  ار  بش  اهنآ  دروخ و  یفاک  رادقم  هب  دنروخیم و  اذغ  وا  هارمه  زین  اهنآ  درک  نامگ  نامهیم 
َناَک َْولَو  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  َنوُِرثُْؤیَو   » هیآ دنیوگب  نخـس  نانآ  هکنآیب  دومرف و  مّسبت  درک و  ناشیا  هب  یهاگن  تزـضح  دندمآ  هلآ  هیلع و  هللا 

[214 .] دوتس ار  اهنآ  راثیا  درک و  توالت  ار  [ 213 «] ٌۀَصاَصَخ ْمِِهب 

یمالسا تایاور  رد  تاساوم 

: » دومرف هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دیوگ  رذوبا 
َنوُسَبَلت  اّمِم  مُهوُسکاَف  مُُکناوخا  مُه  امَّنا 

264 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ٍتُوافَت  ِریَغ  نِم  ُهُرازا  ُهُرازاَو  ُُهئادِر  ُهُؤادِر  َو  ّالا  َِکلذ  َدَعب  ُهُدبَع  َِيُؤر  امَف  َنومَعُطت  اّمِم  مُهوُمِعطأ  َو 

یثیدح رد  [ 215 «.] دینک ماعطا  اهنآ  هب  دیروخیم  هچنآ  زا  دیناشوپب و  نانآ  هب  دیشوپیم  هچنآ  زا  دنتسه  امـش  ناردارب  امـش  ناتـسدریز   ؛
: » میناوخیم

ِِهلایَع  َنُود  ِلوکأَملا  َنِم  ٍءیَِشب  ُهَسفَن  َّصُخَی  نا  ِلُجَّرِلل  ُزوجَی  ال 
. » 2 [ 216 «.] دنروخیمن وا  هداوناخ  هک  دروخب  يزیچ  زا  دشاب و  هتشاد  یصاصتخا  ياذغ  هناخ  رد  هک  تسین  راوازس  ناسنا  يارب   ؛

ِهِسفَن  نِم  ِساّنلا  ُفاصنإ 
. ددرگیم راکبلط  لابند  راکهدب  ینعی  ینتفرگ . هن  تسا  ینداد  نآ  رد  قح  هک  تسا  ياهعماج  یمالسا  هعماج  هک  میدرک  هراشا  رتشیپ  « 

. دش تحار  سانلاّقح  نیگنس  راب  ریز  زا  هک  دنکیم  رکش  ار  ادخ  درک ، ادا  ار  شّقح  درک و  ادیپ  ار  قح  بحاص  تقو  ره 
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. » 3
ٍلاح  ّلُک  یلَع  ِهّللا  ُرکِذَو 

. دشاب هزیگنا  ناسنا  يارب  هک  يدای  هّتبلا  تسا . لاوحا  همه  رد  ندوب  ادخ  دای  هب  دیآیمنرب  ناگمه  هدهع  زا  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  « 
. یلمع یبلق ، یظفل ، دراد : ینعم  هس  رکذ » »

رظاـن رـضاح و  یلمع  یگدـنز  رد  ار  دـنوادخ  هکنیا  ینعی  رتلکـشم . همه  زا  یلمع  رکذ  لکـشم و  یبـلق  رکذ  تسا و  ناـسآ  یظفل  رکذ 
. دراد روضح  اهنآ  رد  ادخ  هک  دهدب  ناشن  تلامعا  نتسناد ،

: » دومرف
َوُه َسَیلَو 

، تسین اهنیا  هب  رـصحنم  رکذ  دومرف : تسا ، هدـش  ناوارف  دـیکأت  اهنآ  رب  تایاور  رد  هک  تسا  ییاهرکذ  نیرتمهم  زا  راکذا  نیا  هکنیا  اـب  « 
. دنک كرت  ار  هانگ  دسرتب و  ادخ  زا  ردقنامه  دوش  یمارح  لمع  رب  دراو  یتقو  هک  تسا  نیا  رکذ  تقیقح  هکلب 

. تسا هّللا  رکذ  همه  تاداـبع  زاـمن و  حور  اـًلوصا  تسا . مک  دوش  هتفگ  نآ  هراـبرد  هچ  ره  هک  تسا  ییاـهبنارگ  رهوگ  هّللا  رکذ  نیارباـنب 
زامن زا  رادقم  نامه  هب  ینعی 

265 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هک تسادـخ  رکذ  تاداـبع  یلـصا  فدـه  زغم . نودـب  تسوـپ  شاهّیقب  تسا و  زاـمن  میراد ، بلق  روـضح  نآ  رد  تسه و  نامـساوح  هک 

گرزب ياهییاوسر  دنوشیم و  گرزب  ياهاطخ  تایانج و  هب  هدولآ  هک  یناسک  تسا . ناهانگ  لباقم  رد  ناسنا  تظافح  لماع  نیرتمهم 
هنوگنیا دـنتفیب  ادـخ  داـی  هب  هک  یتقو  هاـنگ  ماـگنه  رد  دنـشاب  رکذ  لـها  اـهنیا  رگا  نوچ  دنتـسین ، هّللا  رکذ  لـها  ًاـعطق  دـنروآیم  راـب  هب 

زیچ همه  لباقم  رد  ار  دوخ  میتساوخ  رگا  نیاربانب  دـندروآیمن . راـب  هب  تسا  تربع  سرد  هک  اـهییاوسر  اهیتخبدـب و  نیا  دـندشیمن و 
. میشاب ادخ  دای  هب  لاح  همه  رد  دیاب  مینک  همیب 

ناسنا شمارآ  هیام  ادخ  رکذ  دشاب . هتشاد  ار  ادخ  رکذ  دوشیم  یسلجم  دراو  اًلثم  دنکن . شومارف  ار  ادخ  هک  دنک  تداع  دیاب  ناسنا  ینعی 
[217 «.] ُبُولُْقلا َِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  َالَأ  : » تسه مه  ایند  نیا  رد 

؟ تسا هنوگچ  تسیچ و  ادخ  رکذ 

نآ زاغآ  هب  ظفح »  » هملک هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدـمآ  فراعم  بلاطم و  ظفح  ینعمهب  یهاگ  هتفگ ، تادرفم  رد  بغار  هکناـنچ  رکذ » »
. تسا بلق  هب  ای  نابز  هب  يزیچ  يروآدای  ینعمهب  یهاگ  نآ و  همادا  هب  رکذ »  » هملک دوشیم و  هتفگ 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  میناوخیم  یثیدح  رد 
ًازِجاح َنوکَیَف  َکیَلَع  ُهّللا  َمَّرَح  ام  َدنِع  ِهّللا  ُرکِذ  َِکلذ  نِم  ُلَضفاَو  ِۀَبیصُملا  َدنِع  َّلَجَو  َّزَع  ِهّللا  ُرکِذ  ِنارکِذ : ُرکّذلا 

ربارب رد  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  رترب  نآ  زا  و  ندیزرو ) تماقتـسا  ییابیکـش و  و   ) تبیـصم ماگنه  ندرک  ادـخ  دای  تسا : هنوگ  ود  رب  رکذ   ؛
هدرمش یعافد  هلیسو  رپس و  دنوادخ  رکذ  تایاور ، یخرب  رد  لیلد  نیمه  هب  [ 218 «.] دنک داجیا  يّدس  مارح  وا و  نایم  دنک و  دای  تامّرحم 

: » دومرف درک و  شنارای  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هدش .
نِم  َّنِکلَو  َلاق ال  انَّلَظا ؟ دَق  ٍّودع  نِمأ  ِهّللا  َلوسَر  ای  اولاقَف : ًۀَّنُج  اوُذَخَّتا 

266 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ُرَبکأ ُهّللاَو  ُهّللاّالإ  َهلإ  الَو  ِهِّللُدمَحلاَو  ِهّللا  َناحبُس  اولوق  ِراّنلا ،

هطاحا ار  ام  فارطا  هک  نانمـشد  ربارب  رد  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  دـندرک : ضرع  دـیزاس . مهارف  دوخ  يارب  ییاـهرپس   ؛

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


: دییوگب خزود ؛)  ) شتآ زا  هن ، دومرف : دناهدنکفا ؟ هیاس  ام  رب  هدرک و 
زیچ همه  زا  ار  وا  دینکن و  باختنا  يدوبعم  وا  زا  ریغ  دـییوگ و  رکـش  شیاهتمعن  رب  دییاتـسب و  یکاپ  هب  ار  ادـخ  هّللدـمحلاو ، هّللاناحبس 

[219 «.] دینادب رترب 

دوب ادخ  دای  هب  هشیمه  یسوم  ترضح 

زا ار  یلکشم  ره  ّلح  دوب و  وا  هاگرد  هّجوتم  ادخ و  دای  هب  هشیمه  هک  تسا  هّجوت  لباق  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  یگدنز  رد  هتکن  نیا 
. تساوخیم وا 

هب نم  اراـگدرورپ ، تـفگ :  » درک ترفغم  وـفع و  ياـضاقت  ادـخ  زا  ًاروـف  دزرـس  وا  زا  ییـالوا  كرت  تـشک و  ار  یطبق  درم  هـک  یماـگنه 
[220 «.] ِیل ْرِفْغاَف  یِسْفَن  ُتْمَلَظ  ّینِإ  َّبر  َلاَق  « » زرمایب ارم  مدرک ، متس  نتشیوخ 

[221 «.] َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَّجن  َّبر  َلاَق  « » شخب ییاهر  راکمتس  موق  نیا  زا  ارم  اراگدرورپ ، تفگ :  » دمآ نوریب  رصم  زا  هک  یماگنه  و 
َءاَوَس ِینَیِدْهَی  ْنَأ  ّیبَر  یَسَع  َلاَق  « » دنک تیاده  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  تسا  دیما  تفگ :  » دش نیدم  نیمزرس  هّجوتم  هک  یماگنه  و 

[222 «.] ِلِیبَّسلا
: تفگ  » دیمرآ هیاس  رد  درک و  باریس  ار  بیعش  نادنفسوگ  هک  یماگنه 

[223 «.] ٌریِقَف ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اَِمل  ّینِإ  َّبر  َلاَقَف  « » مدنمزاین یتسرف  ورف  نم  رب  هک  یکین  ریخ و  ره  هب  اراگدرورپ ،
هنابّدؤم  يردقهب  وا  یگدنز  تاظحل  نیرتینارحب  رد  یسوم  ریخا  ياعد  نیا 

267 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ناسحا ریخ و  جاتحم  نم  درک : ضرع  اـهنت  هکلب  نک ، فرطرب  ارم  ياـهزاین  ایادـخ  تفگن  یّتح  هک  دوب  يدرـسنوخ  شمارآ و  اـب  مأوت  و 

. ماوت
ادخ دوب  تمعن  زان و  رد  نوعرف  رصق  رد  هک  هاگنآ  هکلب  دوب ، راگدرورپ  رکف  رد  اهیتخس  رد  طقف  یسوم  ترضح  هک  دوشن  رّوصت  هّتبلا 

 » هلصافالب دز و  هسطع  نوعرف  روضح  رد  يزور  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  اذل  درکن . شومارف  ار 
َنیَِملاَْعلا  َّبر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

دش ینابصع  تخس  نوعرف  دیشک ، تفرگ و  ار  وا  شیر  زین  یسوم  دز و  یلیس  وا  هب  دش و  تحاران  نخس  نیا  ندینـش  زا  نوعرف  تفگ ، « 
تاجن گرم  زا  ار  يو  تسین  دوخ  ياهراک  هّجوتم  تسا و  لاسدرخ  وا  هکنیا  ناونعهب  نوعرف  رسمه  یلو  تفرگ ، وا  نتشک  رب  میمـصت  و 

[224 .] داد

لاح همه  رد  ادخ  دای 

ِءامـسا ياراد  وا  هک  ارچ  دوشیم ، یّلجتم  ناسنا  بلق  رد  تمکح  ملع و  تردـق ، تمظع ، ایند  کـی  دوشیم  هدرب  ادـخ  ماـن  هک  یماـگنه 
نانچ ياراد  هک  یتقیقح  نینچ  هب  موادـم  هّجوت  تسا . صقن  بیع و  هنوگره  زا  هّزنم  تالامک و  ماـمت  بحاـص  اـیلع و  تافـص  ینـسح و 

وا تافص  باتزاب  رگید ، ریبعت  هب  درادیم . رود  اهیتشز  اهيدب و  زا  دهدیم و  قوس  اهیکاپ  اهیکین و  هب  ار  ناسنا  حور  تسا ، یفاصوا 
. دنکیم ادیپ  یّلجت  ناسنا  ناج  رد 

هلـصاف یگدوـلآ  هاـنگ و  زا  ناـسنا  ساـسحا ، نیا  اـب  تسوا و  هاگـشیپ  رد  مئاد  روـضح  ساـسحا  بجوـم  یگرزب  دوـبعم  نینچ  هب  هّجوـت 
ار ناج  يدای  نینچ  تسوا و  خزود  تشهب و  لدـع و  هاگداد  دای  تسوا ، يازج  باسح و  دای  تسوا ، تبقارم  يروآدای  وا  داـی  دریگیم .

. دشخبیم تایح  رون و  ار  لد  افص و 
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زا یفاک  رد  تسین . نآ  يارب  يزرم  ّدح و  چیه  هک  ادخ  دای  زج  دراد  ياهزادنا  زیچ  ره  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب 
هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

268 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » دومرف هک  تسا 

ِهَیلا  یهَتنَی  ٌّدَح  َُهل  َسیَلَف  َرکّذلا  ّالا  ِهَیلا  یهَتنَی  ٌّدَح  َُهلَو  ّالا  ٍءیَش  نِم  ام 
«. درادن دوجو  نآ  نایاپ  يارب  يّدح  هک  ادخ  رکذ  زج  دریذپیم  نایاپ  دسر  نآ  هب  یتقو  هک  دراد  يّدح  يزیچ  ره   ؛

: » دوزفا سپس 
َّزَع َهّللا  َّنإَف  َرکّذلا  ّالا  ُهُّدَح  َوُهَف  َّجَح  نَمَف  ُّجَحلاَو  ُهُّدَح  َوُهَف  ُهَماص  نَمَف  ناضَمَر  ُرهَشَو  َّنُهُّدَح  َوُهَف  َّنُهاّدأ  نَمَف  َضئارَفلا  َّلَجَو  َّزَع  ُهّللا  َضَرَف 

: الَت َُّمث  ِهَیلا  یهَتُنی  ًاّدح  َُهل  لَعجَی  َملَو  ِلیلَقلِاب  ُهنِم  ِضرَی  َمل  َّلَجَو 
سک ره  تسا ، هدرک  بجاو  ار  هضیرف  ياـهزامن  دـنوادخ  225 ؛] «] اًلیِـصَأَو ًةَرُْکب  ُهوُّحبَـسَو  اًرِیثَک * اًرْکِذ  َهَّللا  اورُکْذُأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی  »
اجهب رابکی )  ) سک ره  ار  جح  هدیدرگ و  ماجنا  شّدح  دریگب  هزور  سک  ره  ار  ناضمر  كرابم  هام  هدش ، نیمأت  نآ  ّدح  دنک  ادا  ار  اهنآ 

ناونعهب سپـس  هدیدرگن ، لئاق  يّدح  نآ  ینوزف  يارب  هدشن و  یـضار  نآ  كدنا  هب  دـنوادخ  هک  ادـخ  رکذ  زج  تسوا ، ّدـح  نامه  دروآ 
[226 «.] دییوگ حیبست  ار  وا  ماش  حبص و  دینک و  دای  رایسب  ار  ادخ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  نخس  دهاش 

هار وا  اب  هاگره  دوب و  رکّذـلاریثک  وا   » هک دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردـپ  زا  تیاور  نیمه  لـیذ  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
لفاـغ ادـخ  رکذزا  تفگیم  نخـس  مدرماـب  یتقویّتح  دوب ، لوغـشم  ادـخرکذ  هب  زین  ندروخ  اذـغ  ماـگنه  تفگیم و  ادـخ  رکذ  متفریم 

«. دشیمن
: » دریذپیم نایاپ  روبزم  ثیدح  ینعمرپ  هلمج  نیا  اب  ماجنارس 

امَک ِءامَّسلا  ِلهِأل  ُءیـضَیَو  َنیطاـیَّشلا  ُهنِم  ُبُرهَتَو  ُۀَِـکئالَملا  ُهُرُـضَحتَو  ُُهتَکََرب  ُُرثکَت  ِهیف  ّلـجَو  َّزَع  هّللا  ُرکذَـیَو  نآرُقلا  ِهیف  اَرقَی  يذَّلا  ُتیَبلاَو 
ِضرالا  ِلهِأل  ّيرُّدلا  ُبَکوَکلا  ُءیُضی 

نآ زا  نیطایـش  دنباییم و  روضح  نآ  رد  ناگتـشرف  دش ، دـهاوخ  نوزفا  شتکرب  دوش  دای  ادـخ  دوش و  نآرق  توالت  نآ  رد  هک  ياهناخ   ؛
[227 «.] نیمز لها  يارب  ناشخرد  هراتس  هک  هنوگنامه  دشخردیم  اهنامسآ  لها  يارب  دننکیم و  رارف 

269 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نآ رد  نیطایـش  دننکیم و  ترجه  نآ  زا  ناگتـشرف  دوب ، دهاوخ  كدنا  شتاکرب  تسین  ادخ  رکذ  نآرق و  توالت  نآ  رد  هک  ياهناخ  اّما 

. دنراد مئاد  روضح 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  هکنانچ  هدش ، هدرمـش  ترخآ  ایند و  ریخ  مامت  لداعم  ادخ  دای  یثیدح  رد  هک  دراد  ّتیّمها  يردقهب  عوضوم  نیا 

: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و 
ِةَرِخآلاَو اینُّدلا  َریَخ  َیِطعا  دَقَف  ًارِکاذ  ًاناِسل  َیِطعا  نَم 

دای ّتیّمها  رد  تایاور  [ 228 «.] هدـش هداد  وا  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  تسا ، لوغـشم  راگدرورپ  رکذ  هب  هک  هداد  وا  هب  یناـبز  ادـخ  هک  نآ   ؛
هاتوک و ثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا  تسا ، جراخ  باتک  هدـهع  زا  میروایب  اجنیا  رد  ار  اهنآ  همه  میهاوخب  رگا  هک  تسا  ناوارف  نادـنچ  ادـخ 

: » دومرف هک  اجنآ  میربیم  نایاپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  يانعمرپ 
ِِهتَّنَج  یف  ُهّللا  ُهَّلَظا  َّلَجَو  َّزَع  ِهّللا  ِرکِذ  َرَثکأ  نَم 

همهنیا هک  تسادـیپ  هتفگان  [ 229 «.] داد دـهاوخ  ياج  نیرب  تشهب  رد  دوخ  فطل  هیاس  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  ادـخ  دای  رایـسب  هک  ره   ؛
هک تسا  يرکذ  فدـه  هکلب  تسین ، دـشاب  لمع  هشیدـنا و  رکف و  زا  یلاـخ  هک  ناـبز  تکرح  یظفل و  رکذ  هب  طوبرم  تاریخ  تاـکرب و 
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حیرــصت ینعم  نـیا  هـب  تاـیاور  رد  هکناـنچ  دوـش ، راکــشآ  ناـسنا  لاـمعا  رد  شاهدرتـسگ  باــتزاب  هـک  يرکف  دوـش ، رکف  همــشچرس 
[230 .] دنکیم

راگدرورپ رکذ  لحارم 

: تسا هدرک  نایب  یلحارم  راگدرورپ  رکذ  يارب  نارّسفم  زا  یکی 
سپس . 2 [ 231 «.] دـنبب لد  وا  هب  اهنت  نک و  دای  ار  تراگدرورپ  مان  اًلِیْتبَت ؛» ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَتَو  َّکبَر  َمْسا  ِرُکْذاَو  ، » » تسوا ماـن  رکذ  لّوا  هلحرم  . 1

ِیف  َکَّبَّر  ْرُکْذاَو  ، » » دسریم بلق  رد  وا  كاپ  تاذ  يروآدای  هب  تبون 
270 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دنوادـخ ّتیبوبر  ماقم  زا  هلحرم  نیا  رد  . 3 [ 232 «.] نکدای فوخوعّرـضتيورزا  دوخ  نوردرد  ار  تراگدرورپ  ًۀَفیِخَو ؛» اًعُّرَـضَت  َکِسْفَن 
اًرْکِذ َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی   » » دـسریم تسا  عمج  هّللا  رد  هک  ادـخ  لـالج  لاـمج و  تافـص  هعومجم  ماـقم  هب  دوریم و  رتارف 

هب هلحرم  دـباییم و  همادا  ناـنچمه  رکذ  نیا  بیترت ، نـیا  هـب  و  [ 233 «.] دینک دای  رایـسب  ار  ادـخ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  اًرِیثَک ؛»
[234 .] دربیم لامک  جوا  هب  دوخ  اب  ار  نآ  بحاص  دنکیم و  ادیپ  لماکت  هلحرم 

رکذ عاونا 

یناـبز رکذ  اـهنت  تلیـضف ، همهنیا  اـب  راـگدرورپ  رکذ  زا  روظنم  هک  درک  رّوصت  دـیابن  زگره  یلمع . یبلق ، یناـبز ، تسا : عون  هس  رب  رکذ 
راک ربارب  رد  ناسنا  هک  یماگنه  ینعی  تسا . یلمع  یبلق و  رکذ  نآ ، رب  هوالع  روظنم ، هک  هدـش  حیرـصت  یمالـسا  تایاور  رد  هکلب  تسا ،

. دیوگ كرت  ار  نآ  دتفیب و  ادخ  دای  هب  دریگیم  رارق  یمارح 
وا هب  هراومه  دریگ ، ارف  ار  وا  یگدـنز  ماـمت  راـگدرورپ  رون  دـشاب و  هتـشاد  روـضح  ناـسنا  یگدـنز  ماـمت  رد  ادـخ  هک  تسا  نیا  فدـه 

. دزاس نیعلابصن  ار  وا  نامرف  دشیدنیب و 
دننک ناونع  یعارتخا  راکذا  یتشم  نمضرد  دنزادرپب و  شون  شیع و  هب  دنیآ و  مه  درگ  ربخیب  یهورگ  هک  تسین  یـسلجم  رکذ  سلجم 

. دنهد جاور  ار  ییاهتعدب  و 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  میناوخیم  یثیدح  رد  رگا  و 

ِۀَّنَجلا ِضایِر  یلا  اورِداب 
: » دندرک ضرع  نارای  دیباتشب » تشهب  ياهغاب  يوسهب   ؛

؟ ِۀَّنَجلا ُضایِر  امَو 
: » دومرف تسیچ »؟ تشهب  ياهغاب   ؛

ِرکّذلا ُقَلَح 
نآ  رد  هک  تسا  یتاسلج  روظنم  [ 235 «] تسا رکذ  سلاجم   ؛

271 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رد دـنوش و  كاپ  ناراـکهانگ  هتخاـس و  نآ  رد  اـهناسنا  ددرگ ، حرطم  هدـننکتیبرت  هدـنزومآ و  ياـهثحب  دوش و  اـیحا  یمالـسا  مولع 

[236 .] دنریگ رارق  میقتسم  طارص 

راکذا نیرتهب 
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ماش حبص و  رد  يراکذا  . 1

زا دیوگ  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رمز  هروس  هیآ 64  لیذ  رد  يزار  حوتفلاوبا  ریـسفت  یبطرق و  ریـسفت  رد 
حبص ره  هک  تسا  نیا  نآ  يدیسرپ و  یگرزب  ياهدیلک  زا  یلع ، يا  : » دومرف مدیسرپ ، ار  دیلاقم »  » ریسفت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

: ینک رارکت  ار  اههلمج  نیا  راب  هد  ماش  و 
ُدمَْحلا َُهلَو  ُکلُْملا  َُهل  ُنِطابلاَو  ُرِهاّظلاَو  ُرِخآلاَو  ُلَّوألا  َوُه )  ) ِهّللِاب ّالا  َةَُّوق  ـالَو  َهّللاُرِفغَتـساَو  ِهِّللُدـمَحلاَو  ِهّللا  َناحبُـسَو  ُرَبکا  ُهّللاَو  ُهّللااَّلإ  َهلإ  ـال 

ٌریدَق ٍءیَش  ّلُک  یلَع  َوُهَو  ُریَخلا  ِهِدَِیب  ُتیُمیَو ) یُحی  )
نیا ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دهدیم  وا  هب  شاداپ  شش  دنوادخ  دنک  رارکت  ار  تاملک  نیا  راب  هد  ماش  حبص و  ره  هک  یـسک  : » دوزفا سپـس  «. 

«. دنشاب هتشادن  وا  رب  ياهطلس  ات  دنکیم  ظفح  ناطیش  رکشل  ناطیش و  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  درامشیم 
. تسا مزال  نآ  هب  ّقلخت  اوتحم و  هب  نامیا  هکلب  تسین ، نابز  هقلقل  تروص  هب  تاملک  نیا  نتفگ  يارب  شاداپ  همهنیا  هک  تسادیپ  هتفگان 

ّتقد تسا - یتسه  ملاع  رب  وا  ّتیکلام  ّتیمکاح و  أدبم  هک  دشاب  هدوب  دنوادخ  يانـسح  ِءامـسا  هب  یفیطل  هراشا  تسا  نکمم  ثیدح  نیا 
[237 .] دینک

« حاّتف ای   » رکذ . 2

هغلابم هغیص  تروص  هب  هک  یهلا  گرزب  تفص  نیا  هک  ارچ  تسا ، هدش  هیکت  تالکشم  ّلح  يارب  حاّتف ) ای   ) رکذ يور  تایاور  یخرب  رد 
رگنایب هدمآ  حتف »  » زا

272 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
حاّتف وا  زج  عقاو  رد  تسا . يزوریپ  ره  بابـسا  نتخاس  مهارف  مغ و  هودنا و  ره  ندرب  نایم  زا  لکـشم و  ره  ندوشگ  رب  راگدرورپ  تردـق 

. تسوا تردق  تسد  رد  هتسب  ياهرد  همه  دیلک  و  حاتفم »  » تسین و
اب یهاگ  تسا : هنوگ  ود  رب  نآ  لاکـشا و  یگدـیچیپ و  ندرب  نیب  زا  ینعمهب  لصا  رد  دـیوگیم ، تادرفم  رد  بغار  هکنانچ  حـتف ،»  » هژاو

ياهزار ندوشگ  ای  اههّصغ  اههودنا و  یگدیچیپ  ندوشگ  دننام  دوشیم ، كرد  هشیدنا  اب  هاگ  لفق و  ندوشگ  دننام  دوشیم ، هدید  مشچ 
[238 .] اهنآ همصاخم  عازن و  لکشم  ندوشگ  نت و  ود  نایم  ندرک  يرواد  زین  مولع و 

« هّیسنوی  » رکذ . 3

. درک وفع  ياضاقت  شسّدقم  هاگشیپ  زا  دروآ و  ادخ  هاگرد  هب  ور  دش  بکترم  یلوا  كرت  هکنآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  سنوی  ترضح 
. » تسا فورعم  هّیـسنوی »  » رکذ هب  ناـفرع  لـها  نیب  هک  هدـش  لـقن  نآرق  رد  مالـسلا  هیلع  سنوی  زا  ییاوـتحمرپ  فورعم و  رکذ  اـجنیا  رد 
زج يدوبعم  هک  ادنوادخ ، دز : ادص  مکارتم ) ي   ) اهتملظ نآ  رد  َنیِِملاَّظلاَنِم ؛» ُْتنُک  ّینِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإَال  ْنَأ  ِتاَُملُّظلاِیف  يَداَنَف  »

ینازوس مّنهج  هک  وت  شنزرس  هب  مداتفا و  رود  تهاگرد  زا  مدرک و  متـس  دوخ  رب  و  [ 239 «.] مدوب ناراکمتس  زا  نم  وت ، یهّزنم  تسین ، وت 
. مدش راتفرگ  تسا 

اَْنبَجَتْـساَف . » » تسا هدمآ  نآرق  رد  هکنانچ  دش ، باجتـسم  شیاعد  درک و  ار  دوخ  راک  تمادن ، اب  مأوت  حیبست  نیا  هناصلاخ و  فارتعا  نیا 
ار نانمؤم  هنوگنیا  میدیـشخب و  تاجن  هودـنا  نآ  زا  میدـناسر و  تباجا  هب  ار  وا  ياعد  اـم  َنِینِمْؤُْملایِْجُنن ؛» َِکلذَـکَو  ّمَْغلاَنِم  ُهیَْنیََّجنَو  َُهل 

[240 «.] میهدیم تاجن 
273 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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« هّللاِب اّلا  َةَّوُق  الَو  َلوَح  ال   » رکذ . 4

وا دندرک . ریسا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  زا  یکی  کلام ، نب  فوع  دنزرف  مالسا  نانمشد  هک  تسا  هدمآ  نایبلاعمجم  ریسفت  رد 
رکذ رایسب  شاب و  ابیکش  نک و  هشیپ  اوقت  دومرف : ترضح  درک . تیاکش  یتسدگنت  رقف و  ارجام و  نیا  زا  دمآ و  ترضح  روضح  هب 

ِهّللِابّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلوَح  ال 
دوب هتخیرگ  هدرک و  هدافتسا  نمشد  تلفغ  زا  يو  دمآ . شدنزرف  دوب  هتسشن  شاهناخ  رد  هک  یلاح  رد  ناهگان  درک ، نینچ  فوع  وگب . ار 

[241 .] دوب هدروآ  دوخ  اب  نمشد  زا  ار  يرتش  یّتح  و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  رکذ » . » 5

: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 
امُُهلصأَو َِۀلالَّضلا  ُۀَمالَع  ُۀَیِـصعَْملاَو  ِۀَیادهلا  ُۀَمالَع  ُۀَعاّطلاَو  ٍصاع  َوُهَف  ُهنَع  اًِلفاغ  َناک  نَمَو  ٌعیطُم  َوُهَف  ِۀَقیقَْحلایَلَع  یلاعَت  ِهِّلل  ًارِکاذ  َناک  نَم 
َكِرهَجَو َكّرِِـسب  ُِملاع  َهّللا  َّناَف  َنامیإلا  یَـضِرَو  لقَعلا  ِۀَقَفاُومَو  ِبلَقلا  ِةَراشِاب  ّالا  ُهکّرَُحت  َِکناِسل ال  َۀَلِبق  َکَبلَق  لَعْجاَف  ِۀَـلفَغلاَو . ِرکّذـلاَنِم 

ِرَبکالا ِضرَعلاِیف  ِِفقاولاَک  وأ  ُهَحوُر  ِعِزاّنلاَک  نُکَو 
وا دشاب  لفاغ  ادخ  زا  دوخ  تالاح  روما و  نایرج  رد  هک  ره  و  تسادخ . عیطم  هدنب  وا  دشاب  ادـخ  دای  هب  بلق  میمـص  زا  ًاتقیقح و  هک  ره   ؛

رکذ تیصعم ، تعاطا و  هشیر  لصا و  تسا و  یهارمگ  تمالع  تیصعم ، ندرک و  ادیپ  تیاده  تمالع  ادخ  تعاطا  تسا و  یصاع  هدنب 
هدـم و تکرح  ار  دوخ  نابز  بلق  تراشایب  هدـب و  رارق  نابز  هلبق  عجرم و  ار  دوخ  بلق  سپ  [ 242 «.] تسوا زا  تلفغ  لاعتم و  راگدرورپ 

یـسک دننام  تسا و  علّطم  وت  نطاب  رهاظ و  رب  دـنوادخ  هک  شاب  هّجوتم  رامـشب و  مزال  ار  ینامیا  تاهج  لقع و  تقفاوم  نتفگ  نخـس  رد 
وت لاعتم  دنوادخ  هچنآ  زا  هدش و  رضاح  لامعا  ضرع  يارب  رشحم  هصرع  رد  هک  یـسک  ای  تسا . راضتحا  حور و  عزن  تلاح  رد  هک  شاب 

یهاون  رماوا و  زا  تسا  هدومرف  فیلکت  ار 
274 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. هدب لسغ  نزح  فوخ و  بآ  هب  ار  دوخ  بلق  شابم و  لوغشم  دوخ  فیلاکت  ریغ  هب  نکم و  ضارعا  دیعو ، هدعو و  و 
سپ تسا ، زاینیب  وت  زا  هکنآ  اب  دنکیم  هدرک و  دای  ار  وت  وا  اریز  دنکیم ، دای  ار  وت  وا  هکنیا  رطاخ  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  رکذ  هدـب  رارق  و 

. ار وا  وت  رکذ  زا  تسا  رتقباس  مه  رتنشور و  رتمامت و  رتالاب و  رتمهم و  ار  وت  وا  ندرک  رکذ 
لضف و ندید  تفرعم ، نیا  زا  تسا و  وت  راسکنا  عضاوت و  ایح و  عوضخ و  بجوم  هدرک ، رکذ  ار  وت  وا  هکنیا  هب  وت  ندرک  ادـیپ  تفرعم  و 

وت تعاط  هچرگا  وا ، مرک  ناسحا و  ربارب  رد  دوشیم  مک  کچوک و  تروص  نیا  رد  وت  ياهتدابع  مه  دوشیم و  لـصاح  وا  قباـس  مرک 
. دوشیم صلاخ  وا  يارب  وت  لامعا  زاب  دشاب و  رتشیب 

دوخ تدابع  ندرمش  دایز  مدرم ، اب  ییوختشرد  تهافس ، ییامندوخ ، ینیبدوخ ، بجوم  لاعتم ، راگدرورپ  رکذ  هب  وت  هّجوت  تیؤر و  اّما  و 
هب يروآیمن  تسدهب  هدرکن و  لیـصحت  ار و  قح  زا  يرود  رگم  دـهدیمن  هجیتـن  ینعم  نیا  تسوا و  ناـسحا  لـضف و  ندرک  شوـمارف  و 

. ار رطاخ  بارطضا  تشحو و  رگم  ماّیا  رورم 
یفن هب  دـشاب  هتـشاد  راعـشا  هک  يرکذ  دریگیم و  تروص  بلق  تقفاوـم  هب  هک  لاـعتم  راـگدرورپ  صلاـخ  رکذ  تسا : مسق  ود  رب  رکذ  و 

. ياهتفگ انث  ار  دوخ  وت  هک  هنوگنآ  میوگ  انث  ار  وت  مناوتیمن  نم  دومرف : مرکا  لوسر  هکنانچ  دوشیم ، عقاو  ادخ  ریغ  زا  هک  يرکذ 
قباس رد  ادخ  دوخ  بناج  زا  هک  يرکذ  ربارب  رد  دـشن  لئاق  یتمیق  شزرا و  دوخ  صلاخ  رکذ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  سپ 
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ملاـع علّطم و  دـیوگ  ادـخ  رکذ  شدوخ  هکنیا  زا  شیپ  رکذ  نآ  تقیقح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هّتبلا  و  تسا . هتفرگ  تروص 
. تسا هدوب 

ینعم نیا  هب  نارگید  دـنکیم ، تاـبثا  تسا  هدوب  ادـخ  بناـج  زا  هک  ار  يرکذ  هدرک و  یفن  ار  دوخ  رکذ  ادـخ  ربماـیپ  هک  ییاـج  رد  سپ 
تسا  هدشن  رّکذتم  ار  دوخ  هدنب  لاعتم  راگدرورپ  ات  هک  دشاب  هّجوتم  مه  هتکن  نیا  هب  رکاذ  صخش  دیاب  دنراد و  ّتیولوا 

275 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دیوگ رکذ  ار  وا  هتشگ و  ادخ  رکذ  لوغشم  تسناوت  دهاوخن  ياهدنب  زگره  وا ، نداد  قیفوت  هلیسوهب 

تعاطا و تیاده و  طارـص  رد  هتفرهتفر  دنکن ، شومارف  ار  ادخ  دوخ  روما  نایرج  تالاح و  رد  هدوب و  ادخ  دای  رد  هک  ره  هکنیا : حیـضوت 
. درک دهاوخ  زیهرپ  فالخ  نایصع و  زا  هدش ، رتتباث  رتمکحم و  یگدنب 

نودـب هدوب و  دوخ  نابز  بقارم  تسا  مزال  مود  هبترم  رد  و  دـشاب . ادـخ  مان  ياـیوگ  رّکذـتم و  شناـبز  هک  تسا  نیا  رکذ »  » زا ّلقاّدـح  و 
. دیوگن ینخس  نید  لقع و  بلق و  هزاجا 

دیلپ دیآ  نورب  ددنبرب  تخردیسر  یکاپ  نوچ  تسا و  كاپ  قح  رکذ 
ءایض دزورفارب  نوچ  دزیرگ  بشاهدض  زا  اهدض  دزیرگیم 

رکذ تقیقح 

تعاطا رکذ ، هنوگنیا  رثا  تسا و  ندرکن  شومارف  ار  ادخ  دوخ  لامعا  تاکرح و  اهمدق و  رد  هتـسویپ  ندوب و  ادـخ  دای  هب  رکذ ، تقیقح 
ار باقع  باوث و  دیعو و  دعو و  ندرک و  يوریپ  یهاون  رماوا و  زا  یهلا و  فیلاکت  زا  نتفرن و  نوریب  نید  لقع و  طارـص  زا  راگدرورپ و 

. تسا ندرک  يرود  فالخ  ياههار  یصاعم و  زا  نتفرگ و  رظن  رد 
ود زا  ندید  نیا  دنیبب و  ار  دوخ  صقاون  اهبیع و  فعض و  طاقن  اهيدب و  یـصاعم و  اهاطخ و  هشیمه  هک  تسا  نیا  کلاس  هفیظو  يرآ 

: دوشیم لصاح  هار 
دوخ فیاظو  تقیقح  هب  تبسن  مه  قح و  لالج  تمظع و  ربارب  رد  دوخ  ياهراک  لامعا و  تاّیصوصخ  تاّیئزج و  هب  هّجوت  هلیـسوهب  لّوا 

. دید دهاوخ  بویعم  صقان و  ار  همه  تروص  نیا  رد  هک  تسا  مزال  هک  هنوگنآ  هب 
فاطلا نیا  لباقم  رد  هک  تسا  یلاعت  قح  هتـشذگ  یلعف و  ياهتمعن  لضف و  ینابرهم و  مرک و  ناسحا و  فطل و  هب  هّجوت  ظاـحل  زا  مود 

هدروآ  اجب  هچنآ  یهانتمان ،
276 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دوب دهاوخ  شزرایب  مک و  صقان و  همه  دوش  هداد  ماجنا  ای 
ریثک دیامنب  هچرگ  دوخ  تعاطریقح  سب  يرامش  تروص  نیردنا  و 

ننملا  وذ  لضف  فاطلا و  رب  ردنسح  راک  امز  قیال  دوب  یک 
ناسنا راسکنا  عضاوت و  ایح و  تفرعم و  یگدنب و  عوشخ و  ّتبحم و  عوضخ و  رب  دوش  رتشیب  هّجوت  تمـسق  ود  نیا  هب  نوچ  هک  تسا  نیا 

. دوشیم هدوزفا 
راگدرورپ ِءانث  سپ  تساهنآ . ریغ  انث و  یظفل و  ینیوکت و  زا  ّمعا  رکذ  تسا و  ینیوکت  دـیوگیم  انث  ار  شدوخ  لاـعتم  راـگدرورپ  هکنیا 

رکذ دراد و  وا  تمظع  ماقم  رب  لماک  تلالد  کی  ره  هک  تسوا  هیلعف  تافـص  ریاس  تمحر و  ریدـقت و  مظن و  ریبدـت و  قلخ و  زا  تراـبع 
. دسرن نآ  ّدح  نیرتمک  هب  زگره  ناگدنب  یظفل 

 ) ار دوخ  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  فیرش ، ثیدح  نیا  رد  سپ 
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[243 (] َكَءانَث یصحا  ال 
 ) راگدرورپ رکذ  هب  ار  ّتیعقاو  شزرا و  اهنت  هدومرف و  یفن  تسا  صلاخ  رکذ  هک 

[244 (] کسفن یلع  تینثأ 
نآ اب  ار  دوخ  هک  تسا  لاعتم  راـگدرورپ  بناـج  زا  ماـمت  ّدـح  هب  نیوکت و  روطهب  لّوا  هبترم  رد  هچرگا  رکذ  نیا  يرآ  تسا . هدـش  لـئاق 

تروص نانآ  بناج  زا  دـننکیم  ادـیپ  عالّطا  هدـش و  هّجوتم  تاماقم  نآ  هب  ادـخ  ناگدـنب  هک  مود  هبترم  رد  هدومرف ، یفّرعم  یلعف  تافص 
[245 .] دریگیم دوخ  هب  یظفل  رکذ  ای  ینطاب  هّجوت  یبلق و  رکذ  ناونع  هتفرگ ،

277 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نامدرم نیرترب 

هراشا

7
ِهّللا ِمِراحَم  نَع  ََعرَو  نَم  َو  ِساّنلا  ِدَـبعا  نِم  َوُهَف  ِهیَلَع  ُهّللا  َضَرَتفا  اِمب  َهّللا  یَتا  نَم  ِساـّنلا . ِلَـضفا  نِم  َوُهَف  َّنِِهب  َهّللا  َیَِقل  نَم  ٌثـالَث  ُّیلَع ، اـی 

. ِساّنلا یَنغا  نِم  َوُهَف  ُهّللا  ُهَقَزَر  اِمب  َعَنَق  نَمَو  ِساّنلا  َِعروأ  نِم  َوُهَف 
هک ره  تسا ، مدرم  نیرتدباع  دَروآ  اجهب  ار  یهلا  تابجاو  هک  ره  تسا : مدرم  نیرتهب  دنک  تاقالم  زیچ  هس  اب  ار  ادخ  هک  یـسک  یلع ، يا 

. تسا مدرم  نیرتزاینیب  زا  دشاب  عناق  ادخ  يزور  هب  هک  ره  تسا ، مدرم  نیرتعرواب  دزیهرپب  یهلا  مراحم  زا 
ص 45 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ادیپ تمایق  رد  مدرم  هک  تسا  يدوهش  ماقم  هب  هراشا  اجنیا  رد  [ 246 «] هّللا ءاقل  »

278 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » درک دهاوخن  دنوادخ  رد  کش  یسک  هک  تسا  نایامن  يردقهب  دنوادخ  راثآ  زور  نآ  رد  ینعی  دننکیم .

ِنامیالا  ِِقئاقَِحب  ُبولُقلا  ُهتأَر  نِکلَو  ِراصبالا  ِةَدَهاشُم  یف  ُنویُعلا  ُهکِرُدت  ال 
نامیا قیاقح  هب  ار  دنوادخ  همه  زور  نآ  [ 247 «.] دننکیم كرد  نامیا  تقیقح  اب  ار  وا  اهبلق  یلو  دید ، ناوتن  رـس  مشچ  هب  ار  دنوادخ   ؛

راب ریز  نانآ  یلو  تشاد ، زایتما  شناردارب  رب  لّوا  زور  زا  هک  تسا  فسوی  ترـضح  دـننام  مینک ، صقاـن  هیبشت  میهاوخب  رگا  دـنریذپیم .
يرترب نارگید  رب  ار  يو  بوقعی  ترضح  ارچ  هکنیا  زا  دندرکیم  بّجعت  دندوب و  زایتما  نیا  رکنم  نانآ  زا  یـضعب  دنتفریمن و  زایتما  نیا 

هدرک وا  هب  اهفطل  هچ  دـنوادخ  هک  دـندید  ناردارب  یتقو  دـش و  رـصم  زیزع  تشاد  هک  يریبدـت  اب  فسوی  ترـضح  نوچ  اـّما  دـهدیم .
راّفک لاح  دننام  نیا  و  [ 248 «.] دیـشخب يرترب  ام  رب  ار  وت  دنوادخ  دنگوس ، ادخ  هب  اَْنیَلَع ؛» ُهَّللا  َكََرثاَء  ْدََقل  ِهَّللاَت  : » » دـنتفگ یگمه  تسا ،

یباتفآ هلأسم  ردـقنآ  اجنآ  رد  اّما  دـنوریمن  قح  راب  ریز  هتفرگ ، ار  ناـنآ  مشچ  يولج  اـهباجح  اـیند  رد  نوچ  تسا ، ترخآ  اـیند و  رد 
تمایق زور  هصالخ  دننکیم . فارتعا  دوخ  رب  نانمؤم  يرترب  هب  اهنآ  دندرک  فارتعا  فسوی  يرترب  هب  هک  فسوی  ناردارب  دننام  هک  تسا 

 » تمایق زور  هب  هکنیا  ّتلع  تسا و  نایامن  اجهمه  زا  دنوادخ 
هّللا  ءاقل  موی 
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. دَنامیمن یقاب  یسک  يارب  اطخ  ياج  هک  تسا  نایامن  شتمظع  راثآ  نانچ  زور  نآ  رد  هک  تسا  نیا  دناهتفگ  « 
هک تسا  يراسمرـش  تلاح  نآ  ناگدنب  يارب  باذع  نیرتدـب  نوچ  دـنیبب . ادـخ  رـضحم  رد  ار  شدوخ  ناسنا  هکنیا  ینعی  هّللا » ءاقل   » ریبعت
هک یتـقو  نآ  تسا ؛ رئارّـسلا » یَلُبت  َموَی   » زور نآ  اریز  تسا ، رتهدـنزوس  مّنهج  شتآ  زا  هک  دوـشیم  ادـیپ  ناشتـشز  لاـمعا  زا  اـهنآ  يارب 

نآ  رد  دومرف : ترضح  [ 249 .] تسا نایامن  ناگمه  لامعا 
279 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا نامدرم  نیرتهب  زا  دشاب  هتشاد  ار  تفص  هس  نیا  یسک  رگا  زور 
. » 1

ِساّنلا  ِدَبعا  نِم  َوُهَف  ِهیَلَع  ُهّللا  َضَرَْتفا  اَِمب  َهّللا  یَتأ  نَم 
. دننامیم تابجاو  زا  دنوریم و  تاّبحتـسم  لابند  ياهّدع  هک  تسا  بیجع  تسا .» مدرم  نیرتدـباع  دَروآ ، اجهب  ار  یهلا  تابجاو  هک  ره   ؛

. تساضق ییالطبل و  ناشحبص  زامن  یلو  دننارذگیم ، هعلاطم  تدابع و  هب  بش  ای  دننزیم  هنیس  بشهمین  ات  یخرب 
ار یقّفوم  ناسنا  ره  دشاب . زیخحبـص  هکنآ  رگم  دش  دهاوخن  ّقفوم  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  سکچیه  هک  مینادـب  دـیاب  ار  مهم  هتکن  نیا 

. دناهدوب زیخحبص  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  مدید ،
تعاس  » ار تقو  نیا  دناهدرک و  تیاور  تقو  نیا  تلیضف  نایب  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  زا  يرایـسب  ثیداحا  نایوار ، هک  تسناد  دیاب 

هک تقو  نیا  رد  ندـیباوخ  زا  دـنک و  رایتخا  تلفغ  باوخ  رب  ار  يرادـیب  تعاس  نیا  رد  فّلکم  هک  تسا  راوازـس  سپ  دـناهدیمان . تلفغ »
رایشوه تبوقع  باوخ  زا  رادیب و  تلفغ  تقو  رد  هک  يدنمتداعس  نآ  لاح  هب  اشوخ  سپ  دنک . زارتحا  دراد  لابند  هب  ار  يدب  ینامیـشپ و 

 » کلس رد  ات  دشاب ،
َنوُِحْلفُْملاُمُه  َِکئلوُأ 

. دوش نادنمتداعس  زا  دیآرد و  « 
: تسا هدورس  شوخ  هچ 

مدحبص  دشاب  راز  ياههلان  ار  ناقشاعمدحبص  دشاب  رایشوه  ناتلود  بحاص  مشچ 
تیاور مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باتک  رد  هللا  همحر  یّمق  هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  نیثّدحملا  سیئر 

: » دومرف هک  تسا  هدرک 
ِعولُط نَیب  ام  َقازرـألا  ُمَسقَی  یلاـعَتَو  َكَراـبَت  َهّللا  َّنا  ٍموُؤشَم . ّلُـک  ُمَون  َوُهَو  ُهُّحبَُقیَو  ُهُّریَُغیَو  َنوَّللا  ُرِفـُصیَو  َقزّرلا  ُدُرطَی  ٌموُؤشَم  ِةادَـغلا  ُمَون 

ِۀَمُونلا َکِلتَو  مُکاّیاَف  ِسمَّشلا  ِعولُط  یلا  ِرجَفلا 
درز ار  هرهچ  مورحم و  موـلعم  هفیظو  موـسقم و  يزور  زا  ار  هدـنب  تسا و  تمادـن  هدـنرادربرد  كراـبمان و  حبـص ، تـقو  رد  ندـیباوخ   ؛

تمسق  ار  ناگدنب  يزور  دنوادخ  هک  یتسردهب  و  تسا . تداعسیب  موش  ناسنا  ره  راک  یباوخ  نینچ  دَنادرگیم .
280 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دوجو هب  دنـسپان  ياههناشن  دراد و  لابند  هب  تشز  راثآ  تقو ، نیا  رد  باوخ  هک  دینک  يرود  باوخ  نآ  زا  هک  داب  امـش  رب  سپ  دنکیم ،
هدرک تیاور  [ 251 «] اًْرمَأ ِتاَمّسَقُْملاَف   » همیرک هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلاوبا  ماما  زا  نیثّدحملا  سیئر  زین  و  [ 250 «.] دَروآیم

: » دومرف ترضح  هک  تسا 
َقازرأ  ُمّسَُقت  ُۀَکئالَملا 

ِِهقزِر  نَع  ُمانَی  امُهَنَیب  امیف  ُمانَی  نَمَف  ِسمَّشلا  ِعولُط  یلإ  ِرجَفلا  ِعولُط  َنَیب  ام  َمَدآ  یَنب 
هب تقو  نیا  رد  هک  یـسک  سپ  دـننکیم ، تمـسق  باتفآ  ندـمآرب  ات  رجف  عولط  نیبام  ار  ناگدـنب  يزور  ناّنم ، کـلم  رما  هب  ناگتـشرف   ؛
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. دوشیم رّدقم  يزور  زا  نامرح  ثعاب  ینعی  [ 252 «.] تسا هدرک  باوخ  دوخ  يزور  زا  دور  باوخ 
ّقفوم ياهناسنا  هصـالخ  [ 253 «.] دـَنامن مورحم  زور  نآ  موـسقم  قزر  زا  اـت  دورن  باوـخ  هب  تقو  نیا  رد  فـّلکم  هـک  تـسا  رتـهب  سپ  »

ياج هب  ناسنا  هک  دوشیم  هچ  دوشیم . وا  درگبقع  بجوم  نوچ  تسا  یگرزب  يالب  ناسنا  يارب  حبص  باوخ  دنزیخحبص . هک  دنایناسک 
دنکیمن و راک  ناسنا  زغم  هک  ار  بش  شزرایب  تقو  نآ  ینعی  دباوخب ، رتدوز  تعاس  کی  دوش  دـنلب  باوخ  زا  رترید  تعاس  کی  هکنیا 

. دنک شزرااب  تقو  هب  لیدبت  دربیمن  هرهب  مه  هقیقد  َهد  هزادنا  هب  نآ  تعاس  کی  زا 
بجاو لمع  دوش  بجوم  دیابن  تمظع  نآ  اب  ادخ  هناخ  ّجح  هزات  دنزب . ررض  تابجاو  هب  تاّبحتـسم  نداد  ماجنا  هک  دینکن  يراک  هصالخ 

ياهسّدـقم نامه  یناسک  نینچ  دـننکیم  یلهاک  تاـبجاو  رد  هک  هدـش  هدـید  هاـگ  اـّما  دـندّیقم ، یلیخ  تاّبحتـسم  هب  یخرب  دوش . كرت 
. دنايرهاظ

. » 2
ِساّنلا  َِعروا  نِم  َوُهَف  ِهّللا  ِمِراحَم  نَع  ََعرَو  نَمَو 

ندش  لماک  زا  دعب  عرو  نوچ  تسا ، رتالاب  اوقت  زا  عرو  ماقم  تسا .» نیرتعرواب  دزیهرپب  یهلا  مراحم  زا  هک  ره   ؛
281 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دنک كرت  ار  هانگ  هک  دسرب  یماقم  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  یقیقح  عرو  تساوقت .
انتعایب يراـکایر و ...  دـسح ، تبیغ ، دـننام  تاـمّرحم ، كرت  هب  تبـسن  یلو  دـندّیقم  تاّبحتـسم  تاـهورکم و  تیاـعر  هب  تبـسن  یخرب 

اب تدابع  يرمع  زا  دـعب  هک  دـباع  ياصیـصرب  دـننام  دَروآیمرد ، ناسنا  يدوبان  رفک و  زا  رـس  طـلغ  هدولآ و  هاـگن  کـی  یهاـگ  دنتـسه .
. تفر ایند  زا  رفک  اب  تشاذگ و  هانگ  نیا  رس  رب  ار  شناج  ماجنارس  هک  دش  ناطیش  عیطم  هدولآ ، یهاگن 

دباع ياصیصرب  ناتساد 

هک دیـسر  برق  ماقم  زا  دـح  نآ  هب  دوب و  هدرک  ادـخ  تدابع  رایـسب  ياهلاس  هک  اصیـصرب  هب  فورعم  دوب  يدـباع  لیئارـساینب  ناـیم  رد 
وا دزن  ّتیـصخشاب  ياهداوناخ  زا  ار  یناوج  نز  يزور  دـنتفاییمزاب . ار  دوخ  تمالـس  وا  ياعد  اـب  دـندروآیم و  وا  دزن  ار  یناور  ناراـمیب 
وا هب  دباع  درم  ات  تسارآ  وا  رظن  رد  ار  هنحـص  ردقنآ  تخادرپ و  يرگهسوسو  هب  ناطیـش  دبای . افـش  ات  دنامب  یتّدم  دش  رّرقم  دـندروآ و 

تشک و ار  نز  تسا  رتمیظع  ناهانگ  همـشچرس  یهانگره  هشیمه  نوچو  هدشرادراب  نز  نآ  دش  مولعم  هک  تشذـگن  يزیچ  درک . زواجت 
. درک نفد  نابایب  زا  ياهشوگ  رد 

وا دیسر . ریما  شوگ  هب  دیچیپ و  رهش  مامت  رد  ربخ  نیا  تسا . هدز  یکانلوه  تیانج  نینچ  هب  تسد  دباع  درم  هک  دندش  ربخاب  نز  ناردارب 
سپ دندیشک . نوریب  شهاگتدابع  زا  ار  وا  دش  مّلـسم  دباع  تایانج  هک  یماگنه  دوش ، ربخاب  ارجام  زا  ات  درک  تکرح  مدرم  زا  یهورگ  اب 
مدوب نم  تفگ : دـش و  مّسجم  شرظن  رد  ناطیـش  تفرگ  رارق  راد  هبوچ  يالاب  رب  نوچ  دـنزیوایب ، راد  هب  ار  وا  داد  روتـسد  هانگ  هب  رارقا  زا 

. درک مهاوخ  مهارف  ار  وت  تاجن  تابجوم  ینک  تعاطا  میوگیم  ار  هچنآ  رگا  مدنکفا و  زور  نیا  هب  ار  وت  هک 
ياهراشا تفگ : ناطیـش  مرادن . ییاناوت  تلاح  نیا  رد  تفگ : دباع  تسا ! یفاک  نم  يارب  هدجـس  کی  اهنت  تفگ : منک ؟ هچ  تفگ : دـباع 

هشوگ  اب  دباع  دنکیم . تیافک 
282 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

کی تسا  نکمم  دیـشاب  بقارم  [ 254 .] تفر ایند  زا  رفاک  درپس و  ناج  مد  رد  درک و  هدجـس  ناطیـش  رب  هراشا  اـب  دوخ  تسد  هب  اـی  مشچ 
ضوع ار  اهتشونرس  اههاگن  نیا  زا  یکی  هک  میراد  دایز  دراوم  هنوگنیا  زا  خیرات  لوط  رد  دنک . ضوع  ار  امش  یگدنز  تشونرـس  هاگن 

. تبقاع ِءوس  زا  ادخ  رب  هانپ  تسا - هدرک 
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ناسنا دوشیمرپ . نامیا  زا  شبلق  هظحل  نامه  درک ، یـشوپمشچ  نآ  زا  دید و  ار  يریذپلد  هنحـص  داتفا و  مرحمان  هب  شمـشچ  یـسک  رگا 
رایـسب رما  نیا  دـنکیم . ساسحا  دوخ  رد  یتّینارون  هدـش و  رون  زا  راشرـس  شبلق  هک  دـنکیم  ساـسحا  دـَنادرگ  يور  هاـنگ  هرظنم  زا  رگا 

. مّنهج رگید  فرط  رد  دراد و  رارق  تشهب  فرط  کی  رد  هک  تسا  یّمهم 
. » 3

ِساّنلا  یَنغا  نِم  َوُهَف  ُهّللا  ُهَقَزَر  اِمب  َعَنَق  نَم 
«. دوشیم مدرم  نیرتزاینیب  زا  دشاب ، عناق  ادخ  يزور  هب  هک  ره   ؛

هچرگا تسین ، یگدـنز  ياهزاین  شتّلع  دریگیم  ار  يرایـسب  ناـماد  هک  ییاهیتخبدـب  تسا . گرزب  ییـالب  صرح ، لـباقم  هطقن  تعاـنق 
تسا عمط  صرح و  تسا . صرح  اب  هلباقم  مهم  هکلب  تسین ، مهم  ردقنآ  ندرک  نیمأت  ار  یگدنز  زاین  تسه ، یتحاران  تسه ، تالکشم 

، هوشر یلام ، لئاسم  رد  هک  ییاهییاوسر  زا  يرایـسب  دـباییم . همادا  دورب  صرح  لابند  هب  رتشیب  هچ  ره  دـنکیم و  تخبدـب  ار  ناـسنا  هک 
هب تیاضر  مدـع  ینعی  تسا . عمط  صرح و  ّتلع  هب  هکلب  تسین ، یگدـنز  ياـهزاین  ندرک  فرطرب  يارب  دوشیم  ادـیپ  سـالتخا  داـسف و 

رگا هک  تسا  ياهنوگهب  دنسیونیم  دیارج  رد  هک  يزیگناتفگش  رامآ  دریگیم و  تروص  هک  ییاهيدزد  اهسالتخا و  تسادخ . يزور 
؟ دراد يرگید  ّتلع  صرح  زج  رگم  دوشیمن ، مامت  دننک  هدافتسا  نآ  زا  مه  شیاههجیتن  هون و  نادنزرف و  شدوخ و 

: دراد دوجو  طیرفت  طارفا و  تهج  رد  یتوافتم  ياهرظن  تورث  لام و  هرابرد 
283 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

عمج هب  هتـسویپ  هورگ  نیا  هک  تسین  مه  بّجعت  ياج  دـننادیم و  تالکـشم  مامت  لاـّلح  ار  نآ  هک  دـنلئاق  نآ  يارب  یتّیّمها  ناـنچ  یخرب 
. دشاب ناسکی  ناشرظن  رد  مارح  لالح و  دنشابن و  لئاق  نآ  يارب  یطرش  دیق و  چیه  دننیشنن و  تحار  ياهظحل  دنزادرپب و  لاوما 

ار لام  یّتح  دـنهنیم ، جرا  نآ  هب  دنیاتـسیم و  ار  رقف  دنتـسین ، لئاق  یـشزرا  نیرتمک  تورث  لام و  يارب  هک  دـنایتّیعمج  لـباقم  هطقن  رد 
. دننادیم ادخ  برق  اوقت و  محازم 

هب اّما  تسا  بوخ  لام  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  زا  هچنآ  یطیرفت ، یطارفا و  هدیقع  ود  نیا  ربارب  رد 
: طرش دنچ 

«. فده  » هن دشاب  هلیسو » - »
. دشاب نآ  رب  ریما »  » ناسنا هکلب  دزاسن ، دوخ  ریسا »  » ار ناسنا  - 

. دوش فرصم  ادخ  ياضر  هار  رد  دیآ و  تسد  هب  عورشم  قیرط  زا  - 
هیلع قداص  ماما  یتقو  هک  میناوخیم  یثیدح  رد  اذـل  تسا . ترخآ  هب  هقالع  رب  یلیلد  هکلب  تسین ، یتسرپایند  اهنتهن  یلام  نینچ  هب  هقالع 

: » دومرف ماما  دش ، بّجعت  رد  نارای  زا  یکی  درک  نعل  ار  هرقن  الط و  مالسلا 
َرفُکلا تَضافا  یتَّلا  ُۀَّضِفلاَو  ِنیّدلِاب  َبَهَذ  يذَّلا  ُبَهَّذلا  امَّنا  ِهَیلا  ُبَهذَت  ُثیَح  َسَیل 

نینچمه [ 255 «.] دوشیم ینامیایب  رفک و  همشچرس  هک  تسا  يزیچ  هرقن  زا  روظنم  درَبب و  نیب  زا  ار  نید  هک  تسا  يزیچ  الط  زا  روظنم   ؛
: » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا 

ِکلُملا  ُرکُسَو  ِموَّنلا  ُرکُسَو  ِلاملا  ُرکُسَو  ِبارَّشلا  ُرکُس  ٍتارَکَس : َُعبرا  ُرکُّسلا 
: تسا هنوگراهچ  یتسم   ؛

نآ ماجنارـس  دنلوغـشم و  لام  يروآعمج  هب  رمع  نایاپ  ات  هک  یناسک  اسب  [ 256 «.] تردق یتسم  باوخ ، یتسم  لام ، یتسم  بارـش ، یتسم 
نارگید  بیصن  شاهرهب  دنهدب و  سپ  دیاب  اهنآ  ار  شباسح  دنراذگیماو ، نارگید  يارب  ار 
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: » دندیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هک  میناوخیم  یثیدح  رد  اذل  تسا ،
ًةَرسَح ِساّنلا  َمَظعا  نَم 

: » دومرف تسا »؟ رتشیب  همه  زا  شترسح  یسک  هچ   ؛
َۀَّنَجلا ِِهب  ُهَثِراو  َلَخداَو  ُراّنلا  ِِهب  ُهّللا  ُهَلَخدأَو  ِهِریَغ  ِنازیم  یف  َُهلام  يأَر  نَم 

هب ار  وا  ثراو  دـنک و  خزود  دراو  شلاوما  ببـس  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنیبب ، نارگید  لامعا  شجنـس  يوزارت  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یـسک   ؛
ٍتاَرَسَح ْمَُهلاَمْعَأ  ُهَّللا  ُمِْهیُِری  َِکلذَک   » » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  [ 257 «.] دزاس تشهب  دراو  نآ  ببس 

: » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  [ 258 «] دهدیم ناشن  نانآ  هب  روآترسح  یتروص  هب  ار  ناشلامعا  نینچنیا  دنوادخ  يرآ )، ( ؛» ْمِْهیَلَع
یف  ُهُقِفُنی  لاملا ال  ُعدَی  ُلُجَّرلا  َوُه 

ِِهتَیِصعَم  یف  وأ  ِهّللا  ِۀَعاط  یف  ِِهب  ُلَمعَی  نَِمل  ُهُعَدَیَف  ُتوُمَی  َُّمث  اًلُخب  ِهّللا  ِۀَعاط 
يارب ار  نآ  دریمیم و  سپـس  دـنکیمن ، قافنا  یهلا  تعاطا  هار  رد  لخب ، ببـس  هب  دراذـگیماو و  ار  یلام  هک  تسا  یـسک  هراـبرد  نیا   ؛

ادخ تعاطا  قیرط  رد  رگا  صخـش  نآ  : » دومرف ماما  سپـس  [ 259 «.] دنکیم فرـصم  شتیـصعم  رد  ای  یهلا  تعاط  رد  هک  دهنیم  یـسک 
دنک فرـص  یهلا  تیـصعم  رد  رگا  هدوب و  وا  لاـم  هکنیا  يارب  دروخیم ، ترـسح  دـنیبیم و  يرگید  لـمع  نازیم  رد  ار  نآ  دـنک  فرص 

[260 («.] تسوا هّجوتم  شترسح  تبوقع و  زاب  و   ) دنک هانگ  ات  هدش  وا  تیوقت  ببس 

یمالسا تایاور  رد  تعانق 

: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا 
ُدَفنَی ٌلام ال  ُۀَعانَقلا 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یثیدح  رد  [ 261 «.] تسا یندشنمامت  یتورث  تعانق   ؛
عَبشَی  عَنقَی ال  َمل  نَمَو  َِعبَش  َعَنَق  نَم 

هک  ره   ؛
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یلص ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  [ 262 «.] دش دهاوخن  ریس  دنکن  تعانق  هک  ره  دوشیم و  ریـس  دنک  تعانق 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا 

ًافافَک ُهَشیع  َناکَو  َمَلسأ  نَِمل  یبوُط 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  یثیدـح  رد  و  [ 263 «.] دشاب شجایتحا  هزادناهب  شیگدـنز  دـشاب و  ناملـسم  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ   ؛

: » دومرف
ُعَنقَی  نَم  ُّلُک  ٌّینَغ  ُعَمطَی  نَم  ُّلُک  ٌریقَف 

[264 «.] زاینیب دنک  تعانق  هک  ره  تسا و  دنمزاین  دزرو  عمط  هک  ره   ؛
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لامعا نیرترب 

هراشا
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8
یلاعَتَو َكَرابَت  َهّللا  َكُرکِذَو  َّلَجَو  َّزَع  ِهّللا  ِیف  َخألا  َُکتاساُومَو  َکِسفَن  نِم  َساّنلا  َُکفاصنا  ٍماظِع : ٍلاصِخ  ُثالَث  ِلاـمعألا  ُدّیَـس  ُّیلَع ، اـی 

. ٍلاح ّلُک  یلَع 
ادـخ دای  هب  لاح  همه  رد  ینک ، راتفر  تاساوم  هب  ینامیا  ناردارب  اب  ینک ، راتفر  فاصنا  هب  مدرم  اب  تسا : زیچ  هس  لامعا  نیرترب  یلع ، يا 

. یشاب
ص 44 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
، تاساوم فاصنا ، هلأسم  هس  ثیدـح  نیا  رد  تقیقح  رد  تسا . هدرک  نایب  ار  لاـمعا  نیرترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثیدـح  نیا  رد 

: تسا مدرم  اب  طابترا  رد  مود  لّوا و  ياهدروم  هّتبلا  هدومرف . نایب  ار  دنوادخ  اب  طابترا  یگنوگچ  راثیا ،
. » 1

َکِسفَن  نِم  َساّنلا  َُکفاصنا 
ّقح ینعی  تسا . دنـسپب » مه  نارگید  يارب  يدنـسپیم  دوـخ  يارب  هـچره  : » فورعم لثملابرـض  ناـمه  نآ ، یـسراف  ناور  هـمجرت  هـک  « 

. دنراذگب مارتحا  تسا  ناشهدهع  رب  هک  وت  ّقح  هب  نارگید  يراد  تسود  هکنانچ  راذگب  مارتحا  تسا  وت  ندرگ  رب  هک  ار  نارگید 
تسا تلادع  زا  هیانک  ندرک  فصن  دنک . میسقت  يرگید  شدوخ و  نیب  يواسم  روطهب  ار  يزیچ  ناسنا  ینعی  فصن ،»  » هّدام زا  فاصنا ،» »

ای دشاب  یعامتجا  قوقح  دروم  رد  دنکیمن  یتوافت  عوضوم  نیا  و  نم . ِنآ  زا  رگید  مین  وت و  ِنآ  زا  یمین  ینعی 
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هیلع یلع  ترضح  تسا . نم ) هب  ياهرهب  امش و  هب  ياهرهب  هّتبلا   ) ندادهرهب ندرک و  طیـسقت  يانعمهب  طسق »  » هک هنوگنامه  يدرف . قوقح 
: دومرف یثیدح  رد  مالسلا 

ِِلئاضَفلا  ُلَضفأ  ُفاصنإلا  »
: دوش رکذ  ياهمّدقم  دیاب  بلطم  ندش  رتنشور  يارب  اذل  [ 265 «.] تساهتلیضف نیرتالاب  فاصنا   ؛

« تاذ ّبـح   » نآ دـندرگیمرب و  زیچ  کـی  هـب  اـهنآ  هـمه  هـک  میوـشیم  هّجوـتم  میـسررب  ار  یعاـمتجا  تالکـشم  زا  يرایـسب  هـشیر  رگا 
رد هک  دوشن  لئاق  یّقح  نارگید  يارب  دهاوخب و  شدوخ  يارب  ار  زیچ  همه  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  هصیـصخ  نیا  تسا . یتسوددوخ ) )

. تسا داسفلاّما  اهداسف و  مامت  هشیر  تاذ  ّبح  مالک ، کی  رد  دوشیم و  دسح  ّربکت ، زواجت ، همشچرس  تاذ  ّبح  هجیتن ،
دوخ تاجن  يارب  راگدرورپ  تعاطا  اًلثم  درادـن . شالت  هزیگنا  دـشاب ، هتـشادن  تسود  ار  شدوخ  ناـسنا  دـشابن و  یتسوددوخ  رگا  لاؤس :

تکرح سکچیه  دـشابن  تاذ  ّبح  رگا  تسا و  تاذ  ّبح  زا  یـشان  اهشـشوک  مامت  هصالخ  تسا ، ندـش  ملاع  يارب  ملع  بسک  تسا ،
؟ تسا ناهانگ  ِءاشنم  تاذّبح  دییوگیم  هنوگچ  سپ  تسا ، ناسنا  هکّرحم  يورین  تاذ  ّبح  هلمج  کی  رد  دنکیمن و 

دَروآیمن و باسح  هب  ار  سکچـیه  هک  دوشیم  دـنمهقالع  نتـشیوخ  هب  نانچ  هاگ  یمدآ  ینعی  تسا . داسفلاّما  یطارفا  تاذ  ّبح  باوج :
ار دوخ  هزادنا  زا  شیب  ناسنا  رگا  هصالخ  دوشیم . هّللایلا  كولـس  ریـس و  رد  ناسنا  باجح  نیرتگرزب  لخب و  ربک ، دـسح ، أشنم  نیمه 

عنام نیا  و  تسا . یفاصنایب  یطارفا ، تاذ  ّبح  هجیتن  تسا و  یهاوخادـخ  ّدـض  یهاوخدوخ  نوچ  دـنیبب ، ار  ادـخ  دـناوتیمن  رگید  دـید 
ثحابم رد  یّتح  دیاب  میشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخـس  نیا  قادصم  میهاوخب  رگا  اذل  تسا . ناسنا  تفرـشیپ  هار  رد  یگرزب  رایـسب 

دشاب فیعـض  مه  شلیلد  هچرگا  متـشاد و  هقالع  وا  هب  مدوخ  تسه و  مرکف  هدییاز  هک  ار  يزیچ  رگا  اًلثم  مینک . تیاعر  ار  فاصنا  یملع 
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دشاب هتشاد  يوق  لیلد  هچنانچ  یّتح  دیوگیم  يرگید  هک  ار  يزیچ  و 
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دناوت یم  ناسنا  یماگنه  یملع  ثحابم  رد  مرادن . ثحب  رد  تلادع  هجیتن ، رد  هک  منکیمن  ییانتعا  چیه  نآ  هب  مشاب  هتـشادن  فاصنا  رگا 
نآ يارب  شدوخ  هیرظن  دـننام  دـنکیم  لـیلحت  یـسررب و  ار  ناـفلاخم  لـیالد  یتـقو  دـنک . تیاـعر  نآ  رد  ار  فاـصنا  هک  دـسرب  قـح  هب 

تالاح رد  دناهتـشاد . فاصنا  هرظانم  لالدتـسا و  ثحب و  رد  ام  دیتاسا  ناگرزب و  یخرب  دنک . لیلحت  ار  نآ  بناوج  مامت  دنک و  يزوسلد 
نآ زا  ياهنوگهب  حرطم و  ار  یثحب  زور  کی  ناشیا  هک  دننکیم  لقن  مق  هسّدقم  هزوح  سّسؤم  هللا  همحر  يرئاح  میرکلادبع  خیش  موحرم 

درکیم و ثحب  ياهنوگهب  زاب  درکیم و  حرط  ار  هّیرظن  نآ  فالخ  دعب  هسلج  رد  دندشیم و  دـقتعم  نآ  هب  بالّط  همه  هک  درکیم  عافد 
نارگید و نخـس  لقن  رد  ینعی  رگید . یقیرط  هب  زاب  موس  زور  دندروآیم . نامیا  مود  هّیرظن  هب  همه  هک  درکیم  فیعـضت  ار  زورید  ثحب 

نآ هب  فرح  اـب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  نـیا  درورپیم و  ار  شدوـخ  نخـس  ییوـگ  هـک  درکیم  تلادـع  تیاـعر  ناـنچ  فـلتخم  دـیاقع 
. یعامتجا لئاسم  رد  مه  تسا و  یملع  لئاسم  رد  مه  نیا  دربیم . نیب  زا  ار  فالتخا  فاصنا  درک . راک  نآ  يور  دیاب  ًامتح  دسریمن و 

عفانم طقف  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  همه  اهنیا  دـمآ و  دـهاوخن  دوجوهب  اهيرتسگداد  رد  هدـنورپ  همه  نیا  دنـشاب  هتـشاد  فاصنا  مدرم  رگا 
اوعد و دوش  مکاح  فاـصنا  حور  رگا  یلو  دوشیم . عورـش  عازن  اوعد و  اذـل  دـننکیمن . هاـگن  نارگید  عفاـنم  هب  دـننیبیم و  ار  ناـشدوخ 

. دوشیم مکحم  یعامتجا  يرکف و  ياهدنویپ  دوریم و  نیب  زا  اهفالتخا  دشاب  مدرم  نیب  رد  فاصنا  رگا  دوب . دهاوخن  راک  رد  یعازن 
ار یملع  ثحابم  ینعی  دراد . یلمع  هبنج  دـشاب  هتـشاد  یملع  هبنج  هکنآ  زا  شیپ  یقـالخا  لـئاسم  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآداـی 

. تسا یندرک  نیرمت  یندرک و  لمع  هکلب  تسین ، یندیمهف  یقالخا  لئاسم  یلو  دمهفیم ، سپس  دناوخیم و 
. درک نیرمت  دیاب  اًلمع  نوچ  يوشیمن ، هدننار  دروخیمن و  درد  هب  ینک  هعلاطم  مه  باتک  اهدص  رگا  دـیریگب ، رظن  رد  ار  یگدـننار  اًلثم 

نیمه  اًلثم  دوش . وا  تعیبط  ِءزج  دنک و  خوسر  ناسنا  سفن  رد  ات  ینک  نیرمت  ار  نآ  دیاب  تسا ، هنوگنیمه  مه  قالخا 
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و تسامـش ! اب  قح  مییوگب  هکلب  مینکن ، توکـس  دیوگیم  تسرد  ام  تسود  میدـید  ییاج  رد  رگا  هک  مینک  نیرمت  هنوگنیا  ار  فاصنا 
لامعا نیرترب  هلمج  زا  ار  فاصنا  ترضح  هک  دراد  اج  نیاربانب  دوشیم . لح  هلأسم  تروص  نیا  رد  تسامـش ، اب  قح  مییوگب  راب  هد  رگا 

. درامشب
ینعی دـشاب . ینداد  قح  دـیاب  تسا ، ینتفرگ  قح  هک  هدـش  روهـشم  مدرم  نیب  رد  هچنآ  فالخ  رب  یمالـسا  هعماـج  رد  هکنیا  هّجوت  بلاـج 

شایهدب تخادرپ  نامز  هاگره  راکهدـب  دوخ  دـیاب  هکلب  دناتـسب ، وا  زا  ار  شّقح  دریگب و  ار  راکهدـب  هقی  دورب  راکبلط  هک  دـشابن  نینچ 
هـصالخ تسین . راختفا  رنه و  دنریگب  ار  قح  راکهدب  زا  دنیایب و  هکنیا  هنرگو  دنک  ادـیپ  ار  وا  دورب و  قح  بحاص  راکبلط و  غارـس  دیـسر 

. دزادرپیم ار  قح  دیآیم و  نویدم  دوخ  هکلب  دنک ، قح  هبلاطم  هک  دسریمن  قح  بحاص  تبون  یمالسا  هعماج  رد  هکنیا 
. » 2

ّلَجَو  ّزع  ِهّللا  ِیف  َخألا  َُکتاساُومَو 
تاساوم يردارب ، طیارش  لقاّدح  هک  مینادیم  تسا . هدش  هراشا  ردارب ) « ) خأ  » هملک هب  هلمج  نیا  رد  تسا . بهاوم  میسقت  نامه  نیا  هک  « 

رایـسب ناشدوخ  دـنچ  ره  دـنرادیم  مّدـقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  و  ٌۀَـصاَصَخ ؛» ْمِِهب  َناَـک  َْولَو  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  َنوُِرثُؤیَو  . » » تسا راـثیا  رثکاّدـح  و 
ار اهنآ  نتفرگ و  هانپ  رد  ار  نامورحم  ندرکمیـسقت ، نانآ  اب  ار  هّیهلا  بهاوم  نتـشاد و  تاساوم  نارگید  اب  هصـالخ  [ 266 «.] دنشاب دنمزاین 

عون دنچ  رب  يردارب  هکنیا  هب  دراد  هراشا  لجو » ّزع  هّللایف   » هلمج تسا . هدش  هدرمش  لامعا  نیرتالاب  هلمج  زا  ندادرارق ، فطاوع  لومشم 
: تسا

. یبسن فلا )
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. تقافر تقادص و  ب )
ياهدنویپ  ینعی  تسا . ییادخ  یهلا و  ياهطبار  وا  اب  ناسنا  هطبار  هک  يردارب  ج )

290 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رد دـیاب  هک  دراد  يردارب  زا  موس  مسق  نیمه  هب  هراـشا  ثیدـح  هک  تسا  يردارب  هطبار  داـجیا  لـماوع  هلمج  زا  ییاوـقت ، یبهذـم ، ینید ،

. تشاد تاساوم  يردارب  نینچ 
. تسا لامعالادّیس » - » هدش هراشا  اجنیا  رد  هک  یقالخا - رّکذت  ّدح  رد  هزادنا  نیمه  یلو  تسا  ناوارف  نخس  راثیا  تاساوم و  هرابرد  هّتبلا 

: مینکیم هراشا  اهنآ  هب  ًالامجا  اجنیا  رد  هک  تسا  حرطم  یفلتخم  ثحابم  راثیا  دروم  رد 

؟ تسیچ راثیا 

رـضاح یّتح  درَبب و  رـس  هب  ّتیمورحم  رد  شدوخ  دـنچره  دنـشاب ، تمعن  رد  نارگید  دراد  تسود  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  راـثیا » »
نیرتمهم زا  یکی  هک  دـنیوگیم  راثیا »  » ار الاو  تلاح  نیا  دـشوپب . مشچ  دوخ  عفانم  زا  دراذـگب و  نارگید  راـیتخا  رد  دراد  ار  هچنآ  تسا 

[267 .] تسا یناسنا  هتسجرب  تافص 

ربمایپ نادناخ  رد  راثیا  يالاو  هنومن 

هب دندمآ و  ناشتدایع  هب  نارای  زا  یعمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش ، رامیب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دیوگیم : ساّبع  نبا 
مالسلا و اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  يدرکیم . دوخ  نادنزرف  يافش  يارب  يرذن  دوب  بوخ  نسحلاوبا ، يا  دنتفگ : مالـسلا  هیلع  یلع 

مالـسلا امهیلع  نیـسح  نسح و  تایاور  یخرب  قبط   ) دنریگب هزور  زور  هس  دنبای  افـش  رگا  هک  دندرک  رذـن  دوب  نانآ  رازگتمدـخ  هک  هِّضف 
(. میریگب هزور  مینکیم  رذن  مه  ام  دنتفگ 

همطاف درک و  ضرق  وج  نم  هس  مالسلا  هیلع  یلع  دنتشادن . يزیچ  ییاذغ  ّداوم  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دنتفای ، افش  ود  ره  هک  تشذگن  يزیچ 
: » تفگ دمآ و  هناخ  ِرد  رب  یلئاس  راطفا ، ماگنه  تخپ . نان  درک و  درآ  ار  نآ  موسکی  مالسلا  اهیلع 

ٍدَّمَُحم ِتَیب  َلهأ  مُکیَلَع  ُمالَّسلا 
نم  هب  ییاذغ  مانیملسم ، نادنمتسم  زا  يدنمتسم  دّمحم »! نادناخ  امش  رب  مالس   ؛
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نآ دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  مهس  دنتشاد و  مّدقم  دوخ  رب  ار  نیکسم  یگمه  نانآ  دنک . تمحرم  یتشهب  ياهاذغ  زا  امش  هب  دنوادخ  دیهدب .

، دـندرک هدامآ  دوب - نیوج  نان  نامه  هک  ار - اذـغ  هک  یتقو  راطفا  ماگنه  دـنتفرگ و  هزور  نانچمه  ار  مود  زور  دندیـشونن . بآ  زج  بش 
. دنتفرگ هزور  زین  دعب  زور  دندرک . راطفا  بآ  اب  رگید  راب  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  دندرک و  راثیا  زین  زور  نآ  دمآ . هناخ  ِرد  رب  یمیتی 

هیلع یلع  دـش  حبـص  هک  یماگنه  دـنداد ، وا  هب  ار  دوخ  ياذـغ  مهـس  زاب  دـمآ ، هناخ  ِرد  رب  باتفآ  بورغ  ماگنه  يریـسا  زور ، نیموس  رد 
دید ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  دمآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  تفرگ و  ار  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  تسد  مالـسلا 

تکرح اهنآ  اب  تساخرب و  سپس  تسا ، تخـس  رایـسب  نم  رب  منیبیم  امـش  رد  هک  ار  یلاح  نیا  دومرف : دنزرلیم  یگنـسرگ  تّدش  زا  هک 
تشپ هب  شمکش  یگنسرگ  تّدش  زا  هک  یلاح  رد  هداتسیا ، تدابع  بارحم  رد  دید  دش  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  دراو  هک  یماگنه  درک 

. دش كانمغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتسشن ، يدوگ  هب  شنامشچ  هدیبسچ و 
رد یتأ » له   » هروس هاگنآ  دـیوگیم و  تینهت  وت  هب  ینادـناخ  نینچ  اب  دـنوادخ  دّـمحم ، يا  تفگ : دـش و  لزان  لـیئربج  ماـگنه  نیا  رد 

. » 3 [ 268 .] دش لزان  هرابنیا 
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ٍلاح  ّلُک  یلع  یلاعَتَو  َكَرابَت  هّللا  َكُرکِذَو 
«. لاح همه  رد  ندرک  ادخ  دای   ؛

، یبـلق یناـسل ، تسا : مسق  هس  رب  رکذ  دراد . اـنعم  یلیخ  رکذ »  » هملک هـک  ناـنچمه  تساـنعمرپ ، رایـسب  لاـح » ّلـک  یلع   » هـلمج اـجنیا  رد 
رد هک  ینعم  نیدب  تسیچ . رد  دنوادخ  ياضر  هک  دبایرد  دشاب و  بقارم  دـهد  ماجنا  يراک  تساوخ  ناسنا  رگا  ینعی  یلمع . یحراوج و 

: تسا هدمآ  تایاور  یخرب  رد  دنادب . رظان  رضاح و  ار  دنوادخ  لاح  همه 
ربکاهّللاو هّللاّالإهلإال  ُلوَق  َوُه  َسَیلَو 

. دشاب ادخ  دای  هب  هشیمه  صخش  هک  تسا  نیا  رکذ  هکلب  تسین ، ربکا  هّللا  هّللاالإهلإال و  نتفگ  نآ  و   ؛
رد یتقو  هکنیا  هن  تسا ، تّحـص  يراـمیب و  ینمااـن ، ّتینما و  تسکـش ، يزوریپ و  لاـح  زا  ّمعا  لاـح ،) همه  رد  « ) لاـح ّلـک  یلع   » هلمج

ار وا  یتسه  يداش  یشوخ و 
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نید رد  صلخم  ایند  رد  مه  برع  ناکرـشم  یّتح  تقو  نیا  رد  هک  يریگب  ار  وا  غارـس  یتسه  جاـتحم  هک  یماـگنه  طـقف  ینک و  شومارف 
رد ادـخ  ندرک  داـی  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسین ، راـختفا  نیا  و  [ 269 «.] َنیّدلا َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلاِیف  اُوبِکَر  اَذِإَف   » دـندرگیم

. لاح همه 
هّرمزور تاجاح  اهزاین و  تهج  هب  طقف  هک  دـشابن  يرکذ  دوش و  لفاغ  یتسه  قلاخ  زا  ناسنا  دوشن  ثعاب  نایـسن  تلفغ و  هکنیا  هصـالخ 

اهشزغل زا  ار  ناسنا  درادیم ، هاگن  هدـنز  ار  ناـسنا  بلق  هک  تسا  يزیچ  تسا . تاـیح  بآ  ربکا و  ياـیمیک  هّللارکذ  نیا  دـشاب . یگدـنز 
هّللارکذ ناطیش ، هدننکدرط  ناسنا و  حور  ياذغ  هلمج ، کی  رد  دزاسیم و  هدنلاب  هدرک و  باریـس  ار  ناسنا  نامیا  تخرد  دنکیم ، ظفح 

هک هنوگنامه  ًاعقاو  میلفاغ و  نآ  زا  یلو  تسا  همه  راـیتخا  رد  یّمهم  نیا  هب  ياهیامرـس  هک  یلاـح  رد  میاهتفرگ ، ناـسآ  ار  نیا  اـم  تسا .
رد هنیکس  ساسحا  شمارآ و  [، 270 «] دریگیم مارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  اهنت  دیشاب ، هاگآ  ُبُولُْقلا ؛» ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  َالَأ  : » » دیامرفیم نآرق 

. تسا هّللارکذ  ببس  هب  ناج  بلق و 
دنکیم دروخرب  ییاهزیچ  اب  مدق  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  يزیچ  نینچ  تسا و  ناوارف  هّللارکذ  زا  فارـصنا  بابـسا  لماوع و  هّتبلا 

دای هب  ار  ادخ  يراک  هب  لاغتـشا  ضحم  هب  ادـخ و  دای  هب  هشیمه  دـناوتب  ات  دـنک  نیرمت  ردـقنآ  دـیاب  اذـل  دزاسیم  لوغـشم  ار  وا  نهذ  هک 
. دَروآ

یفاک دیوگب  هّللا » ای   » بلق رد  هک  نامه  دـنک ، ایر  تسین  مزال  دـشخبب . رارمتـسا  ار  دای  نیا  دـنک و  عورـش  ار  راک  ادـخ  دای  اب  دـیاب  ًالوصا 
تـسا هّزنم  َنُوفِـصَی ؛» اَّمَع  ِةَّزِْعلا  َّبر  َّکبَر  َناَْحبُـس  : » » دـیوگب دزیخیمرب  هک  یماـگنه  دـیوگب . هّللا  اـی  دنیـشنیم  هک  یـسلجم  رد  تسا .

[271 «.] دننکیم فصو  نانآ  هچنآ  زا  تردق ، بحاص  راگدرورپ  وت ، راگدرورپ 
293 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ام رّخـسم  ار  نیا  هک  نآ  تسا  هّزنم  كاپ و  َنِینِْرقُم ؛» َُهل  اَّنُک  اَمَو  اَذه  اََنل  َرَّخَـس  يِذَّلا  َناَْحبُـس  : » » دـیوگب دوشیم  بکرم  رب  راوس  هاگره  و 
: » دیوگب دسریم  هک  دصقم  هب  و  [ 272 «.] میتشادن ار  نآ  ریخست  ییاناوت  ام  هنرگو  تخاس ،

ِۀَمالَّسلا یَلَع  ِهِّللُدمَحلا 
«. میوگیم ساپس  یتسردنت  رب  ار  ادخ   ؛

دنکیم ندروخ  اذغ  هب  عورش 
هّللامسب 

دنکیم مامت  ار  اذغ  دیوگب ،
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هِّلل  ًارکُش 
. دیآرد تداع  تروص  هب  ناسنا  يارب  ات  دشاب  ادخ  دای  هب  لاح  ره  رد  دیوگب .

رد میـشاب ، وا  دای  هب  هدرک و  ادـیپ  بلق  روضح  زامن  رد  میاهتـسناوتن  زونه  اـم  دـنیوگیم  یخرب  دـنکیم . همیب  ار  ناـسنا  هّللارکذ  دـناهتفگ 
هب میراد  هّللارکذ  هک  هزادـنا  نامه  هب  مینادـب  ار  نیا  میـشاب و  وا  دای  هب  دـیاب  اجهمه  رد  هکلب  درادـن ، زامن  ریغ  زامن و  مییوگیم  هک  یلاح 

. میوشیم نیطایش  همعط  رتشیب  میشاب  لفاغ  ادخ  رکذ  زا  هچره  میوشیم و  رتکیدزن  تداعس  هب  مه  رادقم  نامه 
؟ دریگیم مارآ  ادخ  دای  اب  هنوگچ  لد  لاؤس :

یگدـنز رد  نآ  زا  یـشان  ضراوع  تسه و  هدوـب و  اـهناسنا  یگدـنز  ياـهالب  نیرتگرزب  زا  یکی  ینارگن  بارطـضا و  هشیمه  باوـج :
دنک و ادیپ  ار  نآ  ات  دـنزیم  يرد  ره  هب  هدوب و  رـشب  ّمهم  ياههدـشمگ  زا  یکی  شمارآ  هشیمه  تسا . سوسحم  اًلماک  یعامتجا  يدرف و 

يروطق رایـسب  باتک  دوخ  مینک  يروآعمج  بذاک  حیحـص و  ياههار  زا  شمارآ  ندرکادیپ  يارب  خـیرات  لوط  رد  ار  اهناسنا  شالت  رگا 
. دوشیم

گرم دنریمیم  ابو  ّتلع  هب  ًارهاظ  هک  رفن  هد  ره  زا  ابو ، نوچمه  رادریگاو  ياهيرامیب  یخرب  زورب  ماگنه  دـنیوگیم : نادنمـشناد  یخرب 
شقن هرهلد  شمارآ و  یّلک  روطهب  دـنوریم . نیب  زا  اـبو  هب  يـالتبا  رثارب  اـهنآ  زا  یتـّیّلقا  اـهنت  تسا و  سرت  ینارگن و  ّتلع  هب  ناـشرتشیب 

تشذگ و یناسآهب  نآ  زا  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  دراد و  اهناسنا  یتخبدب  تداعس و  هعماج و  درف و  يرامیب  تمالـس و  رد  یّمهم  رایـسب 
نیمه  هب 
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. تسا شمارآ  ندروآ  تسد  هب  زرط  نآ و  اب  هزرابم  هار  ینارگن و  طقف  اهنآ  عوضوم  هک  هدش  هتشون  يدایز  ياهباتک  نونکات  لیلد 

نت هداهن و  ماگ  يداو  ره  رد  هتخادنا و  تسد  زیچ  ره  هب  شمارآ  لیـصحت  يارب  ناسنا  هک  يزیگنامغ  ياههنحـص  زا  تسا  رپ  رـشب  خیرات 
دینادـب : » دـیوگیم هداد و  ناشن  ار  هار  نیرتکیدزن  نیرتنئمطم و  زغمرپ ، هاتوک و  هلمج  کی  اب  نآرق  یلو  تسا ، هداد  اـهدایتعا  عاونا  هب 

«. تساهلد شخبمارآ  ادخ  دای  هک 
: دینک هّجوت  ریز  حیضوت  هب  ینآرق  تقیقح  نیا  ندش  نشور  يارب 

یناشیرپ ینارگن و  لماوع 

، اهتمعن لاوز  لامتحا  دـنکیم . ییامندوخ  ناـسنا  ربارب  رد  هک  تسا  یمهبم  کـیرات و  هدـنیآ  رطاـخ  هب  ینارگن  بارطـضا و  یهاـگ  . 1
دنوادخ هب  نامیا  اّما  دهدیم ، جنر  ار  یمدآ  اهنیا  همه  جایتحا ، یگدـنامرد و  یناوتان و  يرامیب ، فعـض و  نمـشد ، لاگنچ  رد  يراتفرگ 

وا هب  درَبب و  نایم  زا  ار  اهینارگن  هنوگنیا  دناوتیم  دراد  هدهعرب  ار  شیوخ  ناگدنب  تیافک  هراومه  هک  ییادخ  نابرهم ، دـنوادخ  لاعتم ،
. نابرهم اناوت و  يراد  ییادخ  یتسین ، هدنامرد  هدنیآ  ثداوح  ربارب  رد  وت  هک  دهد  شمارآ 

بکترم هک  یناهانگ  زا  ینارگن  دزاسیم . نارگن  ار  وا  هراومه  درادیم و  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  رکف  یگدنز ، کیرات  هتـشذگ  هاگ  . 2
وا هب  تـقیقح  رد  دـهدیم و  شمارآ  وا  هـب  رگـشیاشخب  ناـبرهم و  ریذـپهبوت و  دـنوادخ  هـب  هّجوـت  اـّما  اـهشزغل ، اـهیهاتوک و  زا  هدـش ،

ندرک ناربج  تسا و  هدـنیاشخب  وا  هک  يارب ، ناربـج  ماـقم  رد  نک ، یهاوخرذـع  هتـشذگ  زا  ربـب ، شهاگـشیپ  هب  ریـصقت  رذـع  دـیوگیم 
. نکمم

رد نم  هک  دزاسیم  نارگن  ار  يو  یجراخ ، یلخاد و  نانمـشد  هوبنا  لباقم  رد  هاگ  یعیبط و  لـماوع  ربارب  رد  ناـسنا  یناوتاـن  فعـض و  . 3
تردق  هب  یکّتم  دتفایم و  ادخ  دای  هب  هک  یماگنه  اّما  منک ؟ هچ  داهج  نادیم  رد  دنمورین  نمشد  همهنیا  ربارب 
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دوخ اـب  دریگیم ، مارآ  شبلق  درادـن ، تمواـقم  ياراـی  نآ  ربارب  رد  زیچ  چـیه  تساهتردـق و  نیرترب  هک  یتردـق  دوشیم ، وا  تمحر  و 
. مراد تردق  تیاهنیب  دنوادخ ، تیانع  تمحر و  هیاس  رد  نم  متسین ، اهنت  نم  يرآ  دیوگیم 

ریـسم دراد و  نامیا  ادخ  هب  هک  یـسک  یلو  تسا ، نآ  یفدهیب  یگدنز و  یچوپ  ساسحا  ناسنا ، هدنهدرازآ  ياهینارگن  هشیر  یهاگ  . 4
یگدنز رد  هن  دـنیبیم ، طخ  نیمه  رد  ار  یگدـنز  ثداوح  اههمانرب و  مامت  تسا و  هتفریذـپ  گرزب  یفدـه  ناونع  هب  ار  یگدـنز  یلماکت 

. تسا برطضم  نادرگرس و  دّدرم  فدهیب و  دارفا  نوچمه  هن  دنکیم و  یچوپ  ساسحا 
تامحز يارب  یسک  اّما  دوشیم ، لّمحتم  ار  يدایز  تامحز  فده  کی  هب  ندیـسر  يارب  هاگ  ناسنا  هک  تسا  نآ  ینارگن  رگید  لماع  . 5

، دربیم ورف  ینارگن  بارطضا و  تلاح  کی  رد  دهدیم و  جنر  تّدشهب  ار  وا  یساپسان  نیا  دنکیمن ، رّکشت  ینادردق و  دهنیمن و  جرا  وا 
ینارگن و ياج  هچ  رگید  دهدیم  شاداپ  دهنیم و  جرا  اهنآ  هب  تسا و  هاگآ  شیاهشالت  مامت  زا  یـسک  دنک  ساسحا  هک  یماگنه  یلو 

؟ تسا یمارآان 
، دنربیم جنر  نآ  زا  دوخ  یگدـنز  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  ینارگن  لماوع  زا  رگید  یکی  چوپ ، تالایخ  اهمّهوت و  اهنظ و  ِءوس  . 6

تلاح نیا  تسا ، ینامیااب  درف  ره  هفیظو  هک  نظ  نسح  هب  روتـسد  وا ، نایاپیب  فطل  ادـخ و  هب  هّجوت  هک  درک  راکنا  ناوتیم  هنوگچ  یلو 
. دریگیم ار  نآ  ياج  نانیمطا  شمارآ و  دَربیم و  نیب  زا  ار  روآجنر 

ات تسه ، هدوب و  اهناسنا  ینارگن  بارطضا و  لماوع  نیرتگرزب  زا  یکی  يّدام ، یگدنز  قرب  وقرز  ربارب  رد  یگتخابلد  یتسرپایند و  . 7
اهزور و ای  اهتعاس  یگدـنز ، لیاسو  نارازه  زا  رگید  یکی  ای  هالک  شفک و  ای  سابل  زا  یّـصاخ  گنر  هب  یبایتسد  مدـع  هاـگ  هک  اـجنآ 

هدنزاس  ییاسراپ  دهز و  اب  هشیمه  هک  نمؤم  یگدازآ  هب  هّجوت  ادخ و  هب  نامیا  اّما  درادیم ، شّوشم  مارآان و  ار  ناتسرپایند  رکف  اههتفه 
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« راویلع  » ناسنا حور  هک  یماگنه  دهدیم . نایاپ  اهبارطـضا  همه  هب  تسا ، هارمه  يّدام  یگدنز  قرب  وقرز  لاگنچ  رد  تراسا  مدـع  و 
: » دیوگب هک  دبای  تعسو  هنوگنآ 

اهُمِضقَت ٍةَدارَج  ِمَف  یف  ٍۀَقَرَو  نِم  يدنِع  ُنَوهَأل  مُکاینُد  َّنا 
تسد هب  يارب  هغدغد  [ 273 «] دوجیم ار  نآ  هک  دـشاب  یخلم  ناـهد  رد  هک  تسا  یتخرد  گرب  زا  رتشزرایب  نم  رظن  رد  امـش  ياـیند   ؛

وا رکف  بلق و  رد  ینارگن  زا  ینافوط  دنز و  مه  رب  ار  یمدآ  حور  شمارآ  دراد  ناکما  هنوگچ  نآ ، نداد  تسد  زا  ای  يّدام  لیاسو  ندروآ 
. دنک داجیا 

رد اـهنت  گرم  ناـکما  نوـچ  تسا و  هدادیم  رازآ  ار  اـهناسنا  حور  هشیمه  هک  تسا  گرم  زا  سرت  ینارگن ، يارب  رگید  مـهم  لـماع  . 8
یناـگمه دـناوتیم  ینارگن  نیا  دراد ، دوجو  اـهینماان  اـهگنج ، اـهيرامیب ، ماـگنه  صوصخهب  رگید  نینـس  رد  هکلب  تسین ، ـالاب  نینس 
بارطـضا نیا  دنرادنپیم - ناهج  نویّدام  هکنانچ  دشاب - زیچ  همه  نایاپ  یتسین و  انف و  يانعمهب  گرم  ام ، ینیبناهج  رد  رگا  یلو  دـشاب .

هاگره اّما  دیـسرت ، تسا  ناسنا  ياهتساوخ  اهّتیقّفوم و  اهوزرآ و  همه  نایاپ  هطقن  هک  یگرم  نینچ  زا  دـیاب  تساجب و  اًـلماک  ینارگن  و 
نالاد زا  روبع  نوچمه  ار  گرم  هاگرذـگ  زا  نتـشذگ  مینادـب و  رتالاو  رتعیـسو و  یگدـنز  هب  ياهچیرد  ار  گرم  ادـخ  هب  نامیا  هیاس  رد 
دـشاب هدوب  هفیظو  يادا  ریـسم  رد  هاگره  یگرم  نینچ  هکلب  تساـنعمیب ، ینارگن  نیا  رگید  میرامـشب ، دازآ  ییاـضف  هب  ندیـسر  نادـنز و 

. درمـشرب نآ  يارب  يرگید  ناوارف  لماوع  ناوتیم  هکلب  تسین ، اـهنیا  هب  رـصحنم  ینارگن  لـماوع  هّتبلا  تسا . ینتـساوخ  ینتـشادتسود و 
بوذ ادخ  هب  نامیا  ربارب  رد  لماوع  نیا  میدید  هک  یماگنه  و  ددرگیمزاب . قوف  لماوع  زا  یکی  هب  اهینارگن  رتشیب  هک  تفریذپ  دیاب  هّتبلا 

[274 «.] ُبُولُقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  َالَأ  . » تساهلد شمارآ  هیام  ادخ  دای  هک  درک  میهاوخ  قیدصت  دوشیم  دوبان  گنریب و  و 
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مهم تفص  هس 
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هراشا

9
. ِلِهاجلا َلهَج  ِِهب  ُّدُرَی  ٌملِحَو  ُساّنلا  ِِهب  يراُدی  ٌقلُخَو  َّلَجَوَّزَع  هّللا  یِصاعَم  نَع  ُهُزِجحَی  ٌَعرَو  ُُهلَمَع : َِّمتَی  َمل  ِهِیف  َّنُکَی  َمل  نَم  ٌثالَث  ُّیلَع ، ای 

، دنک ارادم  مدرم  اب  نآ  اب  هک  یقالخا  درادزاب ، ناهانگ  زا  ار  وا  هک  ییاوقت  تسین : لماک  وا  لمع  دـشابن  یـسک  رد  زیچ  هس  رگا  یلع ، يا 
. دنک در  ار  نادان  ِینادان  نآ  اب  هک  يايرابدرب 

ص 45 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ناماس هب  شیاهراک  دشابن  یـسک  رد  تفـص  هس  نیا  رگا  دیوگیم : دهدیم  رادشه  دنراد  راک  رـس و  مدرم  اب  هک  یناسک  هب  ثیدـح  نیا 

: تسا هدش  یسررب  هلأسم  هس  تفص  هس  نیا  رد  عقاو  رد  دوشیم . هجاوم  تسکش  اب  شیاههمانرب  دسریمن و 
. ادخ اب  ناسنا  هطبار  فلا )

. ناتسود اب  ناسنا  هطبار  ب )
. نانمشد اب  ناسنا  هطبار  ج )

ادخ ناسنا و  هطبار  فلا )

َلَجَو  َّزَع  ِهّللا  ِیِصاعَم  نَع  ُهُزِجحَی  ٌَعرَو  »
زا نتشادزاب  ثعاب  هک  تسا  یتلاح  عرو  « 
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ینمیا ثعاب  هکلم  نیا  دـنتفایم . تمحز  هب  نآ  ریـسفت  رد  یخرب  هک  میمانیم  تلادـع  هکلم  ار  تلاح  نیمه  دوشیم و  ناهانگ  باـکترا 

هّداج هک  درک  هیبشت  تروص  نیا  هب  ار  هلأسم  نیا  ناوتیم  تسا . تمـصع  دشاب  دصرددص  رگا  نوچ  دوشیمن ، دـصرددص  روطهب  ناسنا 
اًلثم دنوشیم . هجاوم  یعناوم  اب  ریسم  نیا  رد  ياهّدع  اّما  دننکیم  یط  ار  نآ  یعنام  چیهیب  تسا و  راومه  فاص و  یـضعب  يارب  تیـصعم 

نیمه ریظن  زین  عرو  دوشیم ، نانآ  ریـس  عنام  دزاـسیم و  راوشد  ناـنآ  يارب  ار  قیرط  یط  هک  دـننیبیم  خالگنـس و ...  هّرد ، رادراـخ ، میس 
. درادیمزاب هانگ  زا  ار  یمدآ  عناوم ،

تلادع عرو و  تلاح ، نیا  هب  دشکیم . بقع  هب  ار  ناسنا  هک  ییورین  ندید و  عناوم  اب  هجاوم  ار  دوخ  تیصعم ، هّداج  رد  رگید ، ترابع  هب 
. دوشیم هتفگ 

؟ دراد تلادع  هکلم  هک  دنادب  هنوگچ  ناسنا  لاؤس :
عـضو زا  ناسنا  هکلب  ُهَریِذاَعَم ؛» یَْقلَأ  َْولَو  ٌةَریَِـصب * ِهِسْفَن  یَلَع  ُناَْسنِْإلا  َِلب  : » » دـیامرفیم نآرق  نوچ  تسا ، ناـسآ  رایـسب  لاؤس  نیا  باوج 
يورین مارح و ...  لام  تبیغ ، غورد ، لباقم  رد  ناـسنا  رگا  [ 275 «.] دشارتب ییاهرذع  دوخ  يارب  رهاظ ) رد   ) دـنچ ره  تسا ، هاگآ  شیوخ 

نابز و شوگ و  مشچ و  دوب ، اورپیب  رگا  یلو  تساوقت ، عرو و  هدنرادزاب  يورین  نیمه  شدـَناشکب ، بقع  هب  هک  دوب  وا  رد  ياهدـنرادزاب 
هچرگا دسریمن . ناماس  هب  شراک  هاگچیه  یـسک  نینچ  درادـن و  اوقت  عرو و  هک  دوشیم  مولعم  تشادـن ، يدـنب  دـیق و  شحراوج  ریاس 

مینک و بسک  مه  اوقت  ملع ، هارمه  دیاب  اذل  دروخیم . نیمز  هب  شرـس  ماجنارـس  یلو  دوش ، ناسنا  دیاع  ییاهتفرـشیپ  ًاتّقوم  تسا  نکمم 
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. تسا هفیظو  نیتسخن  نیا 
. دنکیم توافت  يداع  درف  ياوقت  اب  دشاب  هتـشاد  دیلقت  عجرم  دیاب  هک  ییاوقت  دیوگیم : کسمتـسم  رد  هللا  همحر  میکح  هّللاۀـیآ  موحرم 

نامه هب  دور  رتالاب  ناسنا  یعامتجا  ّتیعقوم  ّتیمَلَع و  ردقره  نوچ  دوشیم ، هدولآ  دوز  هنرگو  دشاب  یلاع  هبترم  رد  دـیاب  وا  رد  تلادـع 
. دشاب رتيوق  هدنرادزاب  ياهورین  دیاب  تیصعم  ياهششک  تبسن  هب  هصالخ  دوشیم . رتشیب  وا  یگدولآ  رطخ  تبسن 

299 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ناتسود ناسنا و  هطبار  ب )

هراشا

ُساّنلاِِهب  يراُدی  ٌُقلُخَو  »
 » هک مالک  نیا  لومشم  ًالومعم  دنایفلتخم و  ياههقیلس  ياراد  مدرم  دنک .» ارادم  مدرم  اب  هک  دشاب  هتشاد  یقالخا  و   ؛

ُهَتَجاحّالإ  يرَیال  ِۀَجاحلاُبِحاص 
همه سک و  همه  دراد  مه  راظتنا  دنیبیمن و  ار  يرگید  زیچ  چیه  شدوخ  لکشم  زا  ریغ  دشاب  هتـشاد  یتجاح  لکـشم و  هک  ینامز  ینعی  « 

. دنشاب وا  رایتخا  رد  ًاقلطم  زیچ 
ترابع هب  دـشاب . ییوکین  قالخا  ياراد  هکنآ  رگم  دوشیمن ، ادا  هک  دراديایهلاتلاسر  دـشاب  هعماج  ناربهر  ِءزج  دـهاوخیم  هکیـسک 

نیا زج  ياهراچ  نوچ  دـشاب ، هتـشاد  ربص  لّمحت و  اهنآ  ياهتمحازم  تاـعّقوت و  ناتـسود و  لـباقم  رد  دـنک ، ارادـم  مدرم  اـب  دـیاب  رگید 
املع و زا  یکی  تسد  هک  یـسک  دـننام  تسا . رتشیب  وا  يارب  لـئاسم  هنوگنیا  دـشاب  هتـشاد  يرتـالاب  ّتیعقوم  عاـمتجا  رد  سکره  تسین .
، دَنکـشیم اقآ  تسد  دنتفگ : مسوبب . مهاوخیم  تفگ : شکن ، ار  اقآ  تسد  دنتفگ  وا  هب  یتقو  دـنز . هسوب  نآ  رب  ات  دیـشکیم  ار  ناگرزب 

. دوشن اقآ  تساوخیم  مّنهج ! هب  دنکشب  تفگ 
قلخ نسُح  اب  ار  لباقم  فرط  یکین و  اهيدـب  لباقم  رد  هک  تخومآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  اـب  ندرک  ارادـم  دـیاب 

. دندرکیم هدنمرش  لعفنم و 
. تخومآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  مدرم  اب  دروخرب  يارب  دیاب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قالخا  زا  ياهنومن 

اهنآ نیرتمهم  زا  یکی  هک  تشاد  يرهاظ  رظن  زا  يدایز  لماوع  دوب ، یهلا  دادـما  دـییأت و  اب  دـنچره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزوریپ 
رارق ریثأت  تحت  ار  تخـسرس  نانمـشد  هک  دوب  عمج  وا  رد  قالخا  مراکم  یناسنا و  یلاع  تافـص  نانچنآ  دوب . ترـضح  یقالخا  هبذاـج 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یقـالخا  هزجعم  ار  نیا  رگا  یّتح  تخاـسیم . بوذـجم  تخـس  ار  ناتـسود  تشادیماو و  میلـست  هب  دادیم و 
. دش نایامن  هّکم  حتف  رد  یقالخا  هزجعم  نیا  زا  ياهنومن  هکنانچ  میاهتفگن ، قارغا  میمانب 

، دنتفرگ راکهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  مالسا و  ّدض  رب  دنتـشاد  ناوت  رد  هچره  هشیپتیانج  راوخنوخ و  ناکرـشم  زارد  نایلاس 
راتفرگ نیملسم  لاگنچ  رد  هک  یماگنه  اّما 

300 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هب ار  اهنآ  تایانج  مامت  درک و  رداص  یمومع  وفع  نامرف  نمـشد - تسود و  راـظتنا  فـالخرب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـندش 

«. اًجاَْوفأ ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی   » دنوش ناملسم  هورگهورگ  هک  دش  بجوم  لمع  نیمه  درپس و  یشومارف  تسد 
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رد يرایـسب  ياهناتـساد  ترـضح  نآ  ياوـقت  يراکادـف و  راـثیا ، یناـبرهم ، تشذـگ ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  قـلخ  نـسح  هراـبرد 
یلع نانمؤمریما  مردپ  زا  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  هلمج  زا  تسا ، هدمآ  خـیرات  ریـسفت و  ياهباتک 

: دومرف خساپ  رد  مردپ  مدیسرپ ، وا  قالخا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  ياهیگژیو  هرابرد  مالسلا  هیلع 
رگـشاخرپ و لدگنـس و  نشخ و  زگره  دوب . میـالم  قلخلالهـس و  نادـنخ و  ورـشوخ و  مئاد  شنانیـشنمه  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
زا ار  زیچ  هس  تشگیمنزاب . دیمون  دمآیم  وا  هناخ  ِرد  هب  سکره  دشیمن و  سویأم  وا  زا  سکچیه  دوبن . رگهحیدم  وجبیع و  نابزدب و 

: دوب هدرک  اهر  مدرم  دروم  رد  ار  زیچ  هس  و  دوبن . طوبرم  وا  هب  هک  يراک  رد  تلاخد  ییوگرپ و  نخـس ، رد  هلداـجم  دوب : هدرک  اـهر  دوخ 
هک يروما  هرابرد  رگم  تفگیمن  نخـس  زگره  درکیمن . وجوتسج  ار  مدرم  یناهنپ  ياهبیع  اهشزغل و  درکیمن ، شنزرـس  ار  یـسک 

دندروخیمن و ناکت  دـندرکیم و  رایتخا  توکـس  همه  هک  دوب  ذـفان  شمالک  يردـقهب  نتفگ  نخـس  ماگنه  تشاد . دـیما  ار  یهلا  باوث 
اب هاگآان ، بیرغ و  درم  هاگره  دـندرکیمن . هلداجم  عازن و  زگره  وا  دزن  اـّما  دـندمآیمرد ، نخـس  هب  اـهنآ  دـشیم  تکاـس  هک  یماـگنه 

زگره دینک و  اطع  وا  هب  دراد  یتجاح  یسک  هاگره  دومرفیم : شنارای  هب  درکیم و  لّمحت  تشاد  یتساوخرد  تفگیم و  نخس  تنوشخ 
هدنامبقع ّتلم  نآ  دوبن ، هلضاف  تاکلم  نیا  همیرک و  قالخا  نیا  رگا  يرآ ، [ 276 «.] دریگ نایاپ  شنخس  ات  درکیمن  عطق  ار  یسک  مالک 

. دندشیم هدنکارپ  همه  َِکلْوَح » ْنِم  اوُّضَْفنَال   » قادصم هب  دنتفرگیمن و  رارق  مالـسا  شوغآ  رد  ریذـپانفاطعنا  نشخ  عمج  نآ  یلهاج و 
. دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوخ  قلُخ و  زا  يوترپ  یناملسم  ره  رد  دوش و  هدنز  زورما  یمالسا  قالخا  نیا  هک  تسا  بوخ  هچو 

301 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: هلمج زا  تسا ، ناوارف  نیملسم  هفیظو  هرابرد  هچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  هرابرد  هچ  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  تایاور 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 
ِقالخألا  َمِراکَم  َمّمَتِال  ُتثُِعب  امَّنا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  یلـصا  فادها  زا  یکی  بیترت ، نیا  هب  [ 277 «.] منک لیمکت  ار  یقالخا  لـیاضف  هک  ماهدـش  ثوعبم  نیا  يارب  نم   ؛
. تسا یقالخا  لیاضف  لیمکت  هلآ 

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد 
ِراهَّنلا ِِمئاص  َو  ِلیللا  ِِمئاق  َۀَجَرَد  ِهِقلُخ  ِنسُِحب  ُكِرُدِیل  ُنِمؤُملا  َّنا 

تیاور رد  نینچمه  [ 278 «.] تسا رادهزور  اهزور  دتـسیایم و  تدابع  هب  اهبش  هک  دـسریم  یـسک  هجرد  هب  دوخ  قلخ  نسح  اب  نمؤم   ؛
: » دومرف يرگید 

ٍنَسَح  ٍُقلُخ  نِم  ِنازیملاِیف  ُلَقثأ  ٍءیَش  نِم  ام 
: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 279 «.] تسین ییوخشوخ  زا  رتنیگنس  تمایق  زور  رد  لمع  نازیم  رد  يزیچ   ؛

ِناوخـإلا َنَیب  َنوـقّرَفُملا  ِۀَـمیِمَّنلاب  َنوُؤاَّشَملا  ِهّللا  یلإ  مُکُـضَغبأو  َنوـَفلؤی  َنوِفلأـی و  ًاـفانکأ  َنوُؤّـطَوُملا  ًاـقالخأ  مُُکنَـسحأ  ِهّللا  یلا  مُکُّبَحأ 
ِتارَثَعلا  ِءآُربِلل  َنوسِمَتلُملا 

دنراد و شزیمآ  نارگید  اب  دناعضاوتم ، هک  یناسک  نامه  دشاب ، رتهب  همه  زا  شقالخا  هک  تسا  یـسک  ادخ  دزن  رتبوبحم  امـش  همه  زا   ؛
رد دـننکفایم و  ییادـج  ناردارب  ناـیم  رد  هک  دناینیچنخـس  دارفا  ادـخ ، دزن  رتضوـغبم  امـش  همه  زا  دـنراد . شزیمآ  اـهنآ  اـب  زین  مدرم 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد  [ 280 «.] دنتسه هانگیب  دارفا  شزغل  يوجوتسج 
ِقلُخلا  ِنسُح  نِم  َلَقثأ  ِنازیملا  یف  ٍءیَش  نِم  ام 

: » دومرف رگید  یثیدح  رد  و  [ 281 «.] تسین ییوخشوخ  زا  رتنیگنس  لمع )  ) نازیم رد  زیچ  چیه   ؛
ِقلُخلا  ِنسُح  ُهوجُولا و  ِطسَِبب  مُهوُعَسَف  مُِکلاومِأب  َساّنلا  اوُعَسَت  َنل  مُکَّنإ 
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مدرم  همه  زاین  يوگخساپ  دوخ  لاوما  اب  دیناوتیمن  زگره  امش   ؛
302 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تسا هدش  لقن  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 282 «.] دیزاس دونشخ  دوخ  زا  ار  نانآ  ییوخشوخ  ییورهداشگ و  اب  سپ  دیـشاب ،
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

ََۀلاحَم ِراّنلاِیف ال  ِقلُخلا  َءوُس  َّناف  ِقلُخلا  ُءوُس  َو  مُکاّیا  َو  ََۀلاحَم  ِۀَّنَجلاِیف ال  ِقلُخلا  َنسُح  َّناَف  ِقلُخلا  ِنسُِحب  مُکیَلَع 
«. تسا خزود  رد  راچان  هب  ییوخدب  هک  ییوخدب  زا  دیزیهرپب  تسا و  تشهب  رد  راچان  هب  ییوخشوخ  اریز  ییوخشوخ ، هب  داب  امش  رب   ؛

: » دومرف ترضح  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج 
ٌۀَنَسَح ِهیِخأ  ِهجَو  یف  ِلُجَّرلا  ُمُّسَبَت 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  یثیدح  رد  [ 283 «.] تسا تانسح  زا  شردارب  تروص  هب  درم  دنخبل   ؛
ِبُونُّذلا  ِةَراّفَک  نِم  ِبیرَغلا  ِنِمؤُملا  ِهجو  یف  ُمُّسبّتلا 

: » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  [ 284 «.] دناشوپیم ار  ناهانگ  بیرغ ، نمؤم  اب  زیمآمّسبت  راتفر   ؛
ٌۀَِیناث ٌۀَّیِطَع  ِهجَولا  ُۀَشاشب 

[285 «.] تسا یمود  ششخب  ییورهداشگ ،  ؛

نانمشد اب  ناسنا  هطبار  ج )

ِلِهاجلا  َلهَج  ِِهب  ُّدُرَی  ٌُملُح  »
دـصکی و هک  میزومایب  نآرق  زا  دـیاب  دراد . ییانثتـسا  هبنج  تنوشخ  مالـسا  رد  نوچ  دـنک ، تنوشخ  ناـسنا  دـیابن  نـالهاج  لـباقم  رد  « 

نانمـشد لباقم  رد  دیاب  اذل  هبوت .) هروس   ) دروم کی  رد  زج  تسا  هدش  زاغآ  میحر »  » و نمحر »  » ظفل اب  اهنآ  همه  هک  دراد  هروس  هدراهچ 
. دوب هدنشخب  رابدرب و  دنوشن ، ّطلسم  روسج و  نانآ  دوشن و  هدافتساِءوس  نآ  زا  هک  ییاج  ات 

؟ تسیک میلح 

باتش  شتقو  زا  شیپ  يراک  چیه  رد  ییاناوت  نیع  رد  هک  تسا  یسک  میلح » »
303 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا ّطلسم  شیوخ  تاساسحا  رب  دراد و  گرزب  یحور  دهدیمن ، جرخ  هب  هلجع  نامرجم  رفیک  رد  دنکیمن و 
دوشیم یـشان  درخ  لقع و  زا  تلاح  نیا  نوچ  تسا و  بضغ  ناجیه  ماگنه  يرادنتـشیوخ  ینعمهب  ملح » : » دیوگیم تادرفم  رد  بغار 

[286 .] تسا هتفر  راکهب  زین  درخ  لقع و  ینعمهب  هاگ 

یمالسا تایاور  رد  يرابدرب 

نیمز زا  ار  یگرزب  گنـس  هـک  دوـب  يدـنمورین  تردـقرپ و  درم  اـهنآ  نـیب  هـک  تشذـگ  یتـّیعمج  رب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
. دـندوب تفگـش  رد  يوق  راکـشزرو  نآ  لـمع  زا  همه  دـندیمانیم و  ناـنامرهق  هنزو  ینعی  نادـنمروز ، گنـس  ار  نآ  مدرم  تشادیمرب و 
. دـندناسر ناـشیا  ضرع  هب  ار  ناـمرهق  نآ  يرادربهنزو  راـک  مدرم  تسیچ ؟ يارب  عاـمتجا  نیا  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

: » دومرف سپس  تسیک ؟ درم  نیا  زا  رتيوق  میوگن  امش  هب  ایآ  دومرف :
ِِهبِحاص  َناطیَشَو  ُهَناطیَش  َبَلَغَو  ُهَسفَن  َبَلَغَف  ُهنَع  َُملَحَف  ُهَّبَس  ٌلُجَر 
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وگمانشد ناطیش  رب  دنک و  هبلغ  دوخ  يوجمافتنا  شکرـس و  سفن  رب  دنک و  يرابدرب  دنهد و  مانـشد  وا  هب  هک  تسا  یـسک  وا  زا  رتيوق   ؛
«. دوش زوریپ 

: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 
َکیِذُؤی  َهیفَّسلاَو  َکِیلُقی  َمیلَحلا  َّنإف  ًاهیفَس  الَو  ًامیلَح  َّنَیِراُمت  ال 

ترازآ هب  تسد  نادان  هیفـس  دریگیم و  لد  رد  ار  امـش  هنیک  رابدرب  ناسنا  هچ  نادان ، هیفـس  اب  هن  نک و  لادـج  ءارم و  اناد  راـبدرب  اـب  هن   ؛
[287 «.] دنزیم

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  میلح  ملح و 

: » دومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: ٍهَجوأ ِسمَخ  یلع  ُرودَی  ُملِحلاَو  ِدیِحوَّتلاو  ِۀَفِرعَملاِراونِأب  ُدَّیؤُملاّالإ  ًامیلَح  ُنوکَی  َو ال  ِهِراوَج  یلإ  ُُهبِحاص  ِِهب  ُءییِضَتسَی  ِهّللا  ُجارِس  ُملِحلا 

ِالب يذُؤی  نأ  وأ  ِِهب  َّفَخَتسَیَف  ّقَحلا  َیلإ  وُعدَی  وأ  ُمَهَُّتیَف  ًاقداص  َنوکَی  وأ  ُّلِذَیَف  ًازیزَع  َنوکَی  نأ 
304 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ُساـّنلا نُکَی  ِباوَجلا  ِكَرتَو  ُهنَع  ِضارعـالاب  َهیفَّسلا  ِلـِباقَو  َتبَـصأ . دَـقَف  ُهَّقَح  اـهنم  اـّلک  َتیَتآ  اذإـف  ُهوُِفلاـُخیَف  ّقَحلاـِب  ُِبلاـُطی  نأ  وأ  ٍمرُج 
ِراّنلایَلَع َبَطَحلا  َعَضَو  دَق  ُهَّنأَکَف  َهیفَّسلا : َبَواج  نَم  َّنأل  َكَراصنأ 

اب هکنآ  رگم  دوشیمن  میلح  ناسنا  دوشیم . کیدزن  لاـعتم  راـگدرورپ  برق  ترواـجم و  هب  نآ  رون  اـب  ناـسنا  هک  تسادـخ  غارچ  ملح   ؛
کچوک راوخ و  هتـشاد و  یگرزب  تّزع و  هک  يدروم  رد  دریگیم : تروص  تلاح  جنپ  رد  ملح  دوش . دییأت  یهلا  فراعم  دـیحوت و  راونا 

هدرک تناها  ار  وا  مدرم  تسا و  هدرکیم  قح  هب  توعد  هک  ییاج  رد  هدش و  غورد  هب  مهّتم  هتفگیم و  تسار  هک  یتلاح  رد  تسا و  هدش 
نآ رد  ار  وا  دنک و  قح  تساوخرد  هبلاطم و  ای  دننک ، شرازآ  ّتیذا و  دوش  بکترم  یهانگ  مرج و  هکنآیب  نوچ  دناهدرمـش و  کبـس  و 

. دننک تفلاخم  قح 
زا درم  ندوب  میلح  دنکیمن و  ادیپ  یتحاران  تلاح  لزلزت و  نیرتکچوک  هدیزرو و  ملح  هلصوح ، راقو و  اب  تلاح  جنپ  نیا  رد  میلح  سپ 

يور وا  زا  هکلب  دزادرپـن ، باوج  لاؤس و  هب  هیفـس  درخیب و  صخـش  اـب  هک  تسا  راوازـس  و  دوشیم . مولعم  دراوم  نیا  رد  ندـیزرو  ملح 
دننام وا  اب  ندرک  ثحب  نداد و  باوج  یلو  درک . دنهاوخ  يرای  هدرک و  تقفاوم  وا  اب  نارگید  دیوگن  خساپ  ار  وا  ضارتعا  رگا  دَنادرگ و 

«. درک دهاوخ  رتشیب  هتخورفا و  ار  شتآ  هلعش  هک  تسا  شتآ  رد  ندراذگمزیه 
، دوشیمن لصاح  ینتورف  عوضخ و  دوشیم . لصاح  عوضخ  عضاوت و  ربص و  رثا  رب  تسا و  بضغ  لباقم  رد  ملح  تفص  هکنیا : حیـضوت 

طیحم ّرثؤم و  ار  اناوت  ِدنوادخ  ناسنا  نوچ  و  لاعتم . راگدرورپ  تردق  لالج و  تمظع و  هب  تفرعم  دـیحوت و  تقیقح  قّقحت  زا  سپ  رگم 
تلاح اب  هتسویپ  هتشگ ، رود  یهاوخدوخ  يدنـسپدوخ و  ینیبدوخ و  زا  ًارهق  دنادیم ، تادوجوم  همه  رب  یقیقح  ناطلـس  قلطم و  یماح  و 

، هفیرـش تایاور  رد  هک  تسا  نیا  درک . دهاوخ  یگدـنز  ربص  اضر و  ضیوفت و  میلـست و  ّتلذ و  تعاطا و  عوشخ و  عوضخ و  یگدـنب و 
. دشاب رود  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  يدنسپدوخ و  زا  هدوب و  عوشخ  عوضخ و  اب  مأوت  هک  یملع  ینعی  دوشیم . رکذ  ملح  اب  هارمه  ملع 

305 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

( ربک صرح ، دسح ،  ) مومذم تافص 

هراشا
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10
. ِءایِربِکلاَو ِصرِحلاَو  ِدَسَحلا  ٍلاصِخ : ِثالَث  نِم  َكاهنأ  ُّیلَع ، ای 

. ّربکت صرح ، دسح ، منکیم : یهن  تفص  هس  زا  ار  وت  یلع ، يا 
ص 46 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
زاغآ رد  هک  هدرک  هراشا  یخیرات  هتکن  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  ياهشرافـس  زا  شخب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

زا کی  ره  أشنم  مالسلا . هیلع  مدآ  ترضح  يالوا  كرت  لیباق ،)  ) مدآ دنزرف  هانگ  سیلبا ، هانگ  تفرگ : تروص  گرزب  هانگ  هس  َملاع  نیا 
هب يراتفرگ  یهلا و  هاگرد  زا  یگـشیمه  درط  هب  هک  تفرگ  همـشچرس  ّربکت  زا  سیلبا  هانگ  تسا : هدوب  الاب  زیچ  هس  زا  یکی  هانگ ، هس  نیا 

. دش یهتنم  دنوادخ  يدبا  نعل 
هب تشاداو  ار  وا  صرح  دروخ و  بیرف  درکن و  هدنـسب  یتشهب  ياههویم  هب  وا  اریز  دوب ، صرح  مالـسلا  هیلع  مدآ  يـالوا  كرت  همـشچرس 

. دوب تشهب  زا  جارخا  شراک  هجیتن  هک  دورب  هدش  یهن  تخرد  غارس 
: ظفاح لوق  هب 

مشورفن  يوج  هب  نم  رگا  مشاب  فلخانتخورفب  مدنگ  ود  هب  ناوضر  هضور  مردپ 
یهلا هاگرد  رد  لـیباه  ياـههشوخ  اـّما  دـشن  لوبق  دـنوادخ  هاـگرد  رد  شایناـبرق  اریز  تشک  ار  لـیباه  شردارب  تداـسح ، رثا  رب  لـیباق 

هانگ  نونکا  دش . هتفریذپ 
306 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. داهن انب  راب  لّوا  يارب  ار  دنسپان  شور  نیا  هک  دوب  وا  نوچ  دنراذگیم ، لیباق  ندرگ  هب  ار  ایند  نالتاق  مامت 
ببـس نوچ  تسا  رتدـب  همه  زا  ّربکت  اهنیا  نایم  رد  دـنراد . یفلتخم  داعبا  ناهانگ  نیا  هک  میباییمرد  مینکیم  لّمأت  هانگ  هس  نیا  رد  یتقو 

. دـش تشهب  زا  ّتیمورحم  بجوم  اریز  تسا ، موس  هجرد  رد  صرح  دـش و  لـتق  ثعاـب  نوـچ  دراد  رارق  دـعب  هجرد  رد  دـسح  دـش . رفک 
. دناهریبک هانگ  هس  اهنیا  هصالخ 

ادخ تمکح  رکنم  هجیتن  رد  دزیخرب ، ادخ  اب  هلباقم  هب  دلسگب و  ّتیدوبع  هتشر  درادرب و  ندرگ  زا  ار  یگدنب  هقلح  دش  ثعاب  سیلبا  ّربکت 
ّربکت اب  ناطیش  [ 288 «.] لِگ زا  ار  وا  ياهدـیرفآ و  شتآ  زا  ارم  ٍنیِط ؛» ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍراَن  نِم  ِینَتْقَلَخ  : » » تفگ درب و  لاؤس  ریز  ار  نآ  دـش و 

رب دنیبب و  ار  ّتیعقاو  یتسردهب  هک  تشاذگن  تفرگ و  ار  ناطیـش  دید  يولج  ّربکت  اجنیا  رد  منک ؟ هدجـس  مدآ  لباقم  رد  دیاب  ارچ  تفگ :
. دش راچد  دنوادخ  يدبا  نعل  هب  هجیتن  رد  تساخرب و  هزرابم  هب  نآ  اب  دش و  رکنم  ار  یهلا  تمکح  ّربکت ، نیمه  رثا 

هیلع هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تخادرپ . نآ  نامرد  هب  هاگنآ  تخانـش و  ار  لماوع  هشیر و  ادتبا  دیاب  زوسنامناخ  يالب  نیا  نامرد  يارب 
: » دومرف يرافِغ  رذوبا  هب  باطخ  هلآ  و 

ِۀَّنَجلا َۀَِحئار  دِجَی  َمل  ٍربِک  نِم  ٍةَّرَذ  ُلاقثِم  ِِهبلَق  یف  َو  َتام  نَم 
[289 «.] دسریمن شماشم  هب  تشهب  يوب  دشاب  شبلق  رد  ّربکت  یکدنا  دریمب و  هک  ره   ؛

رّبکت راثآ 

زردنا دِـسفم و  ار  ناحلـصم  دـناوخب ، رحِـس  ار  ادـخ  تازجعم  تایآ و  دـنیبن ، ار  شدوخ  راکفا  دوخ و  زج  ناسنا  هک  دوشیم  ببـس  ّربکت 
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[290 .] درامشب سفن  فعض  يراکهظفاحم و  ار  نایفارطا  ناتسود و 

ص306 یقالخا ؛  ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
307 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

مالسلا مهیلع  تیبلها  تایاور  رد  رّبکت 

: » دومرف ینیبرتربدوخ  ربک و  شهوکن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
َدَعب اذ  نَمَف  ٍةَدِحاو  ٍۀَعاس  ِربِک  نَع  فالآ  َۀَّتِس  هّللاَدَبَع  دَق  َناک  َو  دیهَجلا  ُهَدهَج  َو  لیوَّطلا  ُهَلَمَع  َطَبحأ  اذا  ِسیلبِاب  ُهّللا  َلَعَف  َناک  اِمب  اوِربَتعاَف 
ِلها َو  ِءامَّسلا  ِلها  ِیف  ُهَمکُح  َّنا  ًاکَلَم  اهنِم  ِِهب  َجَرخأ  ٍرمِاب  ًارََشب  َۀَّنَجلا  َلِخُدِیل  ُهَناحبُـس  ُهّللا  َناک  ام  اّلَک  ٍۀَیِـصعَم  ِلثِِمب  ِهّللا  یَلَع  ُمَلـسَی  ِسیلبا 

ٍدِحاَول ِضرألا 
رازه شش  هک  ار  وا  ياهشالت  ینالوط و  تادابع  لامعا و  هک  ماگنه  نآ  رد  درک ، راتفر  سیلبا  اب  دنوادخ  هچنآ  هب  دیریگ  تربع  دنپ و   ؛

ماجنا ربارب  رد  ادخ  رفیک  زا  دناوتیم  سیلبا  زا  دعب  یـسک  هچ  لاح  نیا  اب  داد ، داب  رب  ّربکت  یتعاس  ببـسهب  دوب ، هدرک  ادـخ  یگدـنب  لاس 
نآ ببـس  هب  هک  يراـک  ربارب  رد  دتـسرفب  تشهب  هب  ار  یناـسنا  دـنوادخ  تـسین  نـکمم  زگره  هـن ، دـنامب ؟ نوـصم  تیـصعم  ناـمه  نداد 
نآ يارب  ناطیش  رب  هتـشرف  قالطا  هّتبلا  [ 291 «.] تسا یکی  نیمز  نامـسآ و  لها  هرابرد  دنوادخ  مکح  تسا . هدنار  تشهب  زا  ار  ياهتـشرف 

. دوب اهنآ  فیدرمه  تشاد و  ياج  اهنآ  فوفص  رد  هک  تسا 
: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ماما  زا  یثیدح  رد 

َنیح  َسیلبإ  ُۀَیِصعَم  َیِهَو  ُربِکلا  ِِهب  ُهّللا  َیِصُع  ام  ُلّوأف  ًابَعُش  یِصاعَمِللَو 
« َنیِِرفاَْکلاَنِم َناَکَو  َرَبْکَتْساَو  َیبأ  »

ُهَلَتَقَف  ُهاخأ  َدَسَح  ُثیَح  َمَدآ  ِنبا  ُۀَیِصعَم  َیِهَو  ُدَسَحلا  َُّمث  ءاّوَحَو  َمَدآ  ُۀَیِصعَم  َیِهَو  ُصرِحلاَو 
ادخ نامرف  نداد  ماجنا  زا  نآ  ببـسهب  دوب و  سیلبا  هانگ  هک  تسا  ّربکت )  ) هانگ همـشچرس  لّوا  دنراد . ییاههمـشچرس  بعـش و  ناهانگ   ؛

همشچرس هک  دوب  دسح  سپـس  دش ، اّوح  مدآ و  يالوا  كرت  همـشچرس  هک  دوب  صرح )  ) دعب دش ، نارفاک  زا  دیزرو و  ّربکت  درک و  عانتما 
لقن یفاک  لوصا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  [ 292 «.] تشک ار  وا  دیزرو و  دـسح  لیباه  شردارب  هب  هک  دـش  لیباق  مدآ ، دـنزرف  هانگ 

: » دومرف هک  تسا  هدش 
: ٌۀَثالَث ِرفُکلا  ُلوصا 

308 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ُسِیلبإف ُرابِکتـسالا  اّمأَو  اـهنِم  َلَـکأ  نأ  یلَع  ُصرِحلا  ُهَلَمَح  ِةَرَجَّشلا  نَع  َیُِهن  َنیح  َمَدآ  َّنإَـف  ُصرِحلا  اـّمأف  ُدَـسَحلاَو . ُرابِکتـسالاَو  ُصرِحلا 

یباَف  َمَدِآل  ِدوجُّسلاب  َِرما  ُثیح 
ُهَبِحاص  امُهُدَحأ  َلَتَق  ُثیح  َمَدآ  انباف  ُدَسَحلا  اّمأ  و  ، 

هک دش  ببـس  ّربکت  دروخب ، هعونمم  تخرد  زا  مدآ  هک  دش  ببـس  صرح  دـسح . ّربکت ، صرح ، تسا : زیچ  هس  رفک  ياههشیر  لوصا و   ؛
«. دَناسر لتق  هب  ار  يرگید  مدآ  نادنزرف  زا  یکی  هک  دش  ببس  دسح  اّما  و  دنک ، یچیپرس  ادخ  نامرف  زا  سیلبا 

 » هک تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  دنوادخ  ياهدنپ  زا 
ِتاوَهَّشلا  َنِم  َِکلذ  َکعَنمَیلَف  ِربَقلا  ُنِکاس  َکَّنأ  رُکذاَو  َرخَفلا  َِعدَو  َربِکلا  ِعَض  یسوم  ای 

زا ار  وت  اـهنیا  دـیاب  تفاـی . یهاوخ  تنوکـس  ربـق  رد  وـت  هک  روآ  داـی  هب  رادرب و  یـشورفرخف  زا  تسد  نک و  اـهر  ار  ّربـکت  یـسوم ، يا   ؛
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدش  لقن  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 293 «.] درادزاب تالیامت 
رَّبَکَتَی َُّمث  ِِطئاغِلل  ٌءاعِو  امُهَنَیب  ٌِمئاق  َوُه  َو  ٌۀَفیج  ُهُرِخآَو  ٌۀَفُطن  ُُهلَّوأ  َمَدآ  ِنبِإل  ُتبِجَع  »

زا [ 294 «.] دنکیم ّربکت  مه  زاب  تسا  عوفدم  فرظ  تلاح ، ود  نیا  نایم  رد  رادرم و  شنایاپ  هفطن و  شزاغآ  هک  مدآ  رسپ  زا  متفگش  رد   ؛
: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِهِسفَن  ِیف  اهَدَجَو  ٍۀَّلِِذل  ّالا  َرَّبََجت  وأ  َرَّبَکَت  ٍلُجَر  نِم  ام 
هیلع یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  [ 295 «.] تسا هدرک  ساـسحا  دوخ  رد  ار  نآ  هک  یّتلذ  رثا  رب  رگم  دـنکیمن  یـشکندرگ  اـی  ّربـکت  يدرم  چـیه   ؛

: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا 
مُکَیلا  اوُّنَح  ُمتشِع  ناَو  مُکیَلَع  اْوََکب  اهَعَم  مُّتِم  نإ  ًۀََطلاُخم  َساّنلا  اوُِطلاخ 

ماما زا  [ 296 «.] دنـشاب دنمهقالع  امـش  هب  دیدنام  هدنز  رگا  دنیرگب و  امـش  رب  دـیدرم  لاح  نآ  رد  رگا  هک  دـینک  ترـشاعم  نانچ  مدرم  اب   ؛
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص 

ُهَعَضَی  ِربکَتسَی  نَم 
309 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ُهّللا 
: » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  [ 297 «.] دَنادرگیم تسپ  ار  وا  ادخ  دزرو  ّربکت  هک  ره   ؛

َلَذ  ِساّنلایَلَع  َرَّبَکَت  نَم 
هیلع قداص  ماما  زا  تفگ  هک  تسا  هدـش  لـقن  شردارب  زا  دـقرف  نب  دوواد  زا  [ 298 «.] دوشیم راوخ  دزرو  ّربـکت  مدرم  لـباقم  رد  هک  ره   ؛

: » دومرف هک  مدینش  مالسلا 
ِباسِحلا  َنِم  ُهّللا  َغَرفَی  یّتح  ُساّنلا  مُهُؤَّطَوَتَی  ّرَّذلا  ِرَوُص  یف  َنُولَعُجی  َنیّربَِکتُملا  َّنا 

[299 «.] دوش غراف  باسح  زا  دنوادخ  هکنآ  ات  دننکیم  لامیاپ  ار  اهنآ  مدرم  دنیآیمرد و  هچروم  تروص  هب  ناّربکتم  تمایق ) زور  ( ؛

اهنآ نامرد  هار  رّبکت و  ياههشیر 

هراشا

: تسا هدش  رکذ  ّربکت  همشچرس  ناونعهب  مهم  لماع  هس 

. نتشیوخ وا و  ناگدنب  ادخ و  هب  تفرعم  مدع  فلا )

َو . » » مینک ادـیپ  تفرعم  دـیاب  میربب  نیب  زا  ار  ّتلع  نیا  میهاوخب  رگا  دـنادیمن و  ار  شدوخ  یکچوک  یتسه و  ملاع  یگرزب  ّربکتم  ناسنا 
دوش و ملق  نیمز  يور  ناتخرد  همه  رگا  و  ِهَّللا ؛» ُتاَِملَک  ْتَدِفَن  اَّم  ٍرُْحبَأ  ُۀَْعبَـس  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمَی  ُرْحَْبلاَو  ٌماَْلقَأ  ٍةَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألاِیف  اَمَّنَأ  َْول 

مامت [ 300 «.] دریگیمن نایاپ  ادـخ  تاملک  یلو ) دوشیم  مامت  همه  اهنیا   ) دوش هدوزفا  نآ  هب  اـیرد  تفه  ددرگ و  بّکرم  نآ  يارب  اـیرد 
هب دیاش  دنسیونب  تسا  لاس  نارازه  لوصحم  هک  ار  یناسنا  مولع  نیا  همه  دنهاوخب  رگا  تساههناخباتک . یخرب  رد  دراد  ناسنا  هک  یمولع 
وا رد  هک  تسا  نکمم  ایآ  دشاب  هتشاد  تفرعم  یتسه  ملاع  دنوادخ و  هب  یناسنا  رگا  لاح  دشابن . زاین  بّکرم  زا  یکچوک  رختـسا  زا  رتشیب 

. مییام دنیآیمن  باسح  هب  هک  اههّرذ  نآ  دیوگیم : دننک  لاؤس  وا  زا  تقو  ره  دوش ؟ ادیپ  ّربکت 
310 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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تربع  سرد 
زا یعمج  درکیم  تکرح  اـههچوک  رد  یتـقو  تشاد . يدـنمورین  دیـشر و  تماـق  هک  دوب  يرادـنید  ناملـسم و  ناوـلهپ  مق  ناتـسرهش  رد 
مرح هب  تساوخیم  یتـقو  تشادـن و  نتفر  هار  ییاـناوت  مدـید  ار  وا  هک  شرمع  رخاوا  رد  دـندرکیم . تکرح  شنوماریپ  ناوج  ناـناولهپ 

هب دـنک . مالـس  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  هک  درواـیب  دـیاب  ار  ناولهپ  باـنج  مه  ياهّچب  دنتـشاذگیم و  خرچ  يور  ار  وا  دـیایب 
. تسا گرزب  یتربع  سرد  نیا  هک  دینک  هاگن  دییایب  متفگ  ناتسود 

نیا همه  همـشچرس  ناـهج ، شیوـخ و  ادـخ و  نتخانـشن  نیارباـنب  دـشاب . ادـخ  قـح و  میلـست  دـیاب  تـسا  فیعـض  هـمه  نـیا  هـک  يرـشب 
. تساهیتخبدب

ياعد اّما  دـنکیم ، بّجعت  دـنیبیم  ار  اروشاع  زور  يزابناج  یتقو  ناـسنا  دراد . یبیجع  ياـههلمج  هچ  دـینیبب  دـینک  هّجوت  هفرع  ياـعد  هب 
تفرعم داقتعا و  زا  هتـساخرب  لامعا  نوچ  تسا ، تفرعم  نیا  رثا  رب  يزابناج  دـباییم . رد  دـَناوخیم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هفرع 

: دنکیم ضرع  هفرع  ياعد  رد  ترضح  نآ  هک  دمهفیم  تسا .
يواعَد  ِهیواعَد  ُنوکَت  َفیَکَف ال  يواعَد  ُهُقئاقَح  َتناک  نَمَو  يواسَم  ِهیِواسَم  ُنوکَت  َفیَکَف ال  ُُهنِساحَم  َتناک  نَم  یهلإ  »

بیع شیاـهبیع  هنوگچ  تسا ، صقن  بیع و  عـقاو  رد  میفاکـشب ، ار  نآ  میرگنب و  کـین  شیاـهیبوخ  هب  رگا  هک  یناـسنا  نیا  ایادـخ ،  ؛
یتقو ار  ام  ياهورین  دـشابن . لهج  شلهج  هنوگچ  تسا ، لـهج  اـب  هتخیمآ  میفاکـشب  ار  شمولع  قیاـقح و  رگا  هک  یناـسنا  نیا  و  دـشابن »!

. تسا فعض  شاهمه  دنفاکشب 
ار وت  اهنآ  زا  هک  راثآ  نیا  غارـس  دنیآیم  مدرم  نم ، يادـخ  يا  دـنکیم : ضرع  هفرع  ياعد  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

: » منک ادیپ  ار  وت  راثآ  اب  مهاوخب  هک  ياهدش  رود  نم  زا  وت  رگم  دنسانشب ،
ًابیصَن َکّبُح  نِم  َُهل  لَعَجت  َمل  ٍدبَع  ُۀَقفَص  تَرِسَخ  َو  ًابیقَر  اهیَلَع  ُلاَزت  الَو  َكاَرت  ٌنیَع ال  تَیِمَع 

زا یک  وت  رگم  تسین .» وا  لد  رد  ّتبحم  قشع و  زا  یمهـس  هک  ياهدـنب  نآ  داب  راکنایز  دـنیبن و  ار  وت  كاپ  لامج  هک  یمـشچ  داب  روک   ؛
. منک ادیپ  راثآ  نایم  زا  ار  وت  مهاوخب  هک  ياهدش  رود  نم 

ار وت  منک  ادیپ  هک  هتفهن  ياهدوب  یکار  وت  منک  اّنمت  هک  لد  ياهتفر ز  یک 
ار  وت  منک  اشامت  هدید  رازه  دص  ابنم  هک  يدمآ  نورب  هولج  رازه  دص  اب 

یتسه ملاع  زا  ار  ادخ  تمظع  دیاب  اذل  میوشیم . هدنب  دوریم و  نیب  زا  رورغ  ّربکت و  میسانشب  ار  نامدوخ  ناهج و  ادخ و  هک  یتروص  رد 
. میسانشب

ایند تفرعم  يارب  یلاثم 
، شیاهیـسدع رطق  یموجن و  ياهپوکـسلت  اب  اّما  دنتـسین ، رتشیب  رازه  جـنپ  ات  راهچ  زا  دوشیم  هدـید  مشچ  اب  ایند  نیا  رد  هک  یناگراتس 

دـص تسام  ناشکهک  هعومجم  هک  نامـسآ  نیا  زا  تمـسق  کی  رد  اهنت  دناهدرک  هرامـش  هک  نالا  ات  دوشیم . رتنایامن  َملاع  نیا  تمظع 
. تسا رگید  نامسآ  شش  نآ  تشپ  تسا و  لّوا  نامسآ  هب  طوبرم  اهنیا  هزات  دراد . دوجو  هراتس  نویلیم  رازهدص  ینعی  هراتس ، درایلیم 

[301 «.] ِبِکاَوَْکلا ٍۀَنیِِزب  اَْینُّدلا  َءاَمَّسلا  اَّنَّیَز  اَّنِإ  »
. مزرو ّربکت  هک  متسیک  تقلخ  میظع  هاگتسد  نیا  لباقم  رد  نم 

. تسارّبکت لماوع  زا  یکی  تراقح  هدقع  ب )

هب داب  رتخبت و  اب  نآ  ناربج  دنربیم  نامگ  دننک و  ناربج  ار  نآ  دنهاوخیم  دننکیم و  ساسحا  دوبمک  ناشدوجو  رد  یناسک  نینچ  ینعی 
باوج ای  دننکن  مالـس  یـسک  هب  دنزودب ، نامـسآ  هب  ار  ناشنامـشچ  دـنزادنیب و  بقع  هب  ار  اههناش  هکنیا  هب  ای  تسا ، نتخادـنا  باغباغ 
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. تسا هدیسر  تابثا  هب  بلطم  نیا  ناواکناور  دزن  یّتح  دنهدن . ار  یسک  مالس 
: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ِهِسفَن  یف  اهَدَجَو  ٍۀَّلِِذل  ّالإ  َرَّبََجت  وأ  َرَّبَکَت  ٍلُجَر  نِم  ام 
هب نآ  زا  هک  تسا  تراقح  هدقع  نامه  نیا  [ 302 «.] دنکیم ساسحا  شناج  نورد  رد  هک  یّتلذ  ببـس  هب  رگم  دنکیمن  ّربکت  سکچیه   ؛

بیع  رقف  دنکیم  لایخ  هتفای ، شرورپ  يریقف  هداوناخ  رد  یسک  اًلثم  تسا . هدش  ریبعت  ّتلذ 
312 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هب نآ  ناربج  يارب  دوش و  ّتیـصخش  دوبمک  راچد  دـنزرف  نآ  دوشیم  ثعاب  ناشنادـنزرف  هب  اـهردام  ردـپ و  یخرب  یمارتحایب  اـی  تسا ،
. دَروآ ور  ّربکت 

ناتسلگنا رد  دنوشیم . تفای  ناوارف  اکیرمآ  اپورا و  رد  هک  تسا  عورشمان  نادنزرف  زورما ، یتعنص  ینیشام و  يایند  تشز  رهاظم  زا  یکی 
يرایسب لماع  دنراذگیم  اپ  هعماج  هب  یتقو  دارفا  نیمه  تسا . لبق  لاس  نیدنچ  رامآ  نیا  هّتبلا  دوشیم . ّدلوتم  عورشمان  دنزرف  نویلیم  مین 

. دنوشیم اهتقرس و ...  اهراتشک ، اهتیانج ، زا 
. دنتسه عورشمان  نادنزرف  نیمه  گرزب ، نایناج  زا  يرایسب  دصرد  هک  مینیبیم  دوشیم  یسررب  اههدنورپ  یتقو 

دنراد و یصّخشم  ردام  ردپ و  نارگید  دنیبیم  یتقو  دنباییم . دوخ  رد  نانیا  هک  تسا  تراقح  هدقع  یتشز ، لامعا  نینچ  لماوع  زا  یکی 
ًالّوا ورنیازا  دوشیم . اهراتـشک و ...  اهتیانج و  ببـس  نیمه  دنکیم و  دوخ  رد  دوبمک  تراقح و  ساسحا  تسین ، مولعم  وا  ردام  ردپ و 

. مریگب ماقتنا  هتخادنا  زور  نیدب  ارم  هک  ياهعماج  زا  دیاب  دیوگیم  دوشیم و  روهلعش  وا  رد  ییوجماقتنا  ّسح 
. دنک ناربج  ار  شاینورد  دوبمک  دسرب و  ترهش  هب  هک  تسا  نیا  لابند  هب  ًایناث 

؟ تسیچ تراقح  هدقع  نامرد  هار  لاؤس :
. تسادخ هب  نامیا  نآ ، هار  نیرتهب  درک و  رپ  دیاب  ار  دوبمک  ألخ و  نیا  باوج :

رورغم رگید  درادـن  يزیچ  دوـخ  زا  هدـنب  تسادـخ و  زا  زیچهمه  هک  تفاـیرد  یتـقو  دـشخبیم و  تعـسو  ناـسنا  بلق  هب  ادـخ  هـب  ناـمیا 
. دنکیمن ساسحا  يدوبمک  تراقح و  دوخ  رد  دوشیمن و 

لابند هب  تشادـن  تسود  ار  شدوخ  رگا  نوچ  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  شدوخ  دـیاب  ناسنا  تسا . تاذ  ّبح  یهاوخدوخ و  رگید ، لماع 
هک دوشیم  لیدبت  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  هب  دـماجنیب  طیرفت  طارفا و  هب  دـشاب و  باتک  باسحیب و  تاذ  ّبح  رگا  اّما  دوریمن . يراک 

دَناسریم ییاج  هب  ار  راک  يدنسپدوخ  ّربکت و  نیا  اریز  تشاد ، دیابن  یهاوخادخ  ییوجادخ و  راظتنا  نیبنتشیوخ ، زا  رگید 
313 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دنرادن اهنآ  زا  ياهرهب  نارگید  هتشاذگ و  وا  دوجو  رد  ار  لیاضف  همه  ادخ  دربیم  نامگ  هک 

نامرد هار 

 » هک تسا  نیا  یمالسا  يردارب  لقاّدح  نامیا و  ياههناشن  هلمج  زا  اریز  درک ، لداعتم  ار  تاذ ) ّبح   ) یتسوددوخ دیاب 
َکِسفَِنل  ُّبُِحت  ام  َکیخِأل  َّبُِحت  نأ 

دروم رد  دـناهداد  روتـسد  ام  هب  ینادـب . نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  اداـبم  [ 303 «] هاوـخب مه  نارگید  يارب  یهاوـخیم  دوـخ  يارب  ار  هچره   ؛
شهانگ دـیاش  هک  دـشیدنیب  نینچ  رتکچوک  دروم  رد  تسا و  هدرک  تداـبع  نم  زا  رتشیب  دـیاش  دـیوگب  دوخ  سفن  هب  دوخ  زا  رتگرزب 

. يوشیم دنسپادخ  مّلسم  يدوبن  دنسپدوخ  رگا  نادب . نارگید  زا  رتنییاپ  هجرد  کی  ار  دوخ  تّمه  تسا . رتمک 
: » دومرف هّیما  نب  ةدانج  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
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ِهّللا  ِۀَعاط  ّزِع  یلا  ِهّللا  ِۀَیِصعَم  ّلُذ  نَم  ْجُرخاَف  ٍناطلُس  الَب  ًۀَبیَهَو  ٍةَریشَع  ِالب  ًاّزِع  َتدَرأ  اذا 
[304 «.] يآرد یهلا  تعاطا  تّزع  هب  یهلا  هانگ  يراوخ  زا  یشاب ، هتشاد  تبیه  یشاب و  زیزع  دنواشیوخیب  یهاوخیم  رگا  هدانج ، يا   ؛

دننک تناج  همه  ات  نک  اهر  نتدننک  تناطلس  هک  ات  نک  یگدنب 
دننک تناسنا  هک  نک  وخ  نیا  كرتتسین  وت  راوازس  یناطیش  يوخ 

دننک تنادرم  هاش  ات  وش  درمیگنادرم  ملاع  رد  یلع  نوچ 
دننک تناملس  هک  ات  ناملسم  ياشوکب  یناملسم  رد  ناملس  وچمه 

زآ صرح و 

؟ دراد ندز  صرح  هب  یتجاح  هچ  دوش ، ریس  اذغ  یکدنا  اب  دناوتیم  هک  یناسنا  دنیبب . ار  قیاقح  ناسنا  دراذگیمن  زآ  صرح و 
314 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یمالسا تایاور  رد  صرح 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
ُصرِحلا  ُقیفَّرلا  َسِئب 

: » دومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 305 «.] تسا یقیفر  دب  صرح ،  ؛
ًاریسأ ِصرِحِلل  نُکَی  َمل  نَم  ینِغلا  یَنغأ 

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 306 «.] دشابن صرح  ریسا  یسک  هک  تسا  نیا  يزاینیب  نیرتزاینیب   ؛
ُهَلثِم  ِصرِحلا  نِم  ِهیَلَع  ُهّللا  َحَتَف  ّالا  اینُّدلا  ِرمأ  نِم  ًاباب  ٍدبَع  یلَع  ُهّللا  َحَتَف  ام 

یثیدح رد  [ 307 «.] تسا هدرک  زاب  وا  يور  هب  نآ  دننام  ار  صرح  زا  يرد  هکنآ  رگم  هدوشگن ، ياهدـنب  يور  هب  ار  يرد  چـیه  دـنوادخ   ؛
: دومرف نآ  نامرد  تافآ و  صرح و  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِهیَلَع ِلُّکَوَّتلا  ِكَرتَو  ِِهبَلَط  یف  َِکلاجِعتسِاب  ًامُومذَمَو  ِهِکرَِتب  ًادوُمحَم  ًاحیرَتسُم  ِهّللاَدنِع  َتنُک  َو  َکَیلا  َلَصََول  ُهَتکََرت  َول  ٍءیَـش  یلَع  صُرَحت  ال 
یلص ُّیبّنلا  لاق  َحیرَتسُم . َتنأَو  َکَِعبَت  ُهَتکََرت  ناَو  ًاَدبأ  ُهُقَحَلت  الَو  َکَبَعتأ  ُهَتبَلَط  نا  ِلّظلا  َِۀلِزنَِمب  یلاعَت  ُهّللا  اهَقَلَخ  اینُّدلا  َّنإف  ِمسِقلِاب  اضّرلاَو 

: هلآ هیلع و  هللا 
ِهّللا َلوَق  ََفلاخ  َّلَجَو و  َّزَع  ِهّللا  َقاثَو  نِم  َّرَف  دَـق  َو  ًامورحَم  ُنوکَی  َفیَکَو ال  َناک  ٍءیَـش  ّيأ  یف  ٌمُومذَـم  ِِهنامرِح  َعَم  َوُه  َو  ٌمورحَم  ُصیرحلا 

ُهّللا  ُلوُقَی : ُثیَح  یلاعَت 
دـسریم و وت  هب  ینکن  لاـبند  هدرک و  كرت  ار  نآ  رگا  هک  يزیچ  هب  شاـبم  صیرح  «: » ْمُکِییُْحی َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکَقَزَر  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  يِذـّلا  »

دوخ زا  هک  یتروص  رد  تفرگ و  یهاوخ  رارق  وا  فطل  هّجوت و  دروم  هدوـب و  يرکف  شیاـسآ  یـشوخ و  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد 
كرت درک ، باتش  دیابن  هک  يزیچ  لیصحت  رد  صرح  باتـش و  دش : یهاوخ  هذخاؤم  لاعتم  دنوادخ  دزن  تهج  هس  زا  يداد  ناشن  صرح 

هک روطنامه  تسا . هیاس  دننام  ایند  هک  شاب  هاگآ  ادخ . تمـسق  هداد و  هب  تیاضر  مدع  تشاذگاو ، ادـخ  هب  دـیاب  هک  يدروم  رد  لّکوت 
لوسر دشاب . ایند  وریپ  یپ و  رد  دیابن  ناسنا  دوش  یمن  ادج  ناسنا  زا  هاوخان  هاوخ  تسا و  ناسنا  عبات  دیآیم و  دـیدپ  صخـش  عبت  هب  هیاس 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
315 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رب اریز  تسا ، دنسپان  راگدرورپ  رظن  زا  دراد  هک  یتّیمورحم  زا  هتشذگ  صیرح  ناسنا  دوشیم » مورحم  صیرح  صخـش  ماجنارـس  : » دومرف
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«. تسا هدرک  راتفر  یهلا  روتسد  فالخ 
: » دومرف همادا  رد  ترضح  سپس 

َّدَـشأ ِۀَحاّرلا  َدنِع  ُنوکَیو  ِتوَملا  َدنِعّالإ  ُهنِم  ُحیرَتسَی  ٌبَعَتَو ال  ُهاصقأ  َُهل  َِّمتَی  ٌّمَهَو ال  ُهُعَفنَی  ُهَنََدب و ال  ُّرُـضَی  ٌرِکف  ٍتافآ : َعبَـس  َنَیب  ُصیرَحلاَو 
ًابَعَت َّدَشأ  ِۀَحاّرلا  َدنِع  ُنوکَیو  ِتوَملا  َدنِعّالإ  ُُهثِروی  ٌفوَخ ال  ًابَعَت و 

ُهّللا َوُفعَی  نأّالإ  ِهّللا  ِباذَـع  نِم  ُهَعَم  َُهل  َصَلخَم  ٌباسِح ال  ِةَدـِئاف و  ِالب  ُهَشیَع  ِهیَلَع  َرَّدَـک  دـق  ٌنزُحَو  ِهِیف  َعوقَولا  اـّلا  ُهنِم  ُحـیرَتسَی  ـال  ٌبَعَت  و   ؛
َُهل ُهّللا  َلَّجَع  دَقَو  ٍۀَِـیفاع  یف  ُهنِم  َوُه  َو  یلاعَت  ِهّللا  ِفَنَک  یف  ُِحبـُصیَو  یـسُمی  ِهّللا  یَلَع  ُلّکَوَتُملاَو  َۀَـلیح  الو  ُهنِم  َُهل  َّرَفَم  ٌباقِع ال  ُهنَع و  یلاعت 

ٌمِیلَع  ِِهب  یلاعَت  ُهّللا  ام  ِتاجَرَّدلا  َنِم  َُهل  َأَّیَهَو  ُهَتَیافِک 
: تسا نارگن  يراتفرگ  تفآ و  تفه  لباقم  رد  صیرح  صخش   ؛

. دوشیم ندب  یتحاران  ببس  نوگانوگ و  ياهرکف  بجوم  هک  هتسویپ ، صرح  . 1
. تسا هّصغ  مغ و  رد  هشیمه  يارب  صیرح  صخش  . 2

ماگنه رگم  دـباییمن  یـصالخ  یتخـس  زا  وا  تسا . ّتیلاّعف  تمحز و  رد  هشیمه  هتـشادن و  شیاسآ  یـشوخ و  زگره  صیرح  صخـش  . 3
. گرم

. تسین وا  لد  رد  لّکوت  میلست و  اضر و  لاح  اریز  تسا ، بارطضا  سرت و  رد  هتسویپ  صیرح  صخش  . 4
. دوشیم كانهودنا  هجیتنیب  هدیاف و  نودب  تسا و  نوزحم  هتسویپ  دوصقم ، هب  ندیسرن  ببس  هب  صیرح  صخش  . 5

باسح یسررب و  وا  لامعا  تاکرح و  هک  یتروص  رد  درادن و  تغارف  تسا و  یـشکهشقن  باسح و  لوغـشم  هشیمه  صیرح  صخـش  . 6
. دبای تاجن  هبساحم  يراتفرگ  زا  باسح و  رتفد  ّتیموکحم  زا  تسناوت  دهاوخن  زگره  دوش 

فالخرب هدشن و  یـضار  لاعتم  راگدرورپ  تمـسق  مکح و  هب  اریز  درادـن ، مّنهج  باذـع  زا  رارف  هار  چـیه  تمایق  رد  صیرح  صخـش  . 7
زا هدرک و  ّتیلاّعف  دوخ  هفیظو 

316 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. تسا هدماینرب  دوخ  فیلاکت  فیاظو و  هدهع 

نینچ تسا . هداد  رارق  لیکو  دوخ  ياهراک  رد  ار  وا  هتـشاذگاو و  لاعتم  راگدرورپ  هب  ار  دوخ  روما  هک  تسا  لّـکوتم  صیرح ، لـباقم  رد 
يادا هب  وا  تلافک  تیافک و  تحت  شیاسآ  یـشوخ و  لامک  اب  هدرک و  یگدـنز  ادـخ  فطل  تیامح و  هیاـس  ریز  رد  هشیمه  يارب  یـسک 

. دش دهاوخ  وا  تفوطع  هّجوت و  تمحر و  لومشم  رگید  ناهج  رد  هتخادرپ و  هفیظو 
دننک نوچ  دشابن  نوچ  وت  يزوردننک  نونکم  ّرُد ، رپ ز  ار  ناهج  رگ 

نالف  نب  نالف  نب  نالف  هکنایع  هتشونب  همقل  ره  رس  رب 
تسا  رتقشاع  وت  وت ز  رب  وت  قزرتسد  اپ و  نازرلم  نک  لّکوت  نیه 

: » تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  نایاپ  رد  و 
ِنامیإلا  ُءامَسَو  ِمالسإلا  ُضرأ  ُنیقَیلاَو  ًاصیرَح  ُنوکَی  َنیِقَیلا ال  ُدبَعلا  ُمَرُحی  َمل  ام  َو  یلاعَت  ِهّللا  ِبَضَغ  ِِذفانَم  یف  يرجی  ٌءام  ُصرِحلاو 

نایرج لاعتم  دـنوادخ  رهق  بضغ و  هک  ییاج  رد  و   ) دوشیم يراـج  لاـعتم  دـنوادخ  بضغ  يراـجم  رد  هک  تسا  یبآ  صرح  تفـص   ؛
نیمز نیقی  و  دـش . دـهاوخن  التبم  صرح  تفـص  هب  تسا  هدـشن  مورحم  رود و  نیقی  زا  ياهدـنب  ات  و  دـنکیم ) روهظ  مه  صرح  دـباییم ،

«. تسا نامیا  نامسآ  مالسا و 
فیاظو دودح  حیحـص و  نازیم  لادـتعا و  ّدـح  زا  هک  يروطهب  يویند ، عفانم  يّدام و  روما  هب  دـح  زا  شیب  هقالع  زا  تسا  ترابع  صرح 

هک يدراوم  رد  یلاعت  قح  فطل  تمحر و  ًامّلـسم  دـنزب . رـس  وا  زا  ّتیدوبع  فالخرب  تاکرح  اوران و  ياهّتیلاّعف  هتـشگ و  جراـخ  یهلا 
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تلادع و تعاطا و  ّتیدوبع و  يراجم  زا  نوریب  هک  يدراوم  ًارهق  دنکیم و  ادیپ  روهظ  دوشیم  تیاعر  ّتیدوبع  فیاظو  يادا  تلادع و 
. دش دهاوخ  یهلا  رهق  بضغ و  لومشم  دشاب  هفیظو 

دراد  هگن  ات  هتشر  رس  رادهاگندنویپ  دلسگن  قوشعم  هک  تساوه  ترگ 
[ 308] دراد هگن  اعد  تسد  ود  هب  تاهتشرفياپ  دزغلب  رگ  هک  نک  نانچ  شاعم  الد 

دسح

. دیالایب ردارب  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  دهن و  اپ  ریز  ار  يردارب  فطاوع  هک  دوشیم  بجوم  ردارب  هب  تبسن  ردارب  تداسح  هاگ 
هب ار  نارگید  مه  دوـشن ، راـهم  ینورد  شتآ  نیا  رگا  دـهدیم و  رارق  يدوباـن  هطرو  رد  ار  یمدآ  دـسح  هنوـگچ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 

. ار ناسنا  دوخ  مه  دشکیم و  شتآ 
: دیآ دیدپ  ناسنا  رد  تلاح  راهچ  زا  یکی  تسا  نکمم  دسریم ، يرگید  هب  یتمعن  هک  یماگنه  ًالوصا 

ناسنا اریز  هدیدنـسپ ، تسا  یتلاح  دنیوگیم و  هطبِغ »  » ار تلاح  نیا  دشاب . هتـشاد  مه  وا  دنراد  نارگید  هک  هنوگنامه  دـنکیم  وزرآ  . 1
. درادن عامتجا  رد  یبّرخم  رثا  چیه  درادیماو و  هدنزاس  ششوک  هب  ار 

هک تسا  دسح »  » دنـسپان رایـسب  تلاح  نامه  نیا  دزیخیمرب . شالت  هب  راک  نیا  يارب  دوش و  بلـس  نارگید  زا  تمعن  نآ  دراد  تسود  . 2
. دزادرپب نارگید  بیرخت  هب  دهد ، ماجنا  شدوخ  دروم  رد  ياهدنزاس  شالت  هکنآیب  درادیماو  ار  ناسنا 

ناـسنا هک  دـنمانیم  یبلطراـصحنا  و  لـُخب »  » ار نـیا  دـننامب ، مورحم  نآ  زا  نارگید  دوـش و  تـمعن  نآ  ياراد  شدوـخ  دـنکیم  وزرآ  . 3
. درَبب تّذل  نارگید  ّتیمورحم  زا  دهاوخب و  دوخ  يارب  ار  زیچهمه 

نارگید رایتخا  رد  دراد  ار  هچنآ  تسا  رضاح  یّتح  درَبب و  رسهب  ّتیمورحم  رد  شدوخ  دنچره  دنـشاب ، تمعن  رد  نارگید  دراد  تسود  . 4
. تسا یناسنا  هتسجرب  تافص  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دنیوگیم  راثیا »  » ار الاو  تلاح  نیا  دشوپب و  مشچ  دوخ  عفانم  زا  دراذگب و 

یمالسا تایاور  رد  دسح 

ياهدنهدناکت  تاریبعت  تشز  تفص  نیا  اب  هزرابم  يارب  یمالسا  ثیداحا  رد 
318 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: هنومن ناونعهب  دوشیم ، هدید 
: » دومرف وا  هب  درک و  یهن  دسح  زا  ار  نارمع  نب  یسوم  دنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  زا 

یّنِم  َسَیلَو  ُهنِم  َتسَلَف  َِکلذَک  ُکَی  نَمَو  يدابِع  َنَیب  ُتمَسَق  يذَّلا  یمسِِقل  ٍداص  یمَِعِنل  ٌطِخاس  َدِساحلا  َّنا 
هکره دنکیم ، تعنامم  ماهدـش  لئاق  مناگدـنب  نایم  هک  ییاهتمـسق  زا  تسا و  كانمـشخ  مناگدـنب  رب  نم  ياهتمعن  دروم  رد  دوسح   ؛

: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 309 «.] میوا زا  نم  هن  تسا و  نم  زا  وا  هن  دشاب  نینچ 
ُرخَفلاَو ُبجُعلاَو  ُدَسَحلا  ِنیّدلا  ُۀَفآ 

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 310 «.] یشورفرخف يدنسپدوخ و  دسح و  تسا : زیچ  هس  نامیا  نید و  تفآ   ؛
ُِطبغَی الَو  ُدُسحَی  ُِقفانُملاَو  ُدُسحَی  الَو  ُِطبغَی  َنِمؤملا  َّنا 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  یثیدح  رد  [ 311 «.] دروخیمن هطبغ  دزرویم و  دسح  قفانمو  دزرویمن  دسحو  دروخیم  هطبغ  نمؤم   ؛
ِدَسَحلا ِۀَِّلق  نِم  ِدَسَجلا  ُۀَّحِص 

: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور  رد  و  [ 312 «.] تسا دسح  ندوب  مک  رثارب  ندب  یتمالس   ؛
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ِدوُسحَملِاب َّرُضَی  نأ  َلبَق  ِهِسفَِنب  ٌّرِضُم  ُدِساحلا 
: » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  [ 313 «.] دنزیم ررض  دوخ  هب  دَناسر  نایز  دوسحم  هب  هکنآ  زا  شیپ  دوسح   ؛

ِدِساحلا َنِم  ٍمُولظَِمب  َهَبشأ  ًاِملاظ  ُتیأَر  ام 
[314 «.] مدیدن دوسح  زا  هدیدمتس  هب  رتهیبش  ار  يرگمتس  چیه   ؛

عامتجا رد  دسح  ءوس  راثآ 

: هلمج زا  تسا ، یعامتجا  ياهیناماسبان  زا  يرایسب  همشچرس  دسح 
319 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یناریو يدوبان و  ریـسم  رد  درَبب  راک  هب  یعامتجا  فادها  دربشیپ  هار  رد  دیاب  هک  ار  دوخ  يرکف  یندـب و  ياهورین  رتشیب  ای  مامت  دوسح  . 1
. ار یعامتجا  ياههیامرس  مه  هدرب و  نیب  زا  ار  دوخ  يدوجو  ياههیامرس  مه  ورنیازا  دنکیم ، فرص 

میهاوخ مینک ، یـسررب  ار  نآ  دننام  اهزواجت و  اهيدزد ، اهلتق ، یلـصا  للع  لماوع و  رگا  تسایند و  تایانج  زا  یـشخب  هزیگنا  دسح  . 2
ّتیدوجوم دـناوتیم  هک  دـناهدرک  هیبشت  شتآ  زا  ياهرارـش  هب  ار  نآ  ّتلع  نیمه  هب  دـیاش  تسا . دـسح  اهنآ  زا  يرایـسب  لـماع  هک  دـید 

. دزادنا رطخ  هب  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  ار  ياهعماج  ای  دوسح 
یّقلت تداعس  نانمشد  نیرتیشحو  هلزنمهب  ار  نآ  دیاب  تسا و  تافص  نیرتكانرطخ  زا  یهاوخدب  دسح و  دیوگیم : نادنمشناد  زا  یکی 

. دیشوک نآ  عفد  رد  درک و 
ار نارگید  ات  دشوکیم  هشیمه  دوسح  اریز  دناهداتفابقع ، یعماوج  دهدیم  لیکـشت  نارظنگنت  نادوسح و  ار  نآ  ّتیعمج  هک  یعماوج 

. تسا یّقرت  لماکت و  حور  فالخرب  تسرد  نیا  دشکب و  بقع  هب 
باـصعا و رظن  زا  روجنر و  اـًلومعم  نادوـسح  دراذـگیم و  ناـسنا  تمالـس  مسج و  رب  یبولطماـن  راـثآ  دـسح  هتـشذگ ، اـهنیا  همه  زا  . 3
زا يرایـسب  رد  ینامـسج  ياهيرامیب  هک  تسا  هدش  مّلـسم  تقیقح  نیا  زورما  اریز  دـنرامیب ، تحاران و  ًابلاغ  ندـب  فلتخم  ياههاگتـسد 

شخب نیا  هب  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  ینتناور »  » ياهيرامیب ناونع  ریز  یحورشم  ياهثحب  زورما  ّبط  رد  دنراد و  یناور  لماع  دراوم 
. دراد صاصتخا  اهيرامیب  زا 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  یتیاور  رد  تسا . هدش  هیکت  عوضوم  نیا  يور  مالسا  نایاوشیپ  تایاور  رد  هکنیا  بلاج 
دَسَحلاِۀَِّلق نِم  ِدَسَجلاُۀَّحِص 

: » دومرف رگید  ثیدح  رد  و  [ 315 «.] تسا دسح  یمک  زا  یتسردنت   ؛
ِداسجالا ِۀَمالَس  نَع  ِداّسُحلا  ِۀَلفِِغل  ُبَجَعلا 

[316 «.] دنلفاغ یّلکهب  دوخ  مسج  تمالس  زا  نادوسح  هک  تسا  بیجع   ؛
320 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ار وا  جـیردتهب  دـنزیم و  ررـض  دوـسح  هب  دـناسرب  ناـیز  دوـسحم  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـسح  هـک  میناوـخیم  ثیداـحا  زا  ياهراـپ  رد  یّتـح 
. دشکیم

زا رتناوتان  ار  دوخ  دوسح  اریز  تسا ، نامیا  صقن  فعـض و  يرکف و  هاتوک  ینادان و  ّتیـصخش و  دوبمک  هناشن  دـسح  يونعم ، رظن  زا  . 4
. دنادرگرب بقع  هب  ار  دوسحم  هک  دشوکیم  اذل  دسرب و  نآ  زا  رتالاب  دوسحم و  ماقم  هب  هک  دنیبیم  نآ 

يوس زا  نارگید  هب  تمعن  ياطعا  دروم  رد  تسا و  ضرتعم  تساهتمعن  نیا  یلـصا  هدنـشخب  هک  دـنوادخ  تمکح  هب  اًـلمع  وا  هوـالعهب 
: » دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  ورنیازا  دراد . داریا  دنوادخ 
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ًاکَلهُم ال َکَلَهَو  َِدبالا  ِةَرـسَح  ِیف  َمَدآ  ُنبا  َعَقَو  ِدَسَحلِابَو  ِرفُکِلل  ِناحانَج  امُه  َو  یلاعَت  ِهّللا  ِلضَفل  ِدوُحُجلاَو  ِبلَقلا  یمَع  نِم  ُُهلـصا  ُدَـسَحلا 
ًاَدبا ُهنِم  وُجنَی 

رب داریا  یلدروک و   ) نیا دریگیم و  همـشچرس  دارفا  هب  ادخ  ياهتمعن  راکنا  زا  تسا و  یلدروک  بلق و  یکیرات  زا  یهاوخدب  دـسح و   ؛
نآ زا  زگره  هک  داتفا  یتکاله  هب  تفر و  ورف  ینادواج  یترـسح  رد  مدآ  دـنزرف  هک  دوب  دـسح  ببـس  هب  دـنرفک . لاـب  ود  ادـخ ) شـشخب 

ِرَخَْألا َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْملَو  اَمِهِدَـحَأ  ْنِم  َلِّبُُقتَف  اًنَابُْرق  َابَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلِاب  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتاَو  : » » دـیامرفیم دـیجم  نآرق  [ 317 «.] دباییمن ییاهر 
يارب يراک  مادـک  ره  هک  یماگنه  ناوخب ، اهنآ  رب  یتسردهب  ار  مدآ  دـنزرف  ود  ناتـساد  و  َنیِقَّتُْملا ؛» َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  اَمَّنِإ  َلاَق  َکَّنَُلْتقَأـَل  َلاَـق 

هب تفگ : رگید ) ردارب  هب  دوب  هدش  دودرم  شلمع  هک  يردارب   ) دـشن هتفریذـپ  يرگید  زا  دـش و  هتفریذـپ  یکی  زا  اّما  دـنداد ، ماجنا  بّرقت 
نیا هب  [ 318 «.] دریذـپیم ناراـگزیهرپ  زا  اـهنت  ادـخ  اریز ) مراد ، یهاـنگ  هچ  نم  : ) تفگ رگید  ردارب  تشک ، مهاوخ  ار  وت  دـنگوس  ادـخ 

ببـس هب  لتق  نیتسخن  سپ  تشک . ار  دوخ  ردارب  تداسح  رطاخ  هب  يردارب  مهنآ  داتفا و  قاّفتا  نیمز  يور  لـتق  نیتسخن  هک  دوب  تروص 
. دوب تداسح 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یتیاور  رد 
ُراّنلا ُلُکَأت  امَک  َنامیإلا  ُلُکأَی  َدَسَحلا  َّنإ 

321 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
َبَطَحلا 

«. دَروخیم ار  مزیه  شتآ  هکنانچ  دَروخیم ، ار  نامیا  دسح   ؛
نوریب ناـمیا  يداو  زا  ار  وا  نظِءوـس  نیمه  دوـشیم و  رتـشیب  وا  تلادـع  تمکح و  ادـخ و  هب  شّنظِءوـس  هـتفرهتفر  دوـسح  صخـش  اریز 

. دشکیم
رامــش هـب  نآ  زا  یتـسرهف  تـقیقح  رد  میتـفگ  هـچنآ  تـسا و  داـیز  هداـعلاقوف  دــسح »  » یعاـمتجا يدرف و  يّداـم ، يوـنعم و  ياـهنایز 
. دهدیم نآ  هب  ینید  گنر  بآ و  دوشیم و  سکعنم  فده »  » لکش رد  یهاگ  دسح »  » هک تسا  نیا  مهم  هتکن  هّتبلا  [ 319 .] دوریم

هک ییوگ  دوبن  تواضق  هب  رداق  یتقو  دـنک و  تواضق  دـناوتیمن  ناسنا  دـش  باجح  یتقو  تساهنآ . ندوب  باجح  ناهانگ ، گرزب  بیع 
هراشا نآ  هب  هک  دنراد  یّمهم  رایسب  نخس  هعصاق  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنزیم . یلمع  ره  هب  تسد  دوشیم و  هناوید  ناسنا 

. دش
. تسا هتفرگ  تأشن  صرح ) دسح ، ّربکت ،  ) هانگ هس  نیمه  زا  اهزواجت  اهيدزد و  اهگنج ، زا  يرایسب  هک  دیباییمرد  دینک  هاگن  رگا 

322 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نامزلارخآ مدرم  ینید  هیامرس 

11
ُۀَّجُحلا مُهنَع  َبِجُحَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َّیبَّنلا  اوقَحلَی  َمل  ِناـمَّزلا  ِرِخآ  یف  َنونوکَی  ٌموَـق  ًاـنیقَی  مُهُمَظعأَو  ًاـنامیإ  ِساـّنلا  ُبَجعأ  ُّیلع ، اـی 

. ٍضاَیب یلع  ٍداوَِسب  اونَمآَف 
ناـمّزلارخآ رد  هک  دـنایناسک  تـسا ، رتلـماک  ناـشنیقی  رترب و  ناـشنامیا  هـک  یناـسک  هـمه  زا  مدرم  نـیرتمهم )  ) نـیرتبیجع یلع ، يا 

رد یهایـس  هب  دـنروآیم  ناـمیا  لاـح  نیع  رد  ار ، ماـما  تّجح و  هن  دـناهدید و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هن  هک  یلاـح  رد  دـنیآیم ،
(. تسا ناشتسد  رد  هک  ییاهباتک  نامه  ینعی   ) يدیفس
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ص 56 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
. دومرف قالطا  باحـصا »  » نارگید هب  هک  یلاح  رد  دـیمان ، دوخ » ناردارب   » ار یناـسک  نینچ  رگید ، یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

اهنت هکنیا  نآ  تسا و  ملع  لها  هسلج  اب  بسانتم  هک  مینک  هدافتسا  يرگید  بلطم  نامّزلارخآ »  » عوضوم زا  ریغ  ثیدح  نیا  زا  میهاوخیم 
ینعی گرزب  هیامرـس  نیا  ظـفح  ناـمز  رـصع و  نیا  رد  اـم  ّمـهم  تلاـسر  نیارباـنب  تساـهباتک . نـیمه  ناـمّزلارخآ  مدرم  ینید  هیاـمرس 

یـسرتسد يرگید  زیچ  هب  اهباتک  نآ  زا  ریغ  ام  ناـمز  نیا  رد  رگم  تساـهنآ ، دروم  رد  ثحب  قیقحت و  هعلاـطم و  ناینیـشیپ و  ياـهباتک 
ات میسرب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  میناوتیمن  اریز  تساهباتک ، نامه  هار  اهنت  ًاعطق  میراد ؟

نیا  مهم  میسرپب . ار  فیلاکت 
323 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ادخ هب  ار  مدرم  اهباتک  نیمه  اب  میناوتب  ینعی  میزادنا . راک  هب  تسا  مزال  هک  يریسم  نامه  رد  ار  دنمشزرا  هیامرس  نیا  عقاو  رد  هک  تسا 
نینچ هب  هک  یناسک  میهد . طابترا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  صوصخهب  هّمئا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اـب  هدرک و  کـیدزن 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ّتیناسنا  گرزب  مّلعم  ّیبرم و  نخـس  نیا  اریز  دنهابتـشا ، رد  تخـس  دـنهدیمن  ّتیّمها  ییاـههمانرب 
. تساهباتک نیمه  رد  تسه  هچ  ره  تسا و 

مینک و لمع  اهنآ  هب  بوخ  میمهفب و  بوخ  مینک ، هعلاطم  بوخ  ار  اهنآ  ینعی  میـشاب . اهباتک  نیمه  تمدـخ  رد  هناصلخم  دـیاب  نیاربانب 
تبیغ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوجو  ألخ  هفیظو و  يادا  تروص  نیا  رد  هک  میشوکب  اهنآ  غیلبت  رشن و  هار  رد  يرتهب  شور  اب  هاگنآ 

: » تسا هدمآ  راونالاراحب  رد  اًلثم  هکنیا  میاهدرک . رپ  باتک  رشن  اب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
ًاِملاع ًاهیقَف  ِۀَمایِقلا  َموَی  یلاعَت  ُهّللا  ُهَثََعب  اِهب  َنوعِفَتنَی  ًاثیدَح  َنیَعبرأ  یتَّما  یلَع  َظِفَح  نَم 

هک تسین  نیا  شیاـنعم  [ 320 «.] دنکیم ثوعبم  ملاع  هیقف  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، ظفح  دـنربب  هرهب  نآ  زا  مدرم  هک  یثیدـح  لهچ  هک  ره   ؛
. دننک غالبا  هاگنآ  هدرک و  عمج  ار  اهنیا  هکلب  مینک ، ظفح  ار  اهنآ 

ثیدح لهچ  هک  دندرکیم  غیلبت  مدرم  نیب  رد  دنتـشونیم و  نیعبرا »  » گرزب ياملع  اذل  تسا . غالبا  يرادـهگن و  ظفح ، زا  دوصقم  سپ 
. دندرک غالبا  تّما  هب  دنتشاد و  ظفح  ثیدح  رازه  لهچ  زا  شیب  هک  دندوب  یناسک  باحصا  نیب  رد  یّتح  دننک . ظفح 

زا دنمورحم  هچ  و  دـناسرب . مدرم  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  يراختفا  هچ 
: دیامرفیم نآرق  هک  یلاح  رد  تسین ، اهنآ  بلاطم  نیب  رد  یثیدح  هیآ و  اّما  دننک  ینارنخس  تعاس  کی  تسا  نکمم  هک  یناسک  تداعس 

تاملک اهینارنخـس و  رون  [ 321 «.] دـمآ امـش  يوسهب  يرگنـشور  باتک  رون و  ادـخ  بناج  زا  ٌنِیبُم ؛» ٌباَتِکَو  ٌرُون  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاَـج  ْدَـق  » »
، تسا مالسلا  مهیلع  تیبلها 

324 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » تسا هدمآ  راونالاراحب  رد  هکنانچ 

يوقَّتلا  ُمُُکتَّیِصَوَو  ٌدشُر  مُکُرماَو  ٌرون  مُکُمالَک 
دنک و ظفح  ار  ثیدح  لهچ  ناسنا  هک  تسا  شخبتّذـل  هچ  ًاعقاو  [ 322 «.] تساوقت امش  شرافس  دشر و  امش  نامرف  رون و  امش  نخـس   ؛

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  زا  ینخـس  یـسلجم  ره  رد  ات  میـشوکب  دیاب  نیاربانب  دریگ . رارق  ناهیقف  ناملاع و  فص  رد  تمایق  زور  دیوگب و 
. دوش هتفگ 

مـالک ناـظفاح  دـخرچیم . ضاـیَبلایَلَع ) ٌداوس   ) اـهباتک نیمه  يور  تلادـع ، هچ  ملظ و  ياـیند  هچ  اـیند ، ماـمت  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب 
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. دننکیم ادیپ  شرورپ  هاگآ  راکادف و  ملاع ، رگراثیا ، زرابم ، ییاهناسنا  مینیبیم  هک  تساجنیا  دنانید و  ناظفاح  مالسلا  مهیلع  تیبلها 
: دینک هّجوت  اهنآ  میلعت  ثیداحا و  رشن  هرابرد  ثیدح  دنچ  هب  نونکا 

: » دومرف راب  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا 
یتَّما  اهَنومّلَُعی  َُّمث  یتَّنُسَو  یثیدَح  َنوغّلَُبی  َنیذَّلا  َلاق : َكؤافَلُخ ؟ نَمَو  ِهّللا  َلوسَر  ای  َلیق  ًاثالَث  ییافَلُخ  مَحرا  َّمُهّللا 

نآ هدرک و  غیلبت  ارم  ّتنس  ثیدح و  هک  نانآ  دومرف : دننایک ؟ وت  نانیشناج  ادخ ، ربمایپ  يا  دندیسرپ : نک ! تمحر  ارم  نانیشناج  ایادخ ،  ؛
: » دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگیم  يوره  حلاص  نب  هّللادبع  [ 323 «.] دنزومآیم متّما  هب  ار 

انَرمأ ییحأ  ًادبَع  ُهّللا  َمِحَر 
: » دومرف دوشیم ؟ هدنز  امش  رما  هنوگچ  مدیسرپ  دنک .» هدنز  ار  ام  رما  هک  ياهدنب  دنک  تمحر  دنوادخ   ؛

انوعَبَّتَال انِمالَک  َنِساحَم  اوِملَع  َول  َساّنلا  َّنإَف  َساّنلا  اهُمّلَُعیَو  انَمُولُع  ُمَّلَعَتَی 
نب لیمج  [ 324 «.] دننکیم يوریپ  ام  زا  ًاعطق  دـننادب  ار  ام  يابیز  نانخـس  مدرم  رگا  دزومآیم . مدرم  هب  ار  نآ  دریگیم و  ارف  ار  ام  مولع   ؛

: » دومرف هک  دناهدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید  جاّرد و 
ُۀَئِجرُملا ُمِهَیلإ  مُکَِقبسَی  نأ  َلبَق  ِثیدَحلِاب  مُکَدالوأ  اورِداب 

دوخ نادنزرف  هب  ثیدح  نتخومآ  رد   ؛
325 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد  [ 325 «.] دنریگ تقبس  امش  رب  نانآ  میلعت  رد  هئجرم  هکنآ  زا  شیپ  دیباتشب 
انَرمأ ییحأ  نَم  ُهّللا  َمِحَر  َجَرَح  َو ال  اّنَع  اوثّدَح 

دیوگیم راسی  نب  لیضف  [ 326 «.] درادب هدنز  ار  ام  رما  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  دینکن . یتخـس  ساسحا  دینک و  لقن  ثیدح  ام  زا   ؛
: » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
َبولُقلا  ِییُحی  انَثیدَح  َّنا  لیَُضف  ای 

: » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  [ 327 «.] دنکیم هدنز  ار  اهلد  ام  نخس  لیضف ، يا   ؛
ُثیدَحلا  ُهُؤالَج  َو  ُفیَّسلا  ُنیرَی  امَک  ُنیِرََتل  َبولُقلا  َّنا  ِبولُقلا  ُءالَج  َثیدَحلا  َّنإَف  اوثَّدََحت  َو  اْوَقالَتَو  اورَکاذَت 

دوخ هب  راگنز  اهلد  انامه  تساهلد . ینـشور  هیام  ثیدـح  اریز  دـییوگب ، ثیدـح  دیـشاب و  هتـشاد  تاـقالم  وگوتفگ و  رگیدـکی  اـب   ؛
: » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یثیدح  رد  و  [ 328 «.] تسا ثیدح  نآ  يالج  دریگیم و  راگنز  دوخ  هب  ریشمش  هکنانچ  دنریگیم 

ِنامیالا  ِتاجَرَد  یصقأ  یلإ  ُنِمؤملا  ُولعَی  ِتایاوّرِلل  ِتایارّدلِابَو 
[329 «.] دنوش لیان  نامیا  جرادم  نیرتیلاع  هب  دنناوتیم  تایاور ، یملع  قیاقح  كرد  یعقاو و  تفرعم  وترپ  رد  مالسا  ناوریپ   ؛
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. نآ نابلاط  هب  نتخومآ  شناد  نارگید ، قوقح  يادا  یتسدگنت ، رد  قافنا  تسا : نامیا  قیاقح  زا  زیچ  هس  یلع ، يا 
ص 45 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
زا مسق  هس  هب  دراد  هراشا  تقیقح  رد  هک  هدرمش ، نامیا  قیاقح  زا  ار  بلطم  هس  ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

. تسا نامیا  نآ  یساسا  مهم و  شخب  و  یملع ) یقوقح ، یلام ، ياهقافنا   ) قافنا عاونا 
: » دیامرفیم قافنا »  » موهفم هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

ٍۀَقَفَن نِم  ُلُجَّرلا  َقَفنأ  ام  َو  ٌۀَـقَدَص  َوُهَف  ُهَضرِع  ُلُجَّرلا  ِِهب  یقَو  ام  َو  ٌۀَـقَدَص  َُهل  َِبتُک  ِِهلهأ  َو  ِهِسفَن  یلَع  ُلُجَّرلا  َقَفنأ  ام  َو  ٌۀَـقَدَص  ٍفورعَم  ُّلُک 
ٍۀَیِصعَم وأ  ٍنایُنب  یف  ٍۀَقَفَن  نِم  َناک  امّالإ  اهَفلُخ  ِهّللا  یَلَعَف 

هچ ره  و  تسین ،) یلام  ياهقافنا  هب  رـصحنم  و   ) دوشیم بوسحم  ادـخ  هار  رد  قافنا  هقدـص و  دـشاب  هک  تروص  ره  هب  یکین  راـک  ره   ؛
دنکیم ظفح  نآ  اب  ار  دوخ  يوربآ  ناسنا  هچنآ  دوشیم و  هتـشون  هقدـص  دـنکیم  فرـص  دوخ  هداوناخ  یگدـنز و  ياهزاین  يارب  ناـسنا 

ای هناخ ) يانب  نوچمه   ) انب فرـص  هک  يزیچ  رگم  داد ، دهاوخ  وا  هب  ار  شـضوع  دنکیم  قافنا  ادخ  هار  رد  ناسنا  ار  هچنآ  تسا و  هقدص 
[330 «.] دوش فرص  تیصعم  هار  رد 
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وا هک  دناسریم  نیمه  تسا و  نامیا  تقیقح  هناشن  دوخ  هک  دنک  قافنا  یتسدگنت  ماگنه  ناسنا  ینعی  تسا . تشیعم  یگنت  ینعمهب  راتقا » »
. دنادیم قاّزر  ار  ادخ  طقف 

دیاب ارچ  میتسه ، گنل  نامدوخ  هک  ام   » ای تسا .» مارح  دجـسم  هب  تساور  هناخ  هب  هک  یغارچ  : » دنیوگیم یتسدگنت  ماگنه  مدرم  ًالومعم 
«. میشاب نارگید  رکف  هب 

مه یتسدـگنت  ماگنه  هک  تسا  یـسک  لّکوتم  هک  ارچ  تسا ، لّکوت  فعـض  زا  ییاههناشن  اـهنآ  رد  هک  ییاـهقطنم  نانخـس و  هنوگنیا  و 
نیا قادصم  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  تسین . راختفا  تسا ، بوخ  هچرگا  دـنمتورث  دارفا  قافنا  تسا . نامیا  ياههناشن  زا  نیا  دـنک . قافنا 

[331 «.] ٌۀَصاَصَخ ْمِِهب  َناَک  َْولَو  ْمِهِسُْفنَأ  یَلَع  َنوُِرثُْؤیَو  : » دشاب یهلا  هدومرف 
. درادرب مدق  دش  لزان  نانآ  هرابرد  یتأ  له  هروس  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  راثیا  ّطخ  رد  و 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
ِۀَقَدَّصلِاب َهّللا  اورِجاتَف  ُمتقَلمأ  اذا 

. دهدیم ناشن  ار  نامیا  تقیقح  يراک  نینچ  [ 332 «.] دیهدب هقدص  دینک و  هلماعم  ادخ  اب  دش  یلاخ  ناتتسد  یتقو   ؛
رکذ اـهنآ  يارب  یناـسنا  یلاـع و  فاـصوا  زا  تفـص  جـنپ  ناراـگزیهرپ ، یفّرعم  رد  نارمع  لآ  هروـس   136 تاـیآ 133 - رد  دـیجم  نآرق 

هچ دناتعـسو و  یتحار و  رد  هک  یتقو  هچ  دـننکیم  قافنا  لاح  همه  رد  اـهنآ  ِءاَّرَّضلاَو ؛» ِءاَّرَّسلاِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  : » » دـیامرفیم دـنکیم 
«. دناّتیمورحم یناشیرپ و  رد  هک  ینامز 

یتّیعـضو ره  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسا ؛ هدرک  ذوفن  ناشناج  رد  يراکوکین ، نارگید و  هب  کمک  حور  هک  دـننکیم  تباث  راک  نیا  اب  اـهنآ 
رد تواخس  یلاع  تفص  لماک  ذوفن  هناشن  ییاهنتهب  تعسو  لاح  رد  قافنا  هک  تسا  نشور  دنزادرپیم . راک  نیا  هب 

328 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا رادهشیر  اهنآ  رد  تفص  نیا  هک  دنهدیم  ناشن  دنزادرپیم  قافنا  هب  لاح  همه  رد  هک  اهنآ  اّما  تسین ، ناسنا  حور  قامعا 
؟ دنک قافنا  دناوتیم  هنوگچ  یتسدگنت  لاح  رد  ناسنا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

قافنا ًایناث  دننک . قافنا  نارگید  هب  کمک  هار  رد  دنناوتیم  ییاناوت  رادقم  هب  زین  تسدگنت  دارفا  ًالّوا  اریز  تسا ، نشور  شسرپ  نیا  خساپ 
بهاوم ای  شناد  ملع و  ای  دـشاب  تورث  لاـم و  هاوخ  دوشیم  لـماش  ار  يدادادـخ  تبهوم  هنوگره  هکلب  تسین ، تورث  لاـم و  هب  رـصحنم 

. رگید
یقالخا لیاذر  زا  ات  دـهد  ياج  نادنمتـسم  سوفن  رد  یّتح  ار  تواخـس  يراکادـف و  تشذـگ و  حور  دـهاوخیم  دـنوادخ  بیترت  نیا  هب 

تـسا نیا  يارب  دنراگنایم  زیچان  ار  ادخ  هار  رد  کچوک  ياهقافنا  هک  یناسک  دننامب . رانکرب  دریگیم  همـشچرس  لخب »  » زا هک  یناوارف 
اًلثم میهد و  رارق  مه  رانک  رد  هچناـنچ  ار  یئزج  ياـهکمک  نیمه  هنرگو  دـنهدیم  رارق  هعلاـطم  دروم  هناگادـج  ار  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک 

فرـصم یعامتجا  فادها  دربشیپ  يارب  قافنا و  ادخ  ناگدنب  هب  کمک  يارب  يزیچان  غلبم  مادک  ره  ینغ - ریقف و  زا  ّمعا  یتکلمم - مدرم 
درادن نآ  يدایز  قافنا و  مجح  هب  یگتـسب  قافنا  یقالخا  يونعم و  رثا  نیا ، رب  هوالع  دنهد . ماجنا  دنناوتیم  نآ  اب  یگرزب  ياهراک  دننک 

. دوشیم هدننکقافنا  دیاع  لاح  ره  رد  و 
، یتسدـگنت ای  یـشوخ  لاح  رد  مهنآ  تورث  لام و  زا  تشذـگ  و  قافنا » ، » ناراـگزیهرپ هتـسجرب  تفـص  نیتسخن  رد  هکنیا  هّجوت  بلاـج 

[333 .] تساوقت هناشن  نیرتنشور 

قوقح قافنا  . 2

، دهدب ار  نارگید  ّقح  دشاب و  یـضاق  شدوخ  دـیاب  دراد  یـسک  ندرگ  رب  یّقح  یـسک  رگا  ینعی  ینتفرگ ؛ هن  تسا  ینداد  قح  مالـسا  رد 
. دناهتفاین تسد  نامیا  قیاقح  هب  دشاب  ینتفرگ  اهنآ  نایم  رد  قح  هک  یتّیعمج  اریز 
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بسک هب  طقف  یخرب  ملع »  » دروم رد  دنهد . رارق  نآ  نابلاط  رایتخا  رد  ار  شناد  ملع و  ینعی  تسا . ملع  قافنا  نامیا  تقیقح  هناشن  نیموس 
. دنشیدنایمن چیه  شناد  رشن  دروم  رد  یلو  دنتسه ، يّدج  مه  رایسب  دنشیدنایم و  نآ 

دروم رد  ایآ  دـناهدرک ، يدرگاش  هیملع  ياههزوح  رد  هدرب و  هرهب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مهـس  لاملاتیب و  زا  زارد  ناـیلاس  هک  یناـسک 
داـقتنا ناکـشزپ  هراـبرد  ارچ  دـننارتسگب ؟ دـناهتخودنا  هک  ار  یملع  دـنراد  هفیظو  هک  دنـشیدنایمن  اـیآ  دـننکیمن ؟ نـیَد  ساـسحا  مدرم 

زین تسا  هدش  ملاع  هک  یـسک  دنمدرم ؟ راکبلط  دـننکیمن و  تمدـخ  مدرم  هب  نونکا  هدرک و  هدافتـسا  مدرم  لوپ  زا  مییوگیم  مینکیم و 
اذل دسرب و  یملع  تاجرد  هب  هتـسناوت  هدرب و  هرهب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هیرهـش  زا  مه  وا  اریز  دنکیم ، قدص  وا  دروم  رد  یبلطم  نینچ 

. دنک تمدخ  مالسا  هب  دراد  هفیظو 
رد رکتحم  زا  مالـسا  ایآ  دنکیمن ؟ ادیپ  قادـصم  راکتحا  یناحور  ياذـغ  دروم  رد  تساذـغ و  دروم  رد  طقف  راکتحا  ایآ  هتـشذگ ، نآ  زا 

؟ دَرذگیم يونعم  ياذغ 
: دناهتسد ود  نخس  نیا  بطاخم  تسین . یندوشخب  یسک  نینچ  زگره 

ایآ يراد ؟ یفده  هچ  اجنیا  رد  امش  هک  تسا  نیا  نم  شسرپ  دننامیم ، هّیملع  ياههزوح  رد  فده  نودب  رمع  رخآ  ات  هک  یناسک  تسخن 
ملع و رشن  همانرب  ینک و  صّخـشم  ار  تدوخ  فده  نالا  نیمه  زا  دیاب  يوش ؟ هدنـسیون  ای  قّقحم  ای  غّلبُم  ای  دهتجم  ای  سّردم  یهاوخیم 

. یشاب هتشاد  دوخ  راک  رد  ار  یملع  یهدزاب 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


. مینامب كاپ  كاخ  نیا  رد  مینک و  ترایز  ار  ترـضح  میناوخب و  سرد  میاهدـمآ  اـم  دـنتفگیم  یخرب  مدوب  فجن  رد  یتقو  مراد  داـی  هب 
يدش ملاع  یتقو  امـش  هکلب  ار ، ندرم  ندنام و  كاپ  كاخ  نیا  رد  هن  دهاوخیم و  ترایز  امـش  زا  هن  ترـضح  تسین ، راختفا  نیا  متفگ :

ار ترـضح  ياههمانرب  فادها و  يورب و  دتفایمن  یناحور  کی  هب  ناشمـشچ  لاس  مامت  رد  یّتح  دنایناحور و  هنـشت  هک  یقطانم  هب  دیاب 
! ینک غیلبت 
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: » دیامرفیم هغالبلاجهن  راصق  تاملک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

اوُمّلَُعی نأ  ِءامَلُعلایَلَع  َذَخأ  یّتَح  اوُمَّلَعَتَی  نأ  ِلاّهُجلا  یَلَع  ُهّللا  َذَخأ  ام 
ملع اـهنآ  هـب  هـک  هـتفرگ  ناـمیپ  نادنمــشناد  اـملع و  زا  دــنورب  مـلع  لاـبند  هـک  دریگب  ناـمیپ  ناداــن  دارفا  زا  هـکنآ  زا  شیپ  دــنوادخ   ؛
دیفم مالـسا  يارب  دـینک و  ملع  لذـب  دـیاب  دـیناوخیم  هک  یگبلط  سرد  نیمه  رانک  رد  دـنزومایب و  دـیاب  اـملع  ورنیازا  [ 334 «.] دنزومایب

ظعو و ربنم و  ریـسم  رد  یتقو  اّما  دنتـشادن ، نایب  قطن و  هک  مسانـشیم  ار  یناسک  دـشاب . قطان  هک  تسا  مزال  یملاـع  ره  رب  زورما  دیـشاب .
! مینامیم زاب  نامیاهسرد  زا  میتفیب  قیقحت  یگدنسیون و  ربنم و  ّطخ  رد  رگا  دنیوگیم  یخرب  دندش . نارونخـس  نیرتهب  زا  دنداتفا  هباطخ 

. تسا ناطیش  ياههسوسو  زا  مهنیا 
نیا رد  يدّکؤم  نامیپ  اهنآ  همه  زا  دنوادخ  دنشوکب و  ینید  فراعم  یهلا و  ياهنامرف  نییبت  رد  هک  تسا  نیا  نادنمـشناد  گرزب  هفیظو 

هب دندرگ و  هاگآ  نآ  زا  اههدوت  همه  ینـشورهب  ات  دـنراذگب  مدرم  رایتخا  رد  اراکـشآ  ار  نآرق  قیاقح  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، هتفرگ  هنیمز 
هیآ 187 رد  دـنوادخ  هک  دنایتشونرـس  نامه  لومـشم  دـننک  یهاتوک  ناناملـسم  ریـسفت  نییبت و  رد  اهنآ  رگا  دنـسرب و  اهنآ  ناج  حور و 

. تسا هدرک  نایب  دوهی  ياملع  يارب  نآ  دننام  نارمع و  لآ  هروس 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح  رد 

ٍران نِم  ٍماِجِلب  ِۀَمایِقلا  َموَی  َمَجلأ  ِِهلهأ  نَع  ًاملِع  َمَتَک  نَم 
شناهد هب  شتآ  زا  ياهنهد  زیخاتسر  زور  رد  دنوادخ  دنک  نامتک  دنراد ) نآ  هب  زاین  و   ) دنتسه لها  هک  نانآ  زا  ار  یشناد  ملع و  هک  ره   ؛

«. دنزیم
دتفایم و یگدنسیون  رکف  رد  يزور  دنچ  اًلثم  دنراد . دیدرت  مئاد  ناشیاهيریگمیمـصت  رد  هّیملع  ياههزوح  رد  هک  دنایناسک  مود  هتـسد 

نامه مورب  دیوگیم  ماجنارس  دنکیم ، شیاهر  هراکهمین  دتفایم  هباطخ  يرونخس و  رکف  رد  يزور  دنچ  ای  دنکیم ، اهر  هراکهمین  ار  نآ 
. دنک بسک  هبرجت  رمع  رخآ  ات  دیابن  ناسنا  هک  ارچ  دیهدب ، همادا  ار  نامه  دیدرک  عورش  ار  یحیحص  ّطخ  رگا  امش  مناوخب . ار  سرد 

331 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دنتسه فده  لّدبت  رییغت و  لاح  رد  ّبترم  اریز  دنوشیمن ، ّقفوم  زگره  دنسریمن و  ییاج  چیه  هب  جازم  یمدمد  دّدرم و  ياهناسنا 
ینیگنس املع  نادنمـشناد و  شود  رب  هک  یگرزب  هفیظو  اهنآ و  ماقم  نادنمـشناد و  ّتیعـضو  هرابرد  یمک  دیـسر  اجنیا  هب  بلطم  هک  لاح 

: مینک ثحب  ملع  رشن  هرابرد  نینچمه  دنکیم و 

نادنمشناد هاگیاج 

: » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هدش  قالطا  طباُرم »  » املع هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
ُسیلبا  مِهیَلَع  َطَّلَسَتَی  نا  نَعَو  اِنتَعیش  ِءافَعُض  یلَع  ِجورُخلا  نَع  مُهَنوُعَنمَی  ِِهتیرافِعَو  َسیلبا  یلَی  يذَّلا  ِرغَّثلِاب  َنُوِطباُرم  اِنتَعیش  ُءامَلُع 

دنرادن عافد  تردق  هک  یناسک  هب  نانآ  هلمح  زا  دناهدیشک و  فص  سیلبا  رکشل  ربارب  رد  هک  دناینانابزرم  دننامه  ام  ناوریپ  نادنمشناد   ؛
راکیپ مالـسا  نانمـشد  موجه  ربارب  رد  هک  ینانابزرم  نارـسفا و  زا  رتالاب  رترب و  نادنمـشناد  ماقم  ثیدح ، همادا  رد  [ 335 «.] دنریگیم ولج 
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. ییایفارغج ياهزرم  ظفاح  نانیا  هک  یلاح  رد  دنمالسا ، گنهرف  دیاقع و  نابهاگن  نانآ  هک  تسورنآ  زا  نیا  هدش و  هدرمش  دننکیم 
زا یهاتوک  تّدم  رد  دنک  عافد  نآ  زا  یبوخهب  دـناوتن  دریگ و  رارق  نمـشد  موجه  دروم  وا  یگنهرف  یتدـیقع و  ياهزرم  هک  یتّلم  ًامّلـسم 

[336 .] دروخ دهاوخ  تسکش  زین  یماظن  یسایس و  رظن 

املع ماقم 

: » دومرف هک  میناوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  اّما  تسا ، ماقم  نیرتالاو  مالسا  رد  دیهش  ماقم  هک  مینادیم 
ٌۀَجَرَد ِدیهَّشلا  یَلَع  ِِملاعلا  ُلضَف 

زا هجرد  کی  ملاع   ؛
332 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رد [ 337 «.] تسا نانآ  نیرتکچوک  رب  نم  يرترب  دـننام  مدرم  ریاس  رب  ملاـع  يرترب  و  دـباع . زا  هجرد  کـی  دیهـش  تسا و  رتـالاب  دـیهش 
: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يرگید  ثیدح 

ٌۀَجَرَد ِءاِیبنالا  َنَیب  َو  ُهَنیَبَف  َملِعلا  ُُبلطَی  وُه  َو  ُُهتَِّینَم  ُهتَءاج  نَم 
رد هک  مـینادیم  [ 338 «.] تسا هلـصاف  هجرد  کـی  ناربماـیپ  وا و  ناـیم  تسا ، ملع  بلط  رد  هک  یلاـح  رد  دـسر  ارف  وا  گرم  هک  یـسک   ؛

ملاع هسیاقم  رد  هکنیا  بلاج  دنوشیم . وحم  هام  رون  رد  ناگراتس  تسا ، لماک  ردب  هک  هام  مهدراهچ  بش  صوصخهب  یباتهام  ياهبش 
: » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  دباع  و 

ِردَبلا َۀَلَیل  ِموُجُّنلا  ِِرئاس  یلَع  ِرَمَقلا  ِلضَفَک  ِِدباعلا  یَلَع  ِِملاعلا  ُلضَف 
فده هک  دـنکیم  یتدابع  دـباع  هکنیا  بلاج  [ 339 «.] تسا ناگراتـس  ریاس  رب  ردـب  بش  رد  هام  يرترب  نوچمه  دـباع ، رب  ملاـع  يرترب   ؛

رد دـباع  رب  ملاع  يرترب  هراـبرد  هچنآ  دراد . هداـعلاقوف  يرترب  وا  رب  ملاـع  تسا  تفرعم  تداـبع ، حور  نوچ  یلو  تسا ، ناـسنا  شنیرفآ 
، هجرد کی  ياج  هب  ود  نیا  نایم  تواـفت  يرگید  ثیدـح  رد  اذـل  تسا و  ود  نیا  ناـیم  میظع  هلـصاف  نآ  زا  روظنم  هدـمآ ، قوف  تاـیاور 

. تسا لاس  داتفه  رد  بسا  عیرس  تکرح  رادقم  رگید  هجرد  اب  هجرد  ره  هلصاف  هک  هدش  رکذ  هجرد  دصکی 
هللا یلـص  ربمایپ  یثیدـح  رد  تسادـخ . هاگرد  نابّرقم  ماقم  هکلب  تسین ، سک  ره  ِنآ  زا  تمایق  رد  تعافـش  ماقم  هک  تسا  نشور  زین  نیا 

: » دومرف هلآ  هیلع و 
: ٌۀَثالَث ِۀَمایِقلا  َموَی  ُعَفشَی 

ُءادَهُّشلا َُّمث  ُءامَلُعلا  َُّمث  ُءاِیبنألا 
[340 «.] نادیهش املع ، ناربمایپ ، دننکیم : تعافش  تمایق  رد  هورگ  هس   ؛

333 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نادنمشناد هفیظو 

: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 
ٍران نِم  ًاماِجل  ِۀَمایِقلا  َموَی  َمِجلا  ِِهلها  نَع  ًاملِع  َمَتَک  نَم 

هب شتآ  زا  ياهناهد  زیخاتـسر  زور  رد  دـنوادخ  دـنک  نامتک  دراد ) زاـین  نادـب  و   ) تسا نآ  لـها  هک  یـسک  زا  ار  یـشناد  ملع و  هک  ره   ؛
هب دوب ، هتفگ  كرت  مدرم  يارب  ار  ثیدـح  لقن  هکنآ  زا  دـعب  متفر ، يرهز )  ) دزن يزور  دـیوگیم  راّمع  نب  نسح  [ 341 «.] دنزیم شناهد 

. وگزاب نم  يارب  ياهدینش  هک  ار  یثیداحا  متفگ  وا 
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. منکیم لـقن  ثیدـح  نم  اـی  وگب  ثیدـح  وت  اـی  لاـح  ره  هب  متفگ : منکیمن . لـقن  ثیدـح  یـسک  يارب  رگید  هک  ینادیمن  رگم  تفگ :
: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  متفگ : وگب . ثیدح  وت  تفگ :

اوُمّلَُعی نأ  ِملِعلا  ِلهأ  یلَع  َذَخأ  یّتَح  اوُمَّلَعَتَی  نأ  ِلهَجلا  ِلهأ  یلَع  ُهّللا  َذَخأ  ام 
[342 «.] دـنزومایب ملع  نانآ  هب  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  املع  زا  دـنورب  شناد  لابند  هک  دریگب  نامیپ  نادان  دارفا  زا  هکنآ  زا  شیپ  دـنوادخ   ؛

نامه رد  میوگب و  وت  يارب  ات  ونـشب  نونکا  تفگ : تسکـش و  ار  دوخ  توکـس  مدناوخ ، وا  يارب  ار  هدنهدناکت  ثیدـح  نیا  هک  یماگنه 
. درک تیاور  نم  يارب  ثیدح  لهچ  سلجم 

یمالسا تایاور  رد  نادنمشناد  هفیظو  ماقم و  شزرا و 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 
ِتاومالا  َنَیب  ّیَحلاَک  ِلاّهُجلا  َنَیب  ُِملاعلأ 

: » دومرف یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  [ 343 «.] تسا ناگدرم  نایم  رد  هدنز  دننام  نانادان  نایم  رد  دنمشناد   ؛
ةادُهلا َّلِضَت  نأ  َکِشوا  تَسِمُط  اذإف  ِرحَبلاَو  ّرَبلا  ِتاُملُظ  ِیف  اِهب  يدَتُهی  ِءامَّسلاِیف  ِموجُّنلاِلَثَمَک  ِضرالاِیف  ِءامَلُعلا  َلَثَم  َّنا 

ایرد یکشخ و  ياهیکیرات  رد  هک  تسا  ناگراتس  لَثم  نیمز  يور  رد  نادنمشناد  لَثم   ؛
334 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 344 «.] دنریگیم رارق  یهارمگ  ضرعم  رد  ناگتفایهار  دندش  دیدپان  هاگره  یلو  دنمدرم ، یبایهار  هلیسو 
ّلُِکب یلاعَتَو  َكَرابت  ُهّللا  ُهاطعأ  َو  ِراّنلا  َنَیبَو  ُهَنَیب  امیف  ًارتِس  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُۀَقَرَولا  َکِلت  َنوکَت  ٌملِع  اهیَلَع  ًةَدِحاو  ًۀَقَرَو  َكََرت  َو  َتام  اذا  ُنِمؤُملا 

ٍتاّرَم  َعبَس  اینُّدلا  نِم  َعَسوأ  ًۀَنیدَم  اهیَلَع  ٍبوتکَم  ٍفرَح 
دوب دهاوخ  ياهدرپ  شتآ  وا و  نایم  هگرب  نآ  تمایق  زور  دـهن ، ياج  رب  دوخ  زا  تسا  یـشناد  نآ  رد  هک  ياهگرب  دریمب و  نمؤم  هاگره   ؛

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  [ 345 «.] داد دهاوخ  وا  هب  تسایند  ربارب  تفه  هک  يرهش  هدش  هتشون  نآ  يور  هک  یفرح  ره  يارب  دنوادخ  و 
: » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور 

ٌةَدابِع ِِملاعلا  ِهجَو  یلإ  ُرَظَّنلا 
هیلع یلع  ناـنمؤمریما  تفگ : هک  تسا  هدـش  لـقن  يدـبع  ریمع  یبا  نب  دّـمحم  زا  [ 346 «.] تسا تداـبع  دنمـشناد  هرهچ  هب  ندرک  هاـگن   ؛

: » دومرف مالسلا 
ِلهَجلا  َلبَق  َناک  َملِعلا  َّنِأل  ِلاّهُجِلل  ِملِعلا  ِنایَِبب  ِملِعلا  ِلهأ  نِم  ًاقاثیم  َذَخأ  یّتَح  ِملِعلا  ِنایِبت  ِبَلَِطب  ِلهَجلا  ِلهأ  نِم  ًاقاثیم  ُهّللا  َذَخأ  ام 

نانآ يارب  ار  شناد  هک  هتفرگ  نامیپ  نادنمشناد  زا  اّما  دنشاب ، شناد  ندش  راکـشآ  يوجوتسج  رد  هک  هتفرگن  نامیپ  مدرم  زا  دنوادخ   ؛
[347 «.] تسا هدوب  لهج  زا  شیپ  شناد  اریز  دننک ، نایب 

335 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

بلق تواسق 

هراشا

13
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. ِناطلُّسلاِباب ُنایتاَو  ِدیَّصلاُبَلَط  ِوهَّللاُعاِمتسإ ، َبلَقلاَنیسُقی : ٌثالَث  ّیلَع ، ای 
. ناطلس رابرد  هب  دمآ  تفر و  راکش ، وهل ، ندینش  دنکیم : لدگنس  ار  ناسنا  زیچ  هس  یلع ، يا 

ص 46 ج 74 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
اج کی  تسا . هدـنار  نخـس  رّرکم  نآ  زا  دـیجم  نآرق  ًاـصوصخ  هدرک ، یناوارف  ياـههراشا  بلق » تواـسق   » عوضوم هب  تاـیاور  تاـیآ و 

ُّدَـشَأ َْوأ  ِةَراَـجِْحلاَک  َیِهَف  َکـِلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  : » دـیامرفیم دوـهی  هراـبردو  ٌۀَیِـساَق » ْمُُهبوـُُلق  « » دنلدگنـس یهورگ   » دـیامرفیم
[349 «.] ِهَّللا ِرْکِذ  ْنِّم  ْمُُهبُوُلق  ِۀَیِساَْقِلل  ٌْلیَوَف  : » دیامرفیم رگید  ياج  رد  و  [ 348 «] ًةَوْسَق

بلق  تواسق 
. دراد هدـیاف  زین  بلق  يانعم  یلامجا  تخانـش  یلو  تساهنآ ، نامرد  هار  بلق و  ياهيرامیب  تافـص و  دروم  رد  یهاـگآ  تسا  مهم  هچنآ 

: دوشیم قالطا  انعم  ود  رب  بلق  هک  تسناد  دیاب  ورنیازا 
راهچ شنورد  دراد و  رارق  هنیس  پچ  تمس  رد  هک  يربونص  تشوگ  هعطق  . 1

336 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دتسرفیم اهگر  هب  ندب  رسارس  رد  ار  نوخ  هک  تسا  هرفح 

: دراد مسق  راهچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هدومرف  هب  تسا و  یمدآ  ناج  حور و  لد و  يانعمهب  بلق  . 2
اَجن ِِهنامیإ  یلَع  ُهَکَردأ  ناَو  َکَلَه  ِِهقاِفن  یلَع  ُهَبِحاص  ُتوَملا  َكَردأ  اذا  ٌنامیإو  ٌقاِفن  هیف  ٌبلق  »

دـشاب نامیا  اب  رگا  هدـش و  كاله  دـشاب  هتـشاد  قافن  نآ ، بحاص  گرم  ماگنه  رگا  سپ  تسا ، ود  ره  ناـمیا  قاـفن و  نآ  رد  هک  یلد   ؛
«. دباییم تاجن 

ِكِرشُملا  ُبلَق  َوُهَو  ٌسوکنَم  ٌبلَقَو  »
«. تسا كرشم  لد  نآ  هنوراو و  لد   ؛

ِِقفانُملا  ُبلَق  َوُهَو  ٌعُوبطَم  ٌبلَقَو  »
«. تسا قفانم  لد  نآ  هتسب و  هدزگنز و  نیکرچ و  هک  یلد   ؛

َرَبَص ُهالَتبا  نإَو  َرَکَش  ُهّللا  ُهاطعأ  نا  ِجارَّسلا  ِۀَئیَهَک  ِهِیف  ِنِمؤُملا  ُبلَق  َوُهَو  ٌدَرجا  ٌرَهزا  ٌبلَقَو  »
درازگیم و ساپـس  دهد  تمعن  وا  هب  دنوادخ  رگا  تسا ، نآ  رد  نازورف  یغارچ  دـننام  هک  تسا  نانمؤم  لد  نآ  كاپ و  هدـنزورف و  لد   ؛

یخرب دیجم  نآرق  [ 351 .] تسا هدش  يدنبمیسقت  نیمه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  [ 350 «.] دنکیم ربص  دتـسرف  الب  وا  رب  رگا 
یفّرعم رامیب »  » ار ییاهبلق  هاـگ  و  هدـیمان 353 ] كاپان »  » ار ییاهبلق  هاگ  و  تسا 352 ] هدرک  فصو  دنمتواسق ) « ) هیـساق  » هب ار  اهبلق 
حرطم ار  میلـس » بلق  ، » نوگاـنوگ ياـهبلق  نـیا  لـباقم  رد  [ 355 .] تسا هدـیمان  هتـسبرس ) « ) هدروـخرهُم  » ار ییاـهبلق  و  [ 354] دنکیم

. داقنُم میلست و  قح  ربارب  رد  فوطع و  مرن و  مه  تسا و  كاپ  مه  ینعی  درادن ، ار  بویع  نآ  زا  کیچیه  هک  دنکیم 
337 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

(. یسق « ) بلق  » و مرن ) « ) نّیل  » بلق تسا : عون  ود  رب  بلق  نیاربانب 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدش  هدیمان  ادخ  مرح  تایاور  رد  نّیل »  » بلق

ِهّللا  َریَغ  ِهّللا  َمَرَح  نِکُست  الَف  ِهّللا  ُمَرَح  ُبلَقلا  »
توکلم هب  دنیبب و  ار  بیغ  قیاقح  دناوتیم  هک  تسا  یبلق  نامه  نیا  [ 356 «.] نکم نکاس  ادخ  مرح  رد  ار  ادخ  ریغ  تسادخ ، مرح  بلق   ؛
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: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هکنانچ  درگنب ،
ِتوُکَلَملا  َیلا  اوُرَظََنل  َمَدآ  یَنب  ِبوُلق  یلَع  َنوموحَی  َنیطایَّشلا  َّنا  الَول 

يارب هیامرـس  نیرتهب  لاح  ره  رد  [ 357 «.] دننکفا رظن  توکلم  ناهج  هب  دنناوتیم  دننکن ، هطاحا  ار  مدآ  نادـنزرف  ياهبلق  نیطایـش  رگا   ؛
. تفایرد ار  تلاسر  نامرف  تفاتش و  شراگدرورپ  هاگراب  هب  نآ  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  نامه  تسا ، میلس » بلق   » تمایق رد  تاجن 

: » میهدیم نایاپ  ثیدح  نیا  اب  ار  بلق  زا  عون  نیا  هرابرد  نخس 
ِهِّلل  اهَّبَحأَف  ُبلَقلا  َوُهَو  ُهَتَیآ  ِهِدابِع  یف  ِهِّلل  َّنا 

ِهَیلإ  ]
ِناوَخالا  یَلَع  اهَّقَرأَو  ِبونُّذلا  َنِم  اهافصأَو  ِهّما  ِنید  یف  اهَبَلصأ  اهَّقَرأَو : اهَبَلصأَو  اهافصأ  [ 

. دشاب رتفیطل  رتمکحم و  رتفاص و  هک  تسا  یفرظ  رتهب ، اهنآ  همه  زا  هک  لد  مان  هب  تسا  ياهنامیپ  شناگدنب  نایم  رد  دـنوادخ  يارب   ؛
هک تسا  یبـلق  مود  عوـن  [ 358 «.] ینید ناردارب  ربارب  رد  رتفـیطل  همه  زا  ناـهانگ ، زا  رتكاـپ  هـمه  زا  ادـخ ، نـید  رد  رتمـکحم  هـمه  زا 

يرثا نیرتمک  ناشدوجو  رد  ظعاوم  اهزردنا و  نیرتدنمورین  لیالد و  نیرتایوگ  اههباطخ و  نیرتدـیدش  یخرب  دراد . یلدگنـس )  ) تواسق
قیض یگنت و  ياراد  ار  یضعب  حور و  یگدرتسگ  ردص و  حرش  بحاص  ار  یـضعب  هک  دراد  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  ریبعت  نآرق  دراذگیمن .

: دیامرفیم دنکیم ، یفّرعم  ردص 
اًقّیَض ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ُهَّلُِضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَمَو  ِماَلْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ْحَرُْشی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  » »

338 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هب  ) ار هک  ره  دزاسیم و  هداشگ  مالـسا  شریذپ )  ) يارب ار  شاهنیـس  دنک ، تیاده  دهاوخب  ادـخ  ار  هک  ره  ِءاَمَّسلاِیف ؛» ُدَّعَّصَی  اَمَّنَأَک  اًجَرَح 

نیا [ 359 «.] دور الاب  نامـسآ  هب  دـهاوخیم  اـیوگ  هک  دزاـسیم  گـنت  ناـنچ  ار  شاهنیـس  دـنک ، هارمگ  دـهاوخب  شفـالخ ) لاـمعا  ببس 
دراو نآ  رد  قیاقح  ردـقره  هک  تسا  هداشگ  زاب و  ناشحور  یخرب  دـیآیم : تسد  هب  اًلماک  ناسنا  تلاـح  هعلاـطم  اـب  هک  تسا  یعوضوم 

ار ناشزغم  ییوگ  تسین . نآ  رد  یتقیقح  چـیه  يارب  ییاج  هک  تسا  دودـحم  ناشرکف  حور و  نانچ  یخرب  اـّما  دریذـپیم ، یتحارهب  دوش 
. دناهداد رارق  ینهآ  دنمورین  ياهراوید  اب  هظفحم  کی  رد 

: دراد یلماوع  بلق ) تواسق  ردص و  حرش  ینعی   ) ود نیا  زا  کیره  هّتبلا 
زا ادخ  دای  مارح . ياذغ  صوصخهب  هانگ  زا  زیهرپ  سفن ، بیذهت  يزاسدوخ و  حلاص ، ياملع  نادنمشناد و  اب  طابترا  رمتـسم و  تاعلاطم 

ثعاب یتسرپيوه  یتسرپایند و  نامرجم و  نادـب و  اب  ینیـشنمه  ءارم و  لادـج و  تجاجل و  هانگ و  لـهج و  تسا و  ردـص  حرـش  لـماوع 
دهاوخب رگا  ای  دهدیم ، ردـص  حرـش  دـنک  تیادـه  دـهاوخب  ادـخ  ار  هکره  دـیوگیم  نآرق  هکنیا  دوشیم و  بلق  تواسق  حور و  یگنت 

. دوشیم عورش  ناسنا  دوخ  زا  نآ  ياههمشچرس  تسین ، لیلدیب  نتساوخن  نتساوخ و  نیا  دهدیم ، ردص  قیض  دزاس  هارمگ 
: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 

َكَرت َّناَو  َبونُّذلا  یسُنت  ِلاملا  َةَرثَک  َّناَف  ٍلاح  ّلُک  یلَع  يرکِذ  عَدَت  الَو  ِلاملا  ِةَرثَِکب  حَرفَت  مالسلا ال  هیلع  یسُوم  یلا  َّلَجَو  َّزَع  ُهّللا  یَحوأ 
َبُولُقلا  یسقَی  يرکِذ 

هک ارچ  نکم ، كرت  لاح  چـیه  رد  ارم  دای  شاـبم و  ناـمداش  لاوما  ینوزف  زا  هک  داتـسرف  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  لاـعتم  دـنوادخ   ؛
هدش تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  و  [ 360 «.] دنکیم تخـس  ار  بلق  نم  دای  كرت  تسا و  ناهانگ  ندرک  شومارف  بجوم  ًابلاغ  لام  ینوزف 

: » دومرف هک  تسا 
ِبُونّذلا  ِةَرثَکل  ّالا  ُبُولُقلا  تَسَق  امَو  ِبُولُقلا  ِةَوسَِقل  ّالا  ُعومُّدلا  ِتَّفَج  ام 

یتخس  ببس  هب  رگم  دنوشیمن  کشخ  اهکشا   ؛
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339 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هب راگدرورپ  ياهمایپ  هلمج  زا  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد  [ 361 «.] هانگ ینوزف  ببس  هب  رگم  دنوشیمن  نیگنـس  تخـس و  اهلد  اهلد و 

: » دوب نیا  مالسلا  هیلع  یسوم 
؛ ٌدیَعب یّنِم  ِبلَقلا  یِساقلاَو  َُکبلَق  وُسقَیَف  َکَلَمأ  اینُّدلاِیف  لّوَُطت  یسُوم ال  ای 

یثیدح رد  و  [ 362 «.] دنرود نم  زا  نالدگنـس  دوشیم و  ریذپانفاطعنا  تخـس و  تبلق  هک  نکم  زارد  ایند  رد  ار  تیاهوزرآ  یـسوم ، يا 
: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

ُةَوسَقلاَو ُوهَّسلا  ِناطیَّشلا  ُۀَُّملَو  ُمهَْفلاَو  ُۀَّقِرلا  ِکلَملا  ُۀَُّملَف  ِکلَملاَنِم  ٌۀَُّملَو  ِناطیَّشلا  َنِم  ٌۀَُّمل  ِناتَُّمل :
وهس و بجوم  یناطیش  ياقلا  دوشیم و  مهف  ینوزف  بلق و  یمرن  ثعاب  هتشرف  ياقلا  هتـشرف . ياقلا  یناطیـش و  ياقلا  تسا : هنوگود  اقلا   ؛

رون نآ  ات  دروآ  يور  ادـخ  هاگرد  هب  دـیاب  بلق  تواسق  زا  ییاهر  ردـص و  حرـش  ندروآ  تسد  هب  يارب  لاح  ره  هب  [ 363 «.] بلق تواسق 
كاپ سوه  ويوه  ياههلابز  زا  ار  لد  يارـس  داد و  لقیـص  هانگ  راگنز  زا  ار  بلق  هنییآ  دـیاب  دـباتب . بلق  رد  هداد  هدـعو  ربماـیپ  هک  یهلا 

شرتسگ شمرن و  بلق و  ّتقر  رد  یبیجع  ریثأت  لاثمیب ، بوبحم  نآ  قشع  زا  ادخ و  فوخ  زا  نتخیر  کشا  دوش . ییاریذپ  هدامآ  ات  درک 
[364 .] تسا یلدگنس  ياههناشن  زا  مشچ  دومج  دراد و  حور 

؟ تسیچ تواسق 

نشخ و تخـس و  دوجوم  ره  هب  سپـس  تخـس ، گنـس  ینعی  ساقلا » ُرَجَحلا  . » تسا تخـس  گنـس  ینعمهب  یـسق »  » زا لصا  رد  تواسق » »
هک یـسراف  رد  اریز  هدـش ، هتفرگ  هّداـم  نیمه  زا  یـسراف  رد  تغل  نیا  تـسا . تخـس  گنـس ، دـننام  یـساق  بـلق  دـنیوگ . یـساق »  » ظـیلغ

. تسا یساق  يانعم  نامه  ًاقیقد  لدگنس »  » مییوگیم
340 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یخرب هک  مینک  هیبشت  فلتخم  ياهنیمز  هب  دیاب  مینک  نایب  ینـشور  لاثم  بلق  تالاح  يارب  میهاوخب  رگا  دـنامرن . نّیل و  اهبلق  یخرب  اّما 
یخالگنس تخـس و  اهنیمز ، یخرب  دهدیم و  لوصحم  تعرـسهب  دنزیرب  نآ  رد  يرذب  ره  دنراد و  تشک  ّتیلباق  دنتـسه و  مرن  اهنیمز 

. دَیوریمن نآ  رد  یتابن  چیه  تشاک و  رذب  نآ  رد  ناوتیمن  تسا و 
، دنکیم دشر  دراذگیم ، رثا  تعرـسهب  نآ  رد  هظعوم  دنافیطل و  مرن و  یخرب  هک  تسا  نینچ  ناسنا  بلق  تالاح  هیبشت ، نیا  هب  هّجوت  اب 

چیه هک  دنتـسه  تخـس  اراخ  گنـس  دـننام  اهبلق  یخرب  اّما  دـهدیم . ناشن  قفاوم  بسانم و  شنکاو  تامیالمان  نیرتکـچوک  ربارب  رد 
ْمُُکبُوُلق ْتَسَق  َُّمث  : » » دیامرفیم دوهی  هرابرد  دراد . ياهدنهدناکت  رایسب  تاریبعت  هنیمز  نیا  رد  دیجم  نآرق  دنکیمن . رثا  نآ  رد  ياهظعوم 

ای گنــس  نوـچمه  دـش ، تخــس  نارفک ) هـمه   ) نـیا زا  دـعب  امــش  ياـهلد  سپــس  ًةَوْـسَق ؛» ُّدَـشَأ  َْوأ  ِةَراَـجِْحلاَک  َیِهَف  َکـِلذ  ِدــَْعب  ْنـِم 
ِةَراَجِْحلاَنِم َّنِإَو  : » » دنراد یتاکرب  یلو  دَیوریمن ، اهنآ  رد  یهایگ  هکنیا  اب  اهگنس  یخرب  دیامرفیم : همادا  رد  هاگنآ  [ 365 !«.] رتتخس

لد زا  همشچ  دفاکشیم و  ار  گنس  [ 366 «.] دوشیم يراج  اهرهن  نآ  زا  دفاکشیم و  اهگنـس  زا  ياهراپ  هک  ارچ  ُراَْهنَْألا ؛» ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اََّمل 
. دیآیم نوریب  گنس 

فاکـش اهنآ  زا  ياهراپ  و  ُءاَْملا ؛» ُْهنِم  ُجُرْخَیَف  ُقَّقَّشَی  اََمل  اَْهنِم  َّنِإَو  : » » دـنکیم شوارت  نآ  زا  بآ  اّما  دنتـسین ، دـح  نیا  رد  اهگنـس  یخرب 
. دزیریم نوریب  نآ  زا  بآ  هرطقهرطق  دنکیم و  ادیپ  کچوک  ياهفاکش  اهرایش و  [ 367 «.] دنکیم شوارت  نآ  زا  بآ  درادیمرب و 

؛» ِهَّللا ِۀَیْشَخ  ْنِم  ُِطبْهَی  اََمل  اَْهنِم  َّنِإَو  ، » » دنراد یموس  لکش  اهگنس  یخرب 
341 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

مه گنـس  زا  هک  دـسریم  ییاج  هب  شراک  یهاگ  مدآینب  نیا  اـّما  [ 368 «.] دـتفایم ریز  هب  هوک ) زارف  زا   ) ادـخ فوخ  زا  رگید  ياهراـپ  و 
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نیا و  دـهدیمن . ناـکت  ار  وا  دراذـگیمن و  رثا  وا  رد  زیچ  چـیه  هک  دـسریم  ياهلحرم  هب  دوـشیم و  ًةَوـسَق » ُّدَـشأ   » ینعی تسا . رتتخس 
. تسا مهم  رایسب  ناسنا  تشونرس  رد  عوضوم 

لثم دننکیم و  هاگن  هدش و  هریخ  ناسنا  هب  مه  یخرب  دنوشیم . بلقنم  يرایسب  دناوخیم و  ثیدح  دنچ  دوریم و  یسلجم  هب  ناسنا  هاگ 
اهنآ رد  هظعوم  هک  ياهتـسد  تسا . بلق  تواسق  رد  توافت  تسا ؟ یتوافت  هچ  اهنآ  نیب  رگم  درادن ، رثا  اهنآ  رد  ینزوسرـس  هک  تسا  نیا 

. دنایساق بلق  ياراد  دراذگیمن  رثا  اهنآ  رد  دنپ  هک  هتسد  نآ  دنراد و  یساق  ریغ  بلق  دراذگیم ، رثا 
. دشاب یفاک  ام  يرادیب  يارب  دیاب  هیاسمه  ای  ناتسود  گرم  لقاّدح  تسادیپ ، ایند  نیا  رانک  هشوگ و  رد  يرادیب  هلیسو  دیشاب ، رایشه  دیاب 
زا ناشتاجانم  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  دهد . شرورپ  دوخ  رد  دریذپب و  ار  اهرذب  نیا  دناوتب  هک  دنک  هدامآ  ار  دوخ  ردقنآ  ناسنا  دیاب 

؟ دهدیمن ناکت  ارم  وت  دای  ارچ  ادنوادخ ، دننکیم : ضرع  یهلا  هاگرد  هب  دنزیریم ، کشا  دنلانیم و  بلق  تواسق 
؟ دریذپیمن يریثأت  تدای  رکذ و  ربارب  رد  نم  حور  ارچ 

بلق تواسق  رد  یخرب  ناهانگ  نایم  رد  دوشیمن . مرن  ای  یـساق  یبلق  چـیه  تهجیب  تسا و  یلولعم  ّتلع و  َملاـع  یتسه ، َملاـع  یفرط  زا 
: » هدومرف نایب  اجنیا  رد  ترضح  هک  تسا  عوضوم  هس  نیا  هلمج  زا  دنراد ، یّصاخ  رثا 

: ِناطلُّسلاِباب ُنایتإ  ِدیَّصلا ، ُبَلَط  ِوهَّللا ، ُعاِمتسا 
«. ندمآرد ناهاشداپ  هاگرد  هب  راکش ، وهل ، ندینش 

. دَنادرگیم تخس  دَناریمیم و  ار  بلق  ندرک ، تکرش  یناطیش  ياهشون  شیع و  رد  وهل و  هب  نداد  شوگ  . 1
هب نآ  میرحت  ّتلع  هاتوک  یـسررب  کی  رد  تسا و  مارح  هعیـش  ياملع  رظن  زا  ًالامجا  هک  تسانغ  ندینـش  وهل ، عامتـسا  قیداـصم  هلمج  زا 

: تسا ریز  دسافم  ببس 
342 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: قالخا داسف  هب  ندناشک  فلا )

تسا داسف  زکارم  ًالومعم  انغ  سلاجم  دناهدروآ . يور  توهـش  داسف و  هب  اهگنهآ  نیمه  ریثأت  تحت  دارفا  يرایـسب  هک  هداد  ناشن  هبرجت 
. تسانغ دنزیم  نماد  اهداسف  نیا  هب  هچنآ  و 

گنهآ دـندوب و  هدـش  عمج  ییاـج  رد  نارـسپ  نارتخد و  زا  یهورگ  هک  میناوخیم  هدـمآ  یجراـخ  دـیارج  رد  هک  اـهشرازگ  یخرب  رد 
رابهب يدایز  عیاجف  دـندش و  روهلمح  رگیدـکی  هب  هک  داد  تسد  نارـسپ  نارتخد و  هب  یناجیه  ناـنچ  دـش ، ارجا  اـجنآ  رد  اـنغ  زا  یّـصاخ 

. دراد مرش  اهنآ  رکذ  زا  ملق  هک  دندروآ 

: ادخ دای  زا  ندش  لفاغ  ب )

تاوهـش تسم  نانچ  ار  ناسنا  اـنغ  هک  تسا  تقیقح  نیمه  هب  هراـشا  هدـمآ ، یمالـسا  تاـیاور  یخرب  رد  اـنغ »  » ریـسفت رد  هک  وهل »  » ریبعت
. دزاسیم لفاغ  ادخ  دای  زا  هک  دنکیم 

: باصعا رب  رابنایز  راثآ  ج )

ندیـشون ناهد و  قیرط  زا  یهاگ  رّدـخم  ّداوم  رگید ، يریبعت  هب  تسا . باـصعا  ریدـخت  ّمهم  لـماوع  زا  یکی  تقیقح  رد  یقیـسوم  اـنغ و 
یهاگ و  نیفرم ،) دننام   ) قیرزت قیرط  زا  ینامز  نییوره ،) دننام   ) هّماش ّسح  ندییوب و  قیرط  زا  هاگ  بارـش ،) دننام   ) دـنوشیم ندـب  دراو 

هب هیبش  یتلاح  هک  دربیم  ورف  هئـشن  رد  ار  ناسنا  نانچ  صوصخم ، ياهگنهآ  انغ و  لـیلد ، نیمه  هب  اـنغ ؛) دـننام   ) هعماـس ّسح  قیرط  زا 
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دـسافم زا  يرایـسب  ورنیدب  دنکیم . داجیا  فیفخ  ریدخت  لاح  نیع  رد  اّما  دسریمن  هلحرم  نیا  هب  هاگ  هّتبلا  دـهدیم . تسد  وا  هب  یتسم 
. دیدش ای  دشاب  فیفخ  نآ  ریدخت  هاوخ  دراد ، دوجو  انغ  رد  رّدخم  ّداوم 

رگید بولطمان  تاکیرحت  نوخ و  راشف  بلق و  رب  نونج و  دـیلوت  ّدحرـس  اـت  باـصعا  رب  یقیـسوم  اـنغ و  شخبناـیز  راـثآ  هکنیا  رـصتخم 
. درادن ثحب  هب  زاین  هک  تسا  يّدحهب 

: رامعتسا راک  رازبا  زا  یکی  انغ  د )

يارب اهنآ  هدرتسگ  ياههمانرب  زا  یـشخب  لیلد ، نیمه  هب  دناهتـشاد  تشحو  ناوج  لـسن  ًاـصوصخ  مدرم  يرادـیب  زا  هشیمه  نارگرامعتـسا 
یهاگآان  يربخیب و  تلفغ و  رد  اههعماج  ندرب  ورف  رامعتسا ، همادا 

343 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. تسا ملاسان  ياهیمرگرس  عاونا  شرتسگ  و 

، اشحف زکارم  داجیا  تسا . يرامعتـسا ) ياهتسایـس  ینعی   ) یـسایس ّمهم  رازبا  کـی  هکلب  درادـن ، یتراـجت  هبنج  اـهنت  رّدـخم  ّداوم  زورما 
راکفا ریدخت  يارب  اهنآ  هک  تسا  يرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  یقیسوم ، انغ و  هعـسوت  هلمج  زا  ملاسان ، ياهیمرگرـس  زین  راِمق و  ياهپولک 
طابترا لیاسو  ياههمانرب  رتشیب  دهدیم و  لیکـشت  یقیـسوم  ار  ناهج  ياهویدار  تقو  هدـمع  شخب  ورنیازا  دـنراد . رارـصا  نآ  رب  مدرم 

دیصلا بلط  . 2 [ 369 .] تسا نیمه  یعمج 
: تسا عون  ود  رب  دیص 

. دوریم نآ  غارس  هب  یگدنز  راک و  بسک و  يارب  ای  شاهداوناخ  توق  يزور و  بلط  يارب  یسک  هکنیا  فلا )
. هدمآ وهل  عامتسا  رانک  رد  هک  تسا  یظفل  دیص  تسا  ثحب  نآ  رد  هک  یشخب  ب )

يزابـسوه یـشاّیع و  زا  یئزج  يداّیـص ، هک  ینعم  نیدب  دنتفریم ، راکـش  هب  ندرب  تّذـل  يارب  فرتم ، نادـنمتورث  ناهاش و  ارزو و  رتشیپ 
مامت دیاب  ار  زامن  مه  تسا و  تیـصعم  شرفـس  مه  یظفل  دیـص  نیا  دندرکیم . اهر  ار  نآ  هدافتـسا  نودـب  دـندرکیم و  راکـش  دوب . اهنآ 

. دراد لاکشا  نآ  لصا  اریز  دناوخب ،

ناطلسلا باب  نایتا 

. درادن تشگزاب  هار  هک  دسریم  ياهلحرم  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ضرغ 
ياوه لابند  ناسنا  هچ  ره  تسا و  يزابسوه  یشاّیع و  مسق  هس  ره  نیب  عماج  تسایند ، قرب  وقرز  شاهمه  هک  ناطلـس  باب  هب  دمآوتفر 

زا یفاطعنا  چیه  ادخ  رکذ  ربارب  رد  هک  دسریم  ییاج  هب  دوشیم و  رتیسق  شبلق  دورب  ایند  قرب  قرز و  سفن و 
344 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دهدیمن ناشن  دوخ 
، دوشیم عقاو  ریثأت  تحت  شدوجو  مامت  ادخ  مان  اب  [ 370 «] ْمُُهبُوُلق ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اَذِإ  ، » دوش هدناوخ  هدامآ  دارفا  لباقم  رد  یتقو  ادخ  مان 

. دوشیم نشور  شحور  ادخ و  هّجوتم  شرکف  دروخیم ، ناکت  شبلق 
345 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ساوسو يرامیب 

هراشا
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14
. ِۀَیّحللا ُلکأَو  ِنانسألاب  ِرافظألا  ُمیلقَتَو  ِنیّطلا  ُلکأ  ِساوسَولا : َنِم  ٌۀَثالَث  ّیلَع ، ای 

. شیر ندیوج )  ) ندروخ نادند ، اب  نخان  ندیچ  كاخ ، ندروخ  تسا : ساوسو  زا  زیچ  هس  یلع ، يا 
ص 46 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
. تسا يداع  ریغ  ياهراک  زا  ياهبعش  زین  دیدرت  کش و  ینعمهب  ساوسو  دهد . ماجنا  ناسنا  هک  تسا  يداعریغ  راک  ره  ینعمهب  ساوسو » »

. دوشیم دیاقع  رد  هسوسو  هب  لیدبت  کش  نیا  هاگ  دنکیم و  کش  تقو  رد  ای  دشکیم ، بآ  دایز  ار  شتسد  اًلثم 
: دینک هّجوت  ناسانشناور  زا  یکی  هلاقم  هب  یناسک  نینچ  رتهب  تخانش  يارب 

ناوتیمن اّما  دـننکیم ، لرتنک  زور  رد  راب  ود  ای  کی  ار  زاـگ  ریـش  لزنم و  ِرد  بآ ، ریـش  نتـسب  لـیبق  زا  یلئاـسم  يداـع  دارفا  زا  يرایـسب 
فلت ار  درف  زا  يدایز  تقو  هک  دوشیم  رگهولج  هنوگرامیب  یماـگنه  اـهراتفر  نیا  درک . یّقلت  زیمآساوسو  يراـتفر  ار  اـهّتقد  هنوگنیا 
لزنم كرت  زا  سپ  ای  دـنک  لرتنک  رابهس  ار  زاگ  ریـش  هک  دـنیبب  مزلم  ار  دوخ  صخـش  رگا  لـثملایف  دوش . شلاـمعا  ریاـس  محازم  دـنک و 

. تسا جنر  رد  ساوسو  هضراع  یعون  زا  ًالامتحا  دنک ، لصاح  نانیمطا  رد  ندش  هتسب  زا  ًارّرکم 
دایز هلغشم  زا  یشان  یشومارف  یترپساوح و  زا  دیاب  ار  هدش  دای  لئاسم  هّتبلا 

346 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دیدرت کـی  ریگرد  هراوـمه  اـّما  دراد ، رطاـخ  رد  یبوـخهب  ار  لـمع  کـی  نداد  ماـجنا  ساوـسو ، هـک  ارچ  درک ، زیاـمتم  هّرمزور  یگدـنز 

. تسا هنوگرامیب  روآلالم و 
نداد ماجنا  ربارب  رد  تمواقم  یعون  دوخ  رد  یّتح  تسا و  فقاو  لامعا  نیا  ندوب  يرورـض  ریغ  هب  اًـلماک  راـمیب  هکنیا  هّجوت  بلاـج  هتکن 

درف رد  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دوشیم ، نآ  بولغم  درادن و  ار  دـح  زا  شیب  دـیدرت  نیا  اب  هلباقم  ناوت  اّما  دـنکیم ، ساسحا  اهراک  نیا 
. تسا روآجنر  وا  يارب  ًامّلسم  هک  دیآیم  دوجو  هب  بارطضا  اب  هارمه  سرت  ساسحا  یعون 

. یساوسو راکفا  یساوسو ، ياهراک  تسا : مسق  ود  رب  ساوسو 
. دنراد هنازور  يداع و  یتعیبط  هک  دنايرارکت  ییاهراک  یساوسو  ياهراک 

ماجنا هب  روبجم  ار  دوخ  دنکیم ، تمواقم  اهنآ  ربارب  رد  يرورـض  ریغ  ییاهراک  ناونع  هب  هکنیا  مغریلع  رامیب  میدش ، رّکذتم  اًلبق  هکنانچ 
. دنیبیم نآ  نداد 

ضرفهب دـنکیم . رهاظت  دـح  زا  شیب  ندرک  مامح  ای  وشوتسـش  تروص  هب  اـًلومعم  رما  نیا  تسا . ساوسو  میـالع  زا  یطارفا  ندوب  زیمت 
میالع هب  كوکشم  دیاب  دوش ، ساّسح  زمرق و  شتـسد  تسوپ  هک  دیوشب  ار  دوخ  تسد  ردقنآ  ای  دنک ، مامح  زور  رد  رابود  زا  شیب  رگا 

ًاعطق دوش ، هدیشک  بش  هب  هکلب  زور ، رد  اهنتهن  فورظ  يوشوتسـش  يریگدرگ و  تفاظن ، وراج ، رگا  رادهناخ  نانز  رد  ای  دش . ساوسو 
. تسا هنوگرامیب  یعیبط و  ریغ 

ياهکییازوم شرامش  ای  زمرق ، غارچ  تشپ  دادعا  شرامـش  رد  رابجا  ساسحا  لثم  دنیآیمرد ، نییآ  تروص  هب  یـساوسو  لامعا  یخرب 
صاصتخا دوخ  هب  ار  ناسنا  يرادـیب  تاعاس  زا  یعیـسو  شخب  اهنییآ  نیا  تسا  نکمم  هاگ  قرب . غارچ  ياهریت  ندرک  سمل  ای  ورهداـیپ ،

. دهد
دننکیم لیمحت  وا  نهذ  هب  ار  دوخ  درف ، هدارا  مغریلع  ًارّرکم و  هک  تسا  لوبق  لباق  ریغ  مجاهم و  يرارکت ، يراکفا  یساوسو ، راکفا  اّما 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


، راکفا نیا  عون  نیرتهداس  دنشاب . كانتشحو  ای  هدننکنارگن  روآمرش ، دنیاشوخان ، تسا  نکمم  هک 
347 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

سپ شکدوک  هک  دوب  هدش  رکف  نیا  راچد  هک  يردام  دننام  دنروآیم . موجه  وا  نهذ  هب  صخش  لیم  مغریلع  هک  دنایتاملک  ای  ریواصت 
. درک یمن  اهر  ار  وا  عوضوم  نیا  ینهذ  ریوصت  هک  صوصخهب  دید ، دهاوخ  بیسآ  لزنم  كرت  زا 

درم دشاب . هتشاد  لابند  هب  یکانتشحو  هجیتن  هک  هدرک  يراک  ادابم  هک  تسا  هانگ  ساسحا  اب  هارمه  رامیب  یساوسو  راکفا  دراوم  یخرب  رد 
هناـخ نتفر  نیب  زا  يزوسشتآ و  بجوم  هک  دـشاب  هتـشاذگ  ییاـج  رد  ار  نشور  راگیـس  اداـبم  هک  دوب  نارگن  لزنم  كرت  زا  سپ  یناوج 

. دوش
مه ردقره  هزیگنا  نیا  اّما  تسا ، صاخ  یلمع  نداد  ماجنا  يارب  یقطنمریغ  هزیگنا  کی  دوجو  ساوسو ، درف  راکفا  رد  یلـصا  ّتیـصوصخ 
رد درزآیم . ار  وا  شرسمه  نتشک  هشیدنا  ًامئاد  يدرم  لاثم ، ناونع  هب  دیآیمنرد . ارجا  هب  دَنامیم و  یقاب  ساسحا  هلحرم  رد  دشاب  يوق 

بیـسآ شرـسمه  دنزرف و  هب  هک  دشیم  ادـیپ  وا  رد  هزیگنا  وقاچ  ندـید  اب  يدرم  ای  دـنیزگ . يرود  وا  زا  ناکما  ّدـح  ات  دیـشوکیم  هجیتن 
. دهاکب شدیلپ  راکفا  زا  هلیسو  نیدب  ات  درکیم  ناهنپ  ار  اهنآ  ای  دیزرویم ، بانتجا  وقاچ  هب  ندرک  هاگن  زا  لیلد  نیمه  هب  دناسرب ،

ار دوخ  ياهتسد  هشیمه  دوب  روبجم  دـنک  ترپ  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  ار  یـسک  هداـیپ  رباـع  لـپ  زا  رذـگ  ماـگنه  اداـبم  هکنیا  سرت  زا  یناوج 
ّبترم لیلد  نیمه  هب  دـنک  هدولآ  ار  نارگید  شتـسد  ياهبورکیم  هک  دوب  نارگن  هراومه  يرگید  سک  ای  دراد . هاـگن  ندـب  هب  هدـیبسچ 

. تسشیم ار  شیاهتسد 

یساوسو یتّیصخش  زراب  تاّیصوصخ 

: زا دنترابع  هصالخ  روطهب  هک  دنراد  یتّیصخش  زراب  تاّیصوصخ  یساوسو  نارامیب  رتشیب 
مئاد و لرتـنک  نیا  دـنک . لرتـنک  ار  شطیحم  دوخ و  دـشوکیم  دراد . یّـصاخ  یگتـسارآ  تسا و  زیمت  ّبترم و  ساوـسو  درف  ياـهسابل 

دناوتن هک  دوشیم  ببس  دیدش 
348 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یّـصاخ ياهراتفر  دـعاوق و  هلـسلس  کی  نارگید  اب  هطبار  يرارقرب  يارب  هجیتن  رد  دـشاب و  هتـشاد  یفطاع  طاـبترا  مدرم  اـب  یعیبط  روطهب 
دـشوکیم تسا و  لالدتـسا  قطنم و  لها  رّکفتم ، بلطلامک ، مّمـصم ، يّدج ، راکهظفاحم ، یگدنز  لئاسم  اب  دروخرب  رد  دنکیم . داجیا 

دـنُک و يو  لّیخت  هّوق  ّتیقالخ و  هرهبیب ، فاطعنا  زا  تسا . دامتعا  لباق  نادـجواب و  راوتـسا ، بلغا  دریگن . رارق  تاناجیه  ریثأت  تحت  هک 
. دسریم رظن  هب  هفطاعیب  کشخ و  يرهاظ  ظاحل  زا  نیاربانب  تسا . دودحم  فطاوع  ياراد  نینچمه 

ّتیّمها رایـسب  یـسانشتقو  ندوب ، ّبترم  تفاـظن ، هب  تسا . دـقتعم  دوخ » ياـج  رد  زیچ  ره  زیچ ، ره  يارب  ییاـج   » راعـش هب  ساوـسو  درف 
، دننکیمن راتفر  وا  لیم  باب  هک  یناسک  ربارب  رد  دراد و  دشاب  وا  لیم  قباطم  ناشراتفر  هک  يدارفا  هب  تبسن  يدنیاشوخ  ساسحا  دهدیم .

. تسا يأردوخ  جوجل و  تخسرس ،
. دوشیم کیرش  دارفا  اب  رتمک  تسا و  سیسخ  يداع  روما  رد  دنکیم و  تبقارم  دوخ  قوقح  زا  تسا ، يرادافو  تلادع و  رادتسود 

اب رامیب  دـناّتیدودحم . راـچد  زیمآّتبحم  مرگ و  تاـساسحا  زورب  رد  یلو  دـنمدرم ، زا  سرت  ساـسحا  دـقاف  صاخـشا  هنوگنیا  دـنچره 
دوزفا دیاب  هّتبلا  دوشیم . وا  زا  نایفارطا  ندش  رود  ثعاب  دوخ  هک  دنک  لیمحت  نارگید  هب  ار  شاهقیلـس  لامعا و  راکفا ، دشوکیم  رارـصا 

. درادن ار  روکذم  تافص  مامت  ساوسو ، درف  کی  ًامازلا  هک 

ساوسو يرامیب  عورش  یگنوگچ 
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عورـش یگلاس  هدزناـپ  زا  شیپ  يراـمیب  دراوم ، رتشیب  رد  دوشیم . عورـش  نآ  زا  سپ  یکدـنا  اـی  غولب  ناـمز  رد  اـًلومعم  ساوسو  يراـمیب 
. دنکیم زورب  مراهچ  ههد  زا  سپ  يرامیب  میالع  زین  یمک  هّدع  رد  دوشیم . هدید  ناوارف  مه  یگلاس  هد  زا  شیپ  یلو  دوشیم 

. دـننامیم یقاب  دّرجم  تروص  هب  یـساوسو  نارامیب  زا  يدایز  دـصرد  درادـن . دوجو  یتوافت  درم  نز و  نیب  يرامیب  نیا  هب  التبا  ظاـحل  زا 
هک  دهدیم  ناشن  تاقیقحت 

349 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نیا نیدلاو  نینچمه  تسا . ّتیعمج  هّیقب  زا  رتشیب  هدرکلیـصحت  شوهاب و  صاخـشا  هعماج و  يالاب  تاقبط  دارفا  رد  ساوسو  زورب  نازیم 
دارفا نیا  کیدزن  ماوقا  رد  ساوسو  درف  تاّیـصوصخ  یّتح  دـنهدیم و  ناـشن  دوخ  زا  يرتشیب  ساوسو  يداـع ، مدرم  اـب  هسیاـقم  رد  دارفا 

. تسا رتشیب 
، بلطلامک ریگتخـس ، ناردام  ردپ و  هک  دناییاههداوناخ  هب  ّقلعتم  رتشیب  ساوسو  هب  التبم  نارامیب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دوجوم  دهاوش 

. دنراد ادص  رس و  یمظنیب و  ربارب  رد  لّمحتمک  قیقد و  زیمت ، یفارخ ،
هقیلـس دـیاقع و  تساهنآ . یناور  یمـسج و  تعاطتـسا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  لوقعم و  ریغ  ناشناکدوک  زا  اهنآ  عّقوت  تاراظتنا و  اـًلومعم 

. دنریگیم كدوک  زا  ار  باختنا  ّقح  بیترت  نیدب  دننکیم و  لیمحت  كدوک  هب  ار  دوخ 
يرامیب هب  التبا  هنیمز  هک  میهد  ماجنا  راک  نیا  رد  ار  دوخ  یعـس  رثکاّدح  دیاب  تسا ، نامرد  زا  رتهب  يریگـشیپ  هک  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اب  اّما 

يدازآ هب  هراومه  میشاب و  هتشاد  ار  ّتقد  هّجوت و  لامک  نادنزرف  اب  دوخ  راتفگ  راتفر و  رد  میناسرب . دح  نیرتمک  هب  هداوناخ  طیحم  رد  ار 
. میراذگب مارتحا  اهنآ  رکف  لالقتسا  هقیلس و 

. دراد یفلتخم  تاجرد  هک  تسا  یناور  يرامیب  یعون  ساوسو  یناور ، رظن  زا 
هلـصاف یخرب  رد  اهتنم  دوشیم ، ضراع  رتشیب  يرکف  لالقتـسا  هب  ضحم  دـیلقت  زا  لاقتنا  تسا ، یلاقتنا  هرود  هک  غولب  نارود  رد  ساوسو 

ادـیپ غولب  اـب  ناـمزمه  ساوسو  یخرب  رد  هّتبلا  دـتفایم . بقع  هب  اـهنآ  ساوسو  تلاـح  تسا و  رایـسب  ینامـسج  غولب  اـب  ناـشيرکف  غولب 
. دوشیم

ساوسو هب  مدوب - هدش  هبلط  هزات  هک  غولب - نارود  رد  مه  نم  دوخ  دناهدش و  یبیجع  ياهساوسو  راتفرگ  دارفا  یخرب  هک  ماهدینش  رایسب 
هاـم رد  حبـص  زاـمن  تقو  رد  دـیآیم  مداـی  مدرکیم . کـش  مه  مدوخ  دوجو  رد  یّتح  ساوسو ، زا  هلحرم  نآ  رد  مدـش . ـالتبم  يدـیدش 

اب هدش  حبـص  هک  مدرکیم  نیقی  یتقو  تسا ؟ هدز  باتفآ  ایآ  هک  مدرکیم  کش  مدرکیم . ادـیپ  نیقی  تقو  هب  رید  یلیخ  ناضمر  كرابم 
باحصتسا 

350 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هنیزخ اهمامح  هک  تقو  نآ   ) دـنتفریم ماـمح  هب  یتقو  هک  دـندرکیم  لـقن  دارفا  یخرب  اـی  مدروآیم . اـجهب  ار  زاـمن  باـتفآ  عولط  مدـع 

؟ تسا هتفر  بآ  ریز  ناشرس  ایآ  هک  دندرکیم  کش  تشاد )
: تشاد هّجوت  ریز  تاکن  هب  دیاب  یساوسو  دارفا  نورد  هب  یبایهار  يارب 

رد دهدیم و  سکع  هجیتن  دوش  تناها  ناشتّیصخش  هب  هچنانچ  دنوشن . هرخـسم  تمالم و  ریقحت و  دراذگ و  مارتحا  نانآ  ّتیـصخش  هب  . 1
. دنوشیم رتاجرباپ  ناشساوسو 

هب یساوسو  دارفا  یتقو  دینکیم . كرد  ار  ناشلکشم  امـش  دنمهفب  هک  دوش  دروخرب  اهنآ  اب  ياهنوگهب  درک ، بلج  ار  نانآ  دامتعا  دیاب  . 2
. مدوب رتدب  امش  زا  نم  نوچ  ممهفیم  میوگیم  ناشیا  هب  دنیآیم  نم  غارس 

ام تفگیم  دـش . سرد  نم  يارب  هک  درک  لقن  یبلطم  زاریـش  گرزب  ياملع  زا  یکی  مدوب ، فجن  رد  یتقو  دـینک . يدردـمه  ناـنآ  اـب  . 3
بآ ار  شدوخ  تساوخیم  دش و  بآ  لخاد  یساوسو  بالّط  زا  یکی  میدوب  هتسشن  دندوب  اجنآ  زین  بالّط  زا  یعمج  هک  تارف  طش  رانک 
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: دیسرپیم رضاح  دارفا  زا  وا  دناوخب . زامن  دشکب و 
مدآ نیا  تفگ : داتفا  نم  هب  شمشچ  یتقو  دوب  هدنام  دّدرم  هراچیب  نیا  و  یتفرن . دنتفگیم : دندیدنخیم و  نانآ  متفر ؟ بآ  لخاد  نم  ایآ 

زا رتشیب  مه  رتـممین  یّتـح  تفر ، بآ  ریز  هک  مدـید  مدرک  هاـگن  نم  مریذـپیم . متفر  بآ  ریز  نم  هک  دـیوگب  رگا  تسا ، يداـمتعا  دروم 
هزادـنا هب  متفگ  دـمآ . الاب  تفر و  بآ  ریز  هرابود  ییوگیم . تسار  وت  تفگ : دوب . نوریب  ترـس  زا  یمک  متفگ  دـمآ  الاب  یتقو  لومعم .
تردپ ادخ  تفگ : نم  هب  الاب و  دمآ  تسا . هتفر  بآ  ریز  تندـب  مامت  الاح  متفگ  تفر  بآ  ریز  هک  موس  هبترم  دوب . الاب  یلایر  جـنپ  کی 

. دزرمایب ار 
ادیپ دامتعا  دوشیم  هارمه  وا  اب  یتّدـم  دـنچ  دـنکیم و  يراکمه  وا  اب  هک  یـسک  هب  ساوسو  درف  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نایرج  نیا  زا 

ار اهنآ  دامتعا  یلوقعم  بولطم و  وحن  هب  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  هلأسم  نیا  رد  دریذپیم و  دیوگب  نیا  هچ  ره  تقو  نآ  دنکیم و 
. دنک ذوفن  اهنآ  رد  راک  نیا  اب  دنک و  بلج  دوخ  هب 
351 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دوشیم ساوسو  زا  فارصنا  بجوم  هک  یلماوع 

اًلثم دنباییم . یصالخ  ساوسو  زا  دوش  رپ  یحیحص  هلیسو  ره  اب  تقو  نیا  رگا  هک  دنراد  ندرک  رکف  يارب  یفاضا  تقو  یساوسو  دارفا  . 1
ساوـسو هب  هک  دراذـگیمن  ینهذ  ياهلاغتـشا  اریز  دناهتـشاد ، ساوـسو  هک  دوریم  ناـشدای  دـنوریم  هّکم  رفـس  هـب  هـک  ییاـهساوسو 

رترادهشیر رتقیمع و  وا  ساوسو  دـنک  رکف  رتـشیب  ناـسنا  هچره  اریز  تساـهفارحنا ، زا  يرایـسب  عناـم  ینهذ  لاغتـشا  نیمه  دنـشیدنیب و 
. دوشیم

. تسا هدمآ  زین  تایاور  رد  هک  تسا  ساوسو  جالع  هار  نیرتمهم  ییانتعایب  . 2
: » هک تسا  نیا  تیاور  ریبعت 

ِناطیَّشلا  َنِم  ِهّللِاب  ُذَّوَعَتَی 
درف رگید  دوشیم و  دـیماان  يدز  شاهنیـس  هب  در  تسد  يدرک و  ییاـنتعایب  رگا  و  [ 371 «.] دنکیم تداع  یهدب  نادیم  ناطیـش  هب  رگا   ؛

. دوشیم رترادهشیر  رتقیمع و  وا  ساوسو  دنک  رکف  رتشیب  ناسنا  هچ  ره  ساوسو  رد  دوشیمن . ساوسو  راتفرگ 
ساوسو يراد ؟ لوبق  یعرـش  رظن  زا  ار  نم  نخـس  ایآ  تفگ : دوب  وا  هارمه  هک  یـسک  منک ، ّتین  مناوتیمن  زاـمن  رد  نم  تفگیم  یـسک 

. شاب دّیقم  ّتین  مدع  هب  منکیم و  بجاو  وت  رب  ار  ّتین  نودب  زامن  زورما  زا  نم  تفگ : يرآ . تفگ :
. تسا ییانتعایب  نامه  رثا  نیا  دیآیم . شدوخ  ّتین  مدید  مناوخب  زامن  متفر  تفگ  ساوسو  درف  زور  دنچ  زا  دعب 

ساوسو هخاش  نیرتمهم 

هعلاطم ار  يّدام  يداحلا و  ياههفسلف  یفسلف و  فلتخم  ياهباتک  اهیضعب  تسا . دیاقع  رد  ساوسو  رتمهم ، ساوسو  ياههخاش  همه  زا 
؟ مینک هچ  دراوم  هنوگنیا  رد  دنوشیم ، عورف  لوصا و  رد  هسوسو  تالاکشا و  هوبنا  راتفرگ  هاگنآ  دننکیم و 

352 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رتشیب مه  ناطیش  ياههسوسو  دوش  رتشیب  تاعلاطم  نیا  هچره  نوچ  دنک ، لیطعت  ار  تاعلاطم  هام  ود  ای  کی  تّدم  هک  تسا  نیا  ام  هیصوت 

بـسانم ینهذ  تیلوغـشم  کی  دـیاب  دـنکیم . ادـیپ  يرکف  شمارآ  يرادـقم  تاعلاطم  نتـشاذگ  رانک  اب  دراوم  نینچ  رد  ناـسنا  دوشیم .
شتاعلاطم هب  هک  ینامز  ات  تروص  نیا  ریغ  رد  تساـجک ؟ رد  امـش  تالاکـشا  یلـصا  هشیر  هک  دیـسرپ  وا  زا  سپـس  درک و  مهارف  شیارب 

. دنک لح  ار  دوخ  يرکف  ياههدقع  دناوتیمن  هجوچیه  هب  دنکیم ، هتسخ  ار  شدوخ  درادن و  مه  یبسانم  ینهذ  لاغتشا  دهدیم و  همادا 
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. دزادرپب نادب  یقطنم  لکش  هب  دیاب  هکلب  دنکن ، انتعا  شتالاکشا  هب  اًلصا  هک  دینکن  لمح  نیا  رب  ار  نخس  نیا  هّتبلا 
. دنک ینارون  ار  ناسنا  رپ و  ار  ینهذ  ألخ  دناوتیم  هک  تسا  لّسوت  دراوم  نینچ  رد  اهنیا  همه  زا  رتالاب  و 

، دنکیم هسوسو  دیاقع  رد  ار  امش  ناطیش  رگا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
« ِهّللِابّالإ َةَّوق  الَو  َلوَح  «ال 

لوح و چـیه  تسا : بلطم  ود  رب  لمتـشم  هک  تسا  يرکذ  تسا . مهم  رایـسب  ناطیـش  ياـه  هسوسو  زا  يریگولج  يارب  رکذ  نیا  دـییوگب .
. تسین ادخ  زج  عفانم ، لباقم  رد  ياهّوق  چیه  اهررض و  لباقم  رد  یهانپ  لیاح و 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  اب  ساوسو  نامرد 

: دنوادخ هب  لّکوت  . 1

ص352 یقالخا ؛  ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هلمج زا  دنوادخ  هب  لّکوت  دـبای و  شمارآ  تابث و  نآ  هب  ِءاّکتا  اب  ات  دراد  یهاگهانپ  هب  زاین  نیاربانب  تسا . راوتـساان  تابثیب و  ساوسو  د 

رب دـنراد و  ناـمیا  هک  یناـسک  رب  ناطیـش  َنوـُلَّکَوَتَی ؛» ْمِّهبَر  یَلَعَو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلایَلَع  ٌناَْطلُـس  ُهـَل  َْسَیل  ُهَّنِإ  : » » دـیامرفیم نآرق  تساـهنیا .
: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد  [ 372 «.] درادن ياهطلس  دننکیم  لّکوت  ناشیادخ 

ِعیمَج  یف  ِهیَلَع  َلَکَّتاَو  ٍۀَقِداص  ٍۀَِّین  نَع  ِهّللِاب  َمَصَتعاِنَم  یتَضبَق  ِیف  ِساّنلا  ُِرئاس  َو  ٌۀَلیِح  َّنهِیف  یل  َسَیل  ِءایشَأ  ُۀَسمَخ  ُسیلبا  َلاق  َلاق : ُهَّنأ 
353 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ِهِروما 
دزیوایب و دنوادخ  هب  نیتسار  ّتین  اب  هک  یسک  تسین : یهار  اهنآ  رب  ارم  هک  هتـسد  جنپ  رگم  دنانم ، گنچ  رد  مدرم  همه  تفگ : ناطیـش   ؛

[373 «.] دنک لّکوت  وا  هب 

: رکذ . 2

َّنِإ : » » دیامرفیم نآرق  تسا . هدش  هراشا  اهنآ  هب  تایاور  نآرق و  رد  هک  تسا  یّـصاخ  ياهرکذ  نتفگ  هسوسو ، ندودز  ياههار  هلمج  زا 
دای هب  دنوش  ناطیـش  ياههسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  ناراگزیهرپ  َنوُرِْـصبُّم ؛» ْمُه  اَذِإَف  اوُرَّکَذـَت  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاَط  ْمُهَّسَم  اَذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا 
لقن یلماع  ّرح  خیش  [ 374 «.] دـنوشیم انیب  ماگنه  نیا  رد  دـننیبیم و ) ار  قح  هار  وا ، دای  وترپ  رد   ) دـنتفایم و وا ) رفیک  شاداپ و  ادـخ و  )

: » هک تسا  هدرک 
ُلق ال ُمَدآ  ای  َُهل : َلاقَف  ُلیئَربَج  ِهیَلَع  َلَزَنَف  ِنزُحلاَو  ِسفَّنلا  ِثیدَـح  نِم  یقلَی  اـم  ِهّللا  َیلا  اکَـش  َمَدآ  َّنا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاـق 

ُنزُحلاَو  ُۀَسَوسَولا  ُهنَع  َبَهَذَف  اَهلاقَف  هّللِاب  ّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلوَح 
: تفگ دش و  لزان  وا  رب  لیئربج  درب ، تیاکـش  ادخ  هب  تفاییم  هک  یهودـنا  هسوسو و  زا  مدآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   ؛

[375 «.] دش فرطرب  شهودنا  هسوسو و  تفگ و  ار  نخس  نیا  مدآ  ترضح  هّللِابّالإ . َةَُّوق  الَو  َلوَح  ال  وگب : مدآ  يا 

: نآرق زا  ياهژیو  تایآ  ای  اههروس  تئارق  . 3
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یتیاور رد  تسا . هسوسو  ندودز  لـماوع  هلمج  زا  ماـعنا  هروس  تسخن  هیآ  هس  سی و  هروس  هلمج  زا  تاـیآ ، اـی  اـههروس  یخرب  ندـناوخ 
: » هدمآ

َناطیَّشلا  ُدُرطَی  ِتیَبلاِیف  ُفَحصُملاَو 
[376 «.] دنکیم رود  ار  ناطیش  هناخ  رد  نآرق  دوجو   ؛

: زامن . 4

: » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
َِکلذ  نِم  ِهّللِاب  ذِعَتسَیلَو  ِنیَتَعکَر  ّلَُصیلَف  ُهَسفَن  َثَّدَح  ّالا  ًاحابَص  َنوَعبرأ  ِهیَلَع  ُّرُمَی  ٍنِمؤم  نِم  َسَیل  َلاق :

خر  هسوسو  هاگره  سپ  دوشیم ، هسوسو  راچد  زور  لهچ  ره  رد  هکنیا  رگم  تسین  ینمؤم  چیه   ؛
354 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

[377 «.] دَرب هانپ  ادخ  هب  ساوسو  زا  درازگب و  زامن  تعکر  ود  دومن 

: نتفرگ هزور  . 5

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح  رد  تسا . ساوسو  ندودز  بابسا  زا  نابعش  هام  هزور  هام و  ره  رد  نتفرگ  هزور  زور  هس 
ٍرهَش ّلُک  نِم  ٍماّیأ  َۀَثالَثَو  ِربَّصلا  َرهَش  مُصَیلَف  ِهِردَص  ِرَحَو  نِم  ٌریثَک  َبَهذَی  نأ  ُهَّرَس  نَم 

رد هّتبلا  [ 378 «.] دریگب هزور  ار  هام  ره  زا  زور  هس  ناضمر و  هام  دوشیم ، نامداش  شلد  ياههسوسو  زا  يرایسب  ندش  هدودوز  زا  هک  ره   ؛
. تسا هدش  هدرمش  ناطیش  هدننکرود  لماوع  زا  هزور  قلطم  تایاور  یخرب 

: » دومرف شنارای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
؛ ُهَهجَو ُدّوَُسی  ُموَّصلا  َلاق : یَلب  اولاق : ِبِرغَملا ؟ نِم  ُقِرشَملا  َدَعابَت  امَک  مُکنِم  ُناطیَّشلا  َدَعابَت  ُهوُُمتلَعَف  ُمتنأ  نا  ٍءیَِشب  مُکُِربخا  الأ 

: دومرف يرآ . دنتفگ : برغم ؟ زا  قرـشم  يرود  دننام  دوش ، رود  امـش  زا  ناطیـش  دـینادب ، ار  نآ  رگا  هک  يزیچ  زا  مزاس  هاگآ  ار  امـش  ایآ 
[379 «.] دنکیم هایس  ار  ناطیش  هرهچ  هزور 

: هذاعتسا . 6

؛ ناطیـش ياههسوسو  زا  ییوجهانپ  هّتبلا  تسادـخ ، هب  ییوجهانپ  هدـنهدناشن  هک  تسا  ییاهرکذ  نتفگ  روظنم  اجنیا  رد  نتفرگ ، هانپ  ینعی 
 » نتفگ دننام 

ِمیجَّرلا  ِناطیَّشلا  نِم  ِهّللِاب  ُذوعأ 
و ٌمِیلَع ؛» ٌعیِمَس  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتساَف  ٌغَْزن  ِناَْطیَّشلاَنِم  َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإَو  : » » تسا هداد  هذاعتـسا  هب  روتـسد  ناطیـش  ياههسوسو  ربارب  رد  زین  نآرق  «. 

قداص ماما  تمدخ  یسک  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  [ 380 «.] تساناد هدنونش و  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  دسر  وت  هب  ناطیش  زا  ياهسوسو  رگا 
زامن و عطق  هب  تاقوا  یخرب  هک  ياهنوگهب  منکیم ، ساسحا  دوخ  لد  رد  ییاـههسوسو  هنیـس و  رد  ییاهدـیدرت  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع 

. دوشیم رجنم  زامن  تئارق  رد  یگتفشآ 
355 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ياهسوـسو تقو  ره  دوـمرف : دـیزومایب ! نم  هب  امـش  متفگ : یناوـخیمن ؟ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هذاعتـسا  ارچ  دوـمرف : ترـضح 
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: » وگب راذگب و  تاهنیس  رب  تسد  يدرک  ساسحا 
ِنارفُغلاَو ِۀَفأَّرلاَو  ِناوضّرلاَو  ِۀَمحَّرلِاب  َّیَلَع  ُننماَف  َناضَمَر  ِرهَـش  َمایِـص  ینَتقَزَرَو  َنآرُقلا  ِینَتعَدوأَو  ِنامیإلِاب  َّیَلَع  َتنَنَم  َّمُهّللا  ِهّللِابَو  ِهّللا  ِمِسب 

ِهِذه َدَعب  َِکب  ُذوعأ  َکَناحبُس  َكاوِس  ٌدَحأ  یل  َسَیلَو  َکَناحبُـس  ُنامحَر  ای  ُِمئاد  ای  ُناّنَم  ای  ُناّنَح  ای  ِناسحالاَو . ِمَعّنلا  نِم  ینَتَیلوأ  ام  ِمامَتَو 
َنازحألا  َِیبلَق  نَع  َیّلَُجت  نأ  َُکلَئسأَو  ِناوَهلا  نِم  ِتامارِکلا 

تاولـص هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دـعب  یباییم و  ییاهر  هسوسو  زا  دـنوادخ  کمک  هب  هک  ناوخب  راـب  هس  ار  نیا  دومرف  ترـضح  «. 
[381 .] تسرفب

: مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  . 7

: » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یثیدح  رد 
َنامحَّرلا  َیِضُرتَو  َناطیَّشلا  ُدُرطَتَو  ِنازیملاِیف  ٌفلأَو  ِناسّللِاب  ٌةِأم  َیِهَو  َُهل  َرِفُغ  َرَفغَتسا  َُّمث  مالسلا  اهیلع  ِءارهَّزلا  َحیبسَت  َحَّبَس  نَم 

دـص نابز  رب  حیبست  نیا  دیاشخبیم . ار  وا  دنوادخ  دـنک ، رافغتـسا  سپـس  دـیوگب ، ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست  هک  یـسک   ؛
[382 «.] دزاسیم دونشخ  ار  نامحر  دنوادخ  دَناریم و  ار  ناطیش  رازه  نازیم  رد  تسات و 

: مالسلا مهیلع  تیبلها  نتشاد  تسود  . 8

، دوشیم دیلپ  مناور  دوشیم و  اهنت  نم  اب  ناطیـش  اسب  داب ، ناتیادف  مردـپ  متفگ : متفر و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  تفگ : ءاذـح  هدـیبعوبا 
يرگنیمن ایآ  تسین . یتسود  زج  نید  دایز ، يا  دومرف : ماما  دباییم . یکاپ  مناور  منکیم  دای  امش  هب  ار  ملماک  یگتسبلد  هقالع و  هاگنآ 

تـسود ار  امـش  يادـخ  ماـگنه  نآ  رد  دـینک  تعاـطا  نـم  زا  دـیرادیم  تـسود  ار  يادـخ  رگا  دوـمرف : هـک  لاـعتم  دـنوادخ  نخــس  هـب 
[383 «.] درادیم

: مالسلا مهیلع  تیبلها  رکذ  دای و  . 9

نانمؤمریما یتیاور  رد  تساههسوسو . اهدرد و  نامرد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  رکذ  تساهدرد ، نامرد  افـش و  دیجم  نآرق  هک  هنوگنامه 
مالسلا  هیلع  یلع 

356 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » دومرف

یلاعت  كرابت و  ّبَّرلا  یَضِر  انُّبُحَو  ِبیَّرلا  َساوسَو  َو  ِماقسألاَو  ِکعَولا  َنِم  ٌءافِش  ِتیَبلا  َلهأ  انُرکِذ 
يادـخ يدونـشخ  ام  نتـشاد  تسود  تسا و  زیگنادـیدرت  ياههسوسو  اهيرامیب و  نامرد  بت و  دولوم  فعـض  نامرد  تیبلها ، ام  داـی   ؛

: » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  زا  رگید  یثیدح  رد  هنیمز  نیا  رد  [ 384 «.] تسا یلاعت  كرابت و 
؛ مُکَنوُدُصقَی َنیِذَّلا  َنیِطایَّشلایَلَع  مُکَتَکئالَم  مِِهب  ُهّللا  َرُصنَِیل  مُکِدئادَشَو  مُِکِبئاَون  َدنِع  َُهلآَو  ًادَّمَُحم  ٍدَّمَُحم  َۀَّما  ای  اورُکذاَف  الأ 

دنراد ار  امش  دصق  هک  ینیطایش  رب  ار  ناتناگتـشرف  دنوادخ  ات  دینک  دای  ار  وا  لآ  دّمحم و  اهیتخـس  اهتبیـصم و  ماگنه  دّمحم ، تّما  يا 
[385 «.] دنک زوریپ 

لّسوت . 10
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مالسلا مهیلع  تیبلها  هریس  یسانشزاب  . 11

: نیقلت . 12

زوریپ تلاح  نیا  رب  هتفاـیزاب و  ار  دوخ  سفن  هب  داـمتعا  هدرک و  نیقلت  دوخ  هب  دـیاب  ساوسو  ناـسنا  تسا . یتاـبثیب  تلاـح  کـی  هسوسو 
. دوش

. دزومآیم ناسنا  هب  ار  شیاههسوسو  ناطیش و  ربارب  رد  تمواقم  سفن و  هب  دامتعا  هویش  تایاور  یخرب 
: » متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم  ریصبوبا 

الَو ِهیَلَع  ینثاو  ُموصأَو  َُهل  یّلَـصاَو  ّیبَِرب  ُنِموا  ّینا  ُكِرـشُم  ای  ُِرفاک  ای  َتبِذَـک  ُلق  َلاق : ینُطّنَُقی . یّنِـس  ِرَبِک  َدـنِع  ُناطیَّشلا  َّیَلَع  َّحـَلأ  دَـق  ُهَّنا 
ٍملُِظب  ینامیإ  ُسِبلأ 

میادخ هب  نم  ییوگیم . غورد  كرشم ، يا  رفاک ، يا  وگب  وا  هب  دومرف : ماما  دزاس . دیماان  یلاسنهک  رد  ارم  رارـصا  اب  دهاوخیم  ناطیـش   ؛
[386 «.] مزیمآیمن متس  اب  ار  نامیاو  میوگیم  انث  ار  وا  مریگیم ، هزور  مرازگیم ، زامن  وا  يارب  مراد ، رواب 

: گرم دای  . 13

: » دومرف ترضح  مدرک ، هیالگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ساوسو  زا  تفگ : ریصبوبا 
َكونَفَد  اذإ  َکنَع  َِکبابحأ  َعوجُرَو  َكِربَق  یف  َِکلاصوأ  َعُّطَقَت  رُکذا  ٍدّمُحم  ابأ  ای 

357 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ام یّنَع  َیّلُـسّالإ  ُُهترَکَذ  ام  ِهّللاَوف  ریـَصبوبأ  لاق  ِهِیف  َتنأ  ام  َکنَع  یّلَُـسی  َِکلذ  َّنإف  َکَمَحل  ُدوُّدلا  َلَکأَو  َکیَزَخنِم  نِم  ِءاملا  ِتاَنب  َجورُخَو 

اینُّدلا ّمَه  نِم  ِهِیف  انأ 
وت ینیب  زا  روناـج  دـندرگیمزاب ، تندرپس  كاـخ  هب  زا  سپ  تناتـسود  دلـسگیم ، روگ  رد  تیاهدـنویپ  هک  روآ  داـی  هب  دّـمحموبا ، يا   ؛

نینچ هاگره  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : ریـصبوبا  دـشخبیم . شمارآ  ار  وت  اـهنیا  دـیدرتیب  دَروخیم . ار  وت  تشوگ  مرک  دـیآیم و  نوریب 
[387 «.] متفرگیم مارآ  متشاد  هک  یهودنا  زا  مدروآیم  دای  ار  ییاهزیچ 

یگدنز رد  اهنآ  نتسب  راکهب  یهقف و  ياهروتسد  زا  یهاگآ  . 14

رد دوشیم . ضراع  ناسنا  رب  یپردیپ  هک  تسا  ییاهکش  هب  ندرکن  انتعا  هدش  دـیکأت  نآ  يور  هقف  رد  هک  ییاهروتـسد  هلمج  زا  فلا )
: » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یثیدح 

دُِعت الَو  َِکتالَص  یلَع  ِضماَف  ِةالَّصلاِیف  ُوهَّسلا  َکیَلَع  َُرثَک  اذا 
. درادن رابتعا  اًلصا  هک  ییاهکش  نتخانش  ب ) [ 388 «.] نکن هداعا  رب و  نایاپ  هب  ار  تزامن  دش  دایز  زامن  رد  یشومارف  هاگره   ؛

. تعامج هب  زامن  ندناوخ  ج )
. زامن ندناوخ  رصتخم  د )

درکلمع هب  شراتفر ، يزاسيداع  يارب  دـنک و  یّقلت  لادـتعا  زا  هدـش  جراـخ  ار  دوخ  دـیاب  ساوسو  ینعی  یمومع ، راـتفر  هب  تشگزاـب  ه )
. دهد لکش  ار  دوخ  ياهراک  هنوگنامه  دنک و  هّجوت  مدرم 

358 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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ردام ردپ و  هب  مارتحا 

15
. ٌةَدابِع امَُهل  ابُح  ِهیَِدلاو  یلإ  َِدلَولا  ُرَظَن  ِّیلَع ، ای 

. تسا تدابع  شردام  ردپ و  هب  دنزرف  زیمآّتبحم  هاگن  یلع ، يا 
ص 149 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ّتیّمها رداـم  ردـپ و  هب  نادـنچ  مالـسا  مینک . نآ  زا  يرتعیـسو  تشادرب  میـشوکیم  هتفر ، نخـس  رداـم  ردـپ و  زا  ثیدـح  نیا  رد  هچرگ 

. دَرمشیم تدابع  ار  نانآ  هب  زیمآّتبحم  هاگن  یّتح  هک  دهدیم 
زمر و هاگن ، هک  تسا  نیا  درک  ّتقد  نادـب  دـیاب  اجنیا  رد  هک  ياهتکن  یلو  دوشیم ، هدـید  رایـسب  تاـیاور  تاـیآ و  رد  تاریبعت  هنوگنیا 

هاگن ملاع ، هناخ  ِرد  هب  ِملاع ، تروص  هب  هاگن  مالـسا  رد  یفطاع . ینورد و  لـئاسم  هلـسلس  کـی  يارب  تسا  ياهچیرد  یتراـبع  هب  رهظم و 
اَّلِإ َْسنِْإلاَو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  . » تسا شنیرفآ  فدـه  هک  یتداـبع  مهنآ  تسا ، تداـبع  نآرق  تاـیآ  هب  شنیرفآ ، هاگتـسد  هب  زومآتربع 

[389 «.] ِنوُُدبْعَِیل
رتمک نادنزرف  دروم  رد  شرافس  اّما  تسا ، هدش  دیکأت  رایسب  ردام  ردپ و  قوقح  تیاعر  نآرق  رد  ارچ  هک  تسا  حرطم  شسرپ  نیا  نونکا 

؟ ّتیلهاج نارود  رد  نادنزرف  نتشک  زا  یهن  دروم  رد  زج  دوشیم ، هدید 
359 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هک یلاح  رد  دنراپسب ، یشومارف  تسد  هب  ار  نادنزرف  تسا  نکمم  رتمک  ناشدنمورین  فطاوع  مکح  هب  ردام  ردپ و  تفگ : دیاب  خساپ  رد 
تلاح نیرتكاندرد  نیا  دننکیم و  شومارف  یگداتفاراکزا  يریپ و  ماگنه  ًاصوصخ  ار  ناشردام  ردـپ و  نادـنزرف  هک  هدـش  هدـید  رایـسب 

. دوشیم بوسحم  نادنزرف  يارب  يرکشان  نیرتدب  نیدلاو و  يارب 
ردام ردپ و  هب  مارتحا  رد  هداعلاقوف  ّتقد 

: تسا هدش  وگزاب  ناردام  ناردپ و  زیمآمارتحا  هنابّدؤم و  دروخرب  رد  اهيراکهزیر  زا  یشخب  ءارسا  هروس  ات 25  تایآ 22  رد 
: دـیوگیم هداـهن  تشگنا  دـنراد  زاـین  مارتـحا  ّتبحم و  تیاـمح و  هب  هشیمه  زا  ماـگنه  نآ  رد  هـک  اـهنآ  يریپ  تـالاح  يور  وسکـی  زا 

«. يوگم اهنآ  هب  ار  زیمآتناها  نخس  نیرتمک  »
تسا نکمم  یّتح  دنزیخرب و  اج  زا  دننک و  تکرح  يرگید  کمک  نودب  دنناوتن  هک  دنـسرب  ییاج  هب  تلوهک  رثا  رب  تسا  نکمم  نیدلاو 

. دوشیم عورش  نادنزرف  گرزب  شیامزآ  ماگنه  نیا  رد  دنشابن ، دوخ  زا  یگدولآ  عفد  هب  رداق 
يرادـهگن يارب  یفاک  هلـصوح  ربص و  ایآ  باذـع ؟ تبیـصم و  الب و  هیاـم  اـی  دـننادیم  تمحر  هیاـم  ار  يرداـم  ردـپ و  نینچ  دوجو  اـیآ 

زا وا  گرم  ياضاقت  اب  هاگ  یّتح  زیمآتناها و  کبـس و  تاملک  نابز ، شین  اب  نامز  ره  اـی  دـنراد  ار  يرداـم  ردـپ و  نینچ  زا  زیمآمارتحا 
؟ دنرازآیم دنراشفیم و  ار  شبلق  ادخ 

اب دـنکیم  هفاضا  زاب  نکم . رّفنت  زاربا  یتحاران و  راـهظا  نیرتمک  ینعی  وگم . فا  اـهنآ  هب  ماـگنه  نیا  رد  دـیوگیم : نآرق  رگید ، يوس  زا 
هک يوگب  نخـس  اهنآ  اب  هناراوگرزب  راتفگ  میرک و  لوق  اب  هک  دنکیم  دـیکأت  يوگم و  نخـس  اهنآ  اب  دایرف  زیمآتناها و  دـنلب و  يادـص 

. تسا بلق  دیلک  نابز  هک  ارچ  دَناسریم ، ار  نخس  رد  بدا  تیاهن  اهنیا 
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360 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دشاب هقالع  ّتبحم و  هدنهدناشن  هک  یعضاوت  دهدیم ، ینتورف  عضاوت و  هب  روتسد  موس ، يوس  زا 

نکم شومارف  تامم  رد  هچ  دنشاب و  تایح  رد  هچ  ار  تردام  ردپ و  يروآیم  دنوادخ  هاگرد  يوسهب  ور  هک  هاگنآ  دیوگیم : ماجنارس 
ارم یکدوک  رد  اهنآ  هکناـنچ  ادـنوادخ ، وگب : زاـس و  هارمه  لـیلد  نیا  اـب  ار  تیاـهاضاقت  ًاـصوصخم  نک . تمحر  ياـضاقت  اـهنآ  يارب  و 

. امرف ناشتمحر  لومشم  زین  وت  دندرک ، تیبرت 
تکرح و رب  رداق  ییاهنتهب  هک  دنوش  ناوتان  توترف و  نانچ  ردام  ردپ و  رگا  هک  دوشیم  هدافتـسا  دش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  ریبعت ، نیا  زا 

غیرد وت  زا  ّتبحم  تیاـمح و  هنوگره  زا  اـهنآ  يدوـب و  نینچ  یکدوـک  رد  مه  وـت  هک  نکن  شوـمارف  دنـشابن ، دوـخ  زا  اـهیگدولآ  عـفد 
. نک ناربج  ار  اهنآ  ّتبحم  اذل  دنتشادن و 

زا صخـش  ات  دَروآیم  مهارف  ياهنیمز  وا  اب  طابترا  تسوا و  اب  طابترا  همّدـقم  ملاع ، هب  هاگن  اًلثم  تفایرد . دـیاب  ار  اـههاگن  نیا  ّرـس  نونکا 
ّتبحم هفطاع و  حور  تسا ، نانآ  ياهشالت  اهجنر و  زا  ینادردق  هنیمز  همّدـقم و  ردام ، ردـپ و  هب  یفطاع  هاگن  دوش . دـنمهرهب  ملاع  ملع 

. دوشیم یعامتجا  تیاهن  رد  یگداوناخ و  ياهدنویپ  ماکحتسا  ببس  دنکیم و  تیوقت  ناسنا  رد  ار 
رب مالسا  توعد  ساسا  دش . دهاوخ  یّلقتسم  باتک  دوخ  دَروآ  درگ  ار  اهنآ  یسک  رگا  هک  هدش  هتفگ  نخـس  مالـسا  رد  ّتبحم  زا  ردقنآ 

. هدش هدافتسا  ییانثتسا  دراوم  رد  طقف  تنوشخ  زا  تسا و  ّتبحم 
دوش نیّرز  اهسم  ّتبحم  زادوش  نیریش  اهخلت  ّتبحم  زا 

دوش یفاش  اهدرد  ّتبحم  زا  ودوش  یفاص  اهدوگ  ّتبحم  زا 
دوشیم لُم  اههکرس  ّتبحم  زا  ودوشیم  لگ  اهراخ  ّتبحم  زا 

دوشیم نخلگ  هضور  ّتبحمیبدوشیم  نشلگ  نجس  ّتبحم  زا 
دوشیم يروح  وید  ّتبحم  زا  ودوشیم  يرون  ران  ّتبحم  زا 

دوشیم  یشوم  ریش  ّتبحم  زا  ودوشیم  یشون  شین  ّتبحم  زا 
361 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دوشیم تمحر  رهق  ّتبحم  زا  ودوشیم  تّحص  مقُس  ّتبحم  زا 
دوشیم هدنب  هاش  ّتبحم  زا  ودوشیم  هدنز  هدرم  ّتبحم  زا 

دوشیم  يداه  لوغ  ّتبحم  زا  ودوشیم  يداش  نزُح  ّتبحم  زا 
[390]

نآرق اریز  هبوت ،) هروس   ) دروم کی  رد  زج  دوشیم ، زاـغآ  میحّرلا »  » و نمحّرلا »  » هملک اـب  نآ  ياـههروس  ماـمت  دـینک  هّجوت  نآرق  هب  رگا 
. دوشیم عورش  ّتبحم  زا  ناسنا  نتخاس  تیبرت و  تسا و  يزاسناسنا  باتک  نآرق  هدش ، لزان  تیبرت  يارب 

. تسا هدمآ  هّللا »  » مان زا  دعب  هروس  ره  زاغآ  رد  میحر ) نامحر و   ) مسا ود  اهنت  دناهدرک  رکذ  دنوادخ  يارب  هک  مان  کیورازه  نایم  زا 
؟ تسا هدش  باختنا  مان  ود  نیا  طقف  یهلا  ِءامسا  همهنیا  نایم  زا  ارچ  شسرپ :

میحر نامحر و  زا  اذل  دریگیمن  تروص  ّتبحم  هفطاع و  اب  زج  راک  نیا  تسا و  يزاسناسنا  تیبرت و  باتک  نآرق  تفگ : دیاب  خساپ  رد 
. تسا هدش  هدافتسا 

مدرم اب  دنهد و  رارق  ّتبحم  يور  ار  ناشراک  یلصا  هیاپ  دیاب  دنـشاب ، ّرثؤم  ّقفوم و  تیبرت  میلعت و  رد  دنهاوخب  رگا  زین  ملع  لها  ناغّلبم و 
تفص ود  نیا  زا  ياهّرذ  ياهرطق و  هدرک ، هدافتسا  میحر  نامحر و  زا  هک  دنوادخ  دننام  دیاب  ام  دننک . راتفر  ّتبحم  رهم و  ییورـشوخ و  اب 
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. مینک هدافتسا  ّتبحم  زاربا  زا  ناکمالایّتح  نادساف  حالصا  يارب  میوش و  هّللا » قالخاب  اوقّلخت   » قادصم مینک و  هدنز  نامدوجو  رد  ار 
ْدََقل . » » تسا ّتبحم  ریسم  رد  اهنآ  همه  هک  مینیبیم  مینک  ّتقد  هدرک  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  نآرق  هک  یتافـص  رد  هچنانچ 

هک دمآ  ناتیوس  هب  امش  نایم  زا  يربمایپ  نیقیهب  ٌمیِحَّر ؛» ٌفُوَءر  َنِینِمؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اَم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِّم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج 
هک ّتیصوصخ  لّوا  [ 391 «.] تسا نابرهم  فوؤر و  نانمؤم  هب  تبسن  و  دراد ، امش  تیاده  رب  رارـصا  و  تسا ، تخـس  وا  رب  امـش  ياهجنر 

هک  تسا  نیا  دوشیم  هعماج  دارفا  نیب  یفطاع  دنویپ  ثعاب 
362 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یلو تسین ، یبوخ  ریبعت  ًارهاظ  صیرح »  » هّتبلا مُکیَلَع .) ٌصیرَح   ) تسا تخس  وا  يارب  امش  ياهدرد  مُکِسُفنأ ) نِم   ) تسامش دوخ  نایم  زا 
فوؤر و مه  تسا و  صیرح  مه  امـش  تیادـه  يارب  وا  دوـش ؛ هدرب  راـک  هب  هغلاـبم  تّدـش  يارب  هک  دـنکیم  اـضتقا  تحاـصف  تغـالب و 

. نابرهم
لباقم رد  میحر  تسا و  یـسک  تفرـشیپ  تامّدقم  ندرک  مهارف  دروم  رد  فوؤر  تسا . توافت  میحر  فوؤر و  نیب  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 

اب بساـنم  رازبا  هسردـم و  باـتک ، هـک  تـسا  نـیا  تـّیفوؤر  ماـقم  دـنک ، بـسک  شناد  دــهاوخیم  هـک  یــسک  اًـلثم  اـهاطخ . ندیــشخب 
. دینک هدنسب  رّکذت  هب  دیشخبب و  ار  وا  درک  ادیپ  شزغل  یتقو  هک  تسا  نیا  ّتیمیحر  ماقم  دشاب و  شرایتخا  رد  يزودناشناد 

هب اذل  دوب . نیمه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يزوریپ  زمر  دخرچیم و  ّتبحم  روحم  رب  تافـص  نیا  مامت  هک  دـینکیم  هظحالم 
. میهد رارق  ساسا  نیمه  رب  ار  نامتاغیلبت  هیاپ  مینک و  یّسأت  ربمایپ 

ینعی درک . تشذگ  دیاب  دراد ، یـصخش  هبنج  دنزن و  ررـض  اههیاپ  لوصا و  هب  هک  ییاج  ات  دش ، یمارتحایب  وا  هب  هار  نیا  رد  رگا  نیاربانب 
دیاش خیرات  لوط  رد  هک  دنراد  يدایز  عّقوت  یناحور  زا  مدرم  هک  ام  راگزور  رد  ًاصوصخ  دنکن ، لثمهب  لباقم  دـشاب و  هتـشاد  ردـص  هعس 

. تسا هدوبن  هنوگنیا 
ترفن تفرگ  تروص  نورق  نآ  رد  بهذم  مان  هب  هک  ییاهراک  دینیبیم  دینک  هّجوت  هک  یطسو  نورق  رد  ّتیحیسم  اسیلک و  خیرات  هب  امش 

رد دنتـشادن  تأرج  هک  دیـسر  يّدـح  هب  ّتیحیـسم  ّتیناحور  زا  يرازیب  دـش . هعماج  زا  اسیلک  باـبرا  درط  ثعاـب  تخیگنارب و  ار  هعماـج 
. دنتشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  مدرم  اب  دروخرب  رد  ار  يدب  تارطاخ  دیاقع ، شیتفت  نایرج  نیگنن و  لامعا  نآ  ببس  هب  دنوش . رهاظ  ییاج 

اهنآ دیرگنب ، ار  خیرات  هلیـسو ! هچ  هب  مهنآ  دناهدش  دراو  مدرم  یگدنز  هب  رگید  راب  هنوگچ  هک  دینک  هدهاشم  مه  ار  نامدوخ  نامز  یلو 
نادنملاس  غارسهب  تفریمن ، سکچیه  هک  دنتفر  ینایماذج  تدایع  هب  دناهدرک ، هیکت  یفطاع  لئاسم  يور  اهنت 

363 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
، ناتـسرامیب دنتـشاذگ . تسد  یناـمرد  یهاـفر و  یتـیبرت ، لـئاسم  يور  هتفر ، هداـتفارود  هدـنامبقع و  ياهاتـسور  هـب  دـنتفر ، نیلوـلعم  و 

ناشدـصاقم هب  دـنروآ و  تسد  هب  ار  اهبلق  يّدـح  ات  دنتـسناوت  ینابرهم  ّتبحم و  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  دـنتخاس و  هاـگنامرد  هاگـشرورپ و 
تسا هدوب  ینابرهم  ّتبحم و  ام  ناگرزب  مالـسلا و  مهیلع  هّمئا  ناربمایپ و  هریـس  هداد و  روتـسد  ام  هب  مه  نآرق  میّقح و  هک  ام  سپ  دنـسرب .

؟ مینکن نینچ  ارچ 
ترضح مالسلا و  اهیلع  بنیز  ترضح  ترایز  يارب  مه  ام  دنتفریم ، ماش  هب  دادغب  زا  لیبموتا  اب  هک  نامز  نآ  تفگیم : ناتسود  زا  یکی 

منیبب هک  مدش  هدایپ  مه  نم  دننک  ریمعت  ار  نآ  هک  دنتفر  شدرگاش  هدـننار و  درک ، ادـیپ  یّنف  صقن  لیبموتا  هار  نیب  رد  میدـش ، مزاع  هّیقر 
ریز دـش و  هدایپ  سوبوتا  زا  هدـننار  هب  ندرک  کمک  يارب  هک  تسا  یـسک  لّوا  دوب  نیـشام  رد  ام  اب  هک  یـشیشک  مدـید  تسیچ ، عوضوم 
دای وا  هب  هّتبلا  تسا ! یبوخ  مدآ  ردـقچ  شیـشک  نیا  نک  هاگن  دـنتفگیم : مدرم  درک . کـمک  اـهنآ  هب  دروآ و  ار  لـیاسو  تفر و  نیـشام 

. دنکب راکچ  یعقاوم  نینچ  رد  هک  دناهداد 
مالسا  قطنم  رد  ردام  ردپ و  هب  مارتحا 
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هک یلئاسم  رد  مالـسا  نوچ  یلو  تسا ، یفاک  نیدلاو  ربارب  رد  مارتحا  تیاعر  يارب  ییاهنتهب  یـسانشقح  هلأسم  یناسنا و  فطاوع  هچرگا 
دراوـم نینچ  رد  دـیکأت  يارب  هکلب  دـنکیمن ، توکـس  دـباییمرد  حوـضوهب  ار  نآ  هفطاـع  مه  دراد و  لـماک  لالقتـسا  نآ  رد  لـقع  مه 

، دوشیم هدـید  نینچ  ياهلأـسم  رتمک  رد  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  ردـقنآ  نیدـلاو  مارتـحا  دروم  رد  دـنکیم ، رداـص  ار  مزـال  ياهروتـسد 
: هلمجزا

رگنایب عوضوم  ود  نیا  ندوب  فیدرمه  هتفرگ ، رارق  دیحوت  عوضوم  زا  دعب  هلـصافالب  نیدـلاو  هب  یکین  دـیجم  نآرق  زا  هروس  راهچ  رد  . 1
َو َهَّللا  اَّلِإ  َنوُدـُبْعَتَال  : » دـیامرفیم هرقب  هروس  هیآ 83  رد  هلمج  زا  تسا . لـئاق  مارتـحا  رداـم  ردـپ و  يارب  دـح  هچ  اـت  مالـسا  هک  تسا  نیا 

«. اًناَسْحا ِْنیَِدلاَْولِابَو  اًْئیَش  ِِهب  اوُکِرُْشت  َالَو  َهَّللا  اوُُدبْعاَو  : » دیامرفیم زین  ءاسن  هروس  هیآ 36  رد  اًناَسْحِإ .» ِْنیَِدلاَْولِاب 
364 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

«. اًناَسحا ِْنیَِدلاَْولِابَو  اًْئیَش  ِِهب  اوُکِرُْشت  اَّلَأ  : » دیامرفیم ماعنا  هروس  هیآ 151  رد  و 
«. اًناَسْحا ِْنیَِدلاَْولِابَو  ُهاَّیِإ  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یَضَقَو  : » دیامرفیم هتخاس  مه  نیرق  ار  ود  نیا  ءارسا  هروس  هیآ 23  رد 

دنـشاب رفاک  ردام  ردـپ و  هچنانچ  یّتح  هک  دـنیوگیم  تحارـص  اب  تاـیاور ، مه  نآرق و  مه  هک  تسا  هیاـپ  نآ  اـت  عوضوم  نیا  ّتیّمها  . 2
. تسا مزال  ناشمارتحا  تیاعر 

؛» اًفوُْرعَم اَْینُّدلاِیف  اَمُهبِحاَص  َو  اَمُهْعُِطت  اَلَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ِیب  َكِرُْـشت  ْنَأ  یَلَع  َكاَدَهاَج  ْنِإ  َو  : » » دیامرفیم نامقل  هروس  هیآ 15  رد 
تعاطا ناشیا  زا  تسا ) لطاب  ینادیم  هکلب   ) يرادـن یهاگآ  نآ  زا  هک  یهد  رارق  نم  ياـتمه  ار  يزیچ  وت  هک  دنـشوکب  ود  نآ  هاـگره  و 

«. نک راتفر  ياهتسیاش  زرطهب  ایند  رد  ود  نآ  اب  یلو  نک ،
هیآ 14 رد  هکنانچ  هتفرگ ، رارق  ادـخ  ياهتمعن  ربارب  رد  يرازگرکـش  فیدر  رد  دـیجم  نآرق  رد  رداـم  ردـپ و  ربارب  رد  يرازگرکـش  . 3
قمع و رب  لیلد  نیا  دشاب و  هرامـش  لباق  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ادـخ  تمعن  هکنیا  اب  َْکیَدـِلاَِولَو .» ِیل  ْرُکْـشا  ِنَأ  : » دـیامرفیم نامقل  هروس 

. تسا ناردام  ناردپ و  قوقح  تعسو 
: دومرف هک  میناوخیم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  تسا . هدرک  یهن  ردام  ردپ و  ربارب  رد  ار  یمارتحایب  نیرتمک  یّتح  نآرق  . 4

»
امِهَیلا َرَظَّنلا  َّدِحَیَف  ِهیَِدلاو  یلا  ُلُجَّرلا  َرُظنَی  نأ  ِقوقُعلا  َنِمَو  ِقوقُعلا  یندأ  نِم  َوُه  َو  ُهنَع  یهََنل  ّفا  نِم  یندأ  َوُه  ًائیَش  ُهّللا  َِملَع  َول 

دوجو تسا  ردام  ردپ و  هب  یمارتحایب  تفلاخم و  ّلقاّدح  نیا  و  یتحاران ) راهظا  نیرتمک   ) فا زا  رتمک  يزیچ  تسنادیم  دـنوادخ  رگا   ؛
یمالسا ياههمانرب  نیرتمهم  زا  یکی  داهج  هکنیا  اب  . 5 [ 392 «.] تسا ردام  ردپ و  هب  دولآمشخ  هاگن  هلمج ، زا  درکیم و  یهن  نآ  زا  دراد ،

رگا تسا و  رتمهم  نآ  زا  ندوب  ردام  ردـپ و  تمدـخ  رد  دـشاب ، یفاک  ردـقهب  بلطواد  ینعی  دـنکن ، ادـیپ  ینیع  بوجو  هبنج  ات  اّما  تسا ،
. تسین زیاج  داهج  رد  تکرش  دوش  اهنآ  یتحاران  بجوم 

ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  يدرم  هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
365 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ترـضح دوشیم . كانمغ  داهج  رد  نم  تکرـش  زا  هک  مراد  يردام  یلو  مراد ، تسود  ار  داهج  ماهدـیزرو و  طاشناب و  یناوج  نم  درک :
: » دومرف

ِهّللا  ِلیبَس  یف  ِداهِج  نِم  ٌریَخ  ًۀَلَیل  َِکب  اهُسنَال  ّقَحلِاب  ینَثََعب  يذَّلاَوَف  ِِکتَِدلاو  َعَم  نُکَف  عَجرا 
زا تسا  رتهب  دشاب  سونأم  وت  اب  ردام  بش  کی  رگا  تسا ، هتخاس  ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  ییادخ  هب  مسق  شاب ، شیوخ  ردام  اب  درگرب و   ؛

. دش هتفگ  داهج  دروم  رد  هک  تسا  نانچ  هلأسم  تاّبحتسم ، زین  ییافک و  تابجاو  ریاس  دروم  رد  [ 393 «.] ادخ هار  رد  داهج  لاس  کی 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح  رد  . 6
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ٌقاع  اهُدِجَی  َو ال  ٍماع  ِفلا  ِةَریسَم  نِم  ُدَجُوت  ِۀَّنَجلا  َحیر  َّناَف  ِنیَِدلاولا  ُقوقُعَو  مُکاّیا 
هب هاگچـیه  یلو  دـسریم ، ماشم  هب  هار  لاس  دـصناپ  زا  تشهب  يوب  اریز  دـیوش ، نانآ  مشخ  دروم  ردام و  ردـپ و  قاـع  هکنیا  زا  دیـسرتب   ؛

یـصاخشا نینچ  هک  تسا  عوضوم  نیا  هب  یفیطل  هراشا  ریبعت  نیا  [ 394 «.] دیـسر دهاوخن  دنریگ  رارق  ردام  ردـپ و  مشخ  دروم  هک  یناسک 
. دنوش کیدزن  نآ  هب  دنناوتیمن  یّتح  دنراد و  رارق  نآ  زا  يدایز  رایسب  هلصاف  رد  هکلب  دنهنیمن ، ماگ  تشهب  رد  اهنتهن 

درکیم فاوط  يدرم  هک  دـنکیم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  نومـضم  نیا  هب  یثیدـح  نآرقلا  لـالظ  یف  ریـسفت  رد  بطق  دـّیس 
نیا اب  ار  مردام  ّقح  ایآ  تفگ : درک ، هدـهاشم  لاح  نامه  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دادیم . فاوط  هتفرگ ، شود  رب  ار  شرداـمو 

: دومرف مدرک ؟ ادا  راک 
. دنکیمن ناربج  لمح  عضو  ماگنه  ار  وا  ياههلان  زا  یکی  یّتح  لمع  نیا  هن ،

یهیدب دننکیم ، ناسنا  هب  عرش  فالخ  ای  یقطنمریغ  ياهداهنشیپ  ردام  ردپ و  هاگ  هک  مینادیم  مزال  ار  هتکن  نیا  رکذ  ثحب  نیا  نایاپ  رد 
نینچ اب  شتروص  نیرتهب  رد  فورعم  هب  رما  اب  یقطنم و  روطهب  دـیاب  یلو  تسین ، مزال  دراوم  نیا  زا  کیچـیه  رد  نانآ  تعاـطا  هک  تسا 

[395 .] درک دروخرب  اهداهنشیپ 
366 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

مالسا گرزب  راعش  ناذا 

16
. ًاَدبا ُناطیَّشلا  ُهُّرُضَی  ُهَّنإف ال  يرُسیلاِیف  ِمقأ  َو  ینُمیلا  ِِهنُذا  یف  نّذأف  ٌۀَیِراج  وأ  ٌمالُغ  ََکل  َِدلُو  اذا  ُِّیلَع ، ای 

. دَناسرن یبیسآ  وا  هب  ناطیش  زگره  ات  وگب  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتسار  شوگ  رد  دش  وت  بیصن  يدنزرف  نوچ  یلع ، يا 
ص 66 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
يراعـش یعاـمتجا  يدرف و  فیاـظو  هب  اـهنآ  توعد  دوخ و  تّما  تاـساسحا  فطاوع و  نتخیگنارب  يارب  یناـمز  رـصع و  ره  رد  یتّلم  ره 

. دوشیم هدید  يرتهدرتسگ  تروص  هب  زورما  يایند  رد  عوضوم  نیا  تسا . هتشاد 
زا توعد  نیا  يارب  مالـسا  رد  یلو  دـننکیم ، توعد  اسیلک  هب  ار  دوخ  ناوریپ  سوقان ، يادـص  نتخاون  اـب  زورما  هتـشذگ و  رد  نایحیـسم 

رانملا ریسفت  هدنسیون  لوق  هب  هک  تسا  نادنچ  یمالسا  راعش  نیا  ّتیباّذج  تسا . رتّرثؤمو  رتاسر  بتارم  هب  هک  دوشیم  هدافتسا  ناذا  راعش 
. دناهدرک فارتعا  ناگدنونش  هّیحور  رد  نآ  ریثأت  تمظع  قمع و  هب  بّصعتم ، نایحیسم  یخرب  یّتح 

نیا ات  هدرک  عامتجا  نیملـسم  ناذا  ماگنه  هک  دناهدید  ار  نایحیـسم  زا  یعمج  رـصم  ياهرهـش  زا  یکی  رد  هک  دـنکیم  لقن  هدربمان  سپس 
. دنونشب ار  ینامسآ  همغن 

367 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ربمایپ و تلاسر  هب  یهاوگ  ناهج و  راگدیرفآ  یگناگی  ّتینادحو و  هب  دوشیم و  زاغآ  گرزب  يادخ  مان  هب  هک  رتاسر  نیا  زا  يراعش  هچ 
، هاـتوک شتاراـبع  نوزوم ، شیاـههلمج  دریذـپیم . ناـیاپ  هّللا »  » ماـن اـب  دوشیم و  عورـش  هّللا »  » ادـخ ماـن  زا  دریذـپیم ؟ ناـیاپ  ادـخ  داـی 

. تسا هدننکهاگآ  هدنزاس و  شنومضم  نشور ، شتایوتحم 
هک هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یفورعم  ثیدح  رد  تسا . هدـش  يرایـسب  دـیکأت  نتفگ  ناذا  رب  یمالـسا  تایاور  رد  ورنیدـب 
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. دنرتدنلب ندرگ  رس و  کی  هزادناهب  نارگید  زا  زیخاتسر  زور  رد  نایوگناذا 
زا فلتخم  تاقوا  رد  زامن  نوچمه  یتدابع  ادـخ و  يوس  هب  نارگید  ندرک  توعد  يربهر و  ماـقم  يدـنلب  ناـمه  تقیقح  رد  يدـنلب  نیا 

ناناملـسم ياهشوگ  تمظع ، لالقتـسا و  شخبتاـیح  میـسن  يدازآ و  يادـن  دـننام  دوشیم ، نکفانینط  یمالـسا  ياهرهـش  ياـههنذأم 
حیرـص فارتعا  راـتفگ ، نیا  دـهاش  تسا . مالـسا  ياـقب  زومر  زا  یکی  دَـنکفایم و  بارطـضا  ناهاوخدـب  ناـج  رب  دزاونیم و  ار  نیتـسار 

دنلب اههنذأم  رد  دّمحم  مان  ات  تشاد : راهظا  نینچ  نایحیسم  زا  یعمج  ربارب  رد  هک  تسا  سیلگنا  لّوا  زارط  نارادمتـسایس  زا  نوتـسدالگ ،
رارقرب راوتـسا و  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  ام  تسایـس  ياههیاپ  درادـن  ناکما  تسا  ناناملـسم  يامنهار  نآرق  تساجرباپ و  هبعک  تسا و 

. دوش
ربارب رد  نانآ  گنهرف  نییآ و  یگداتسیا  رب  تسا  يدنس  هک  ار  یمالسا  گرزب  راعش  نیا  یگزاتهب  هک  ناناملسم  یخرب  اونیب  هراچیب و  اّما 

. دناهدروآ يور  لذتبم  ياههمانرب  هب  هدرک و  فذح  دوخ  هدنتسرف  ياههاگتسد  زا  راصعا ، نورق و  تشذگ 
! دَنادرگزاب ناناملسم  فوفص  هب  دنک و  تیاده  ار  اهنآ  دنوادخ 

هکنیا هن  دوش ، ادا  وکین  ابیز و  توص  اب  هراومه  هک  درک  يراک  دـیاب  تساـبیز ، نآ  تاـیوتحم  ناذا و  نطاـب  هک  روطناـمه  تسا  یهیدـب 
. ددرگ لامیاپ  نآ  رهاظ  یبولطمان  رطاخ  هب  نطاب  نسُح 

368 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

يدنسپدوخ بجُع و 

17
َو ال ّفَکلاک  َعرَو  َو ال  ِریبدَّتلاَک  َلَمَع  َو ال  ِبجُعلا  نِم  ُشَحوأ  َةَدـحَو  َو ال  ِلقَعلا  نِم  ُدَوعأ  َلام  ـالَو  ِلـهَجلا  نِم  ُّدَـشا  َرقَف  ـال  ُهَّنإ  ُّیلَع ، اـی 

ُدمَحلا ُلقَو  ًاثالَث  ُهّربَکَف  َلالِهلا  َتیأر  اذإ  ُّیلع ، ای  ّنَملا  ِۀَحامَّسلا  ُۀَفآَو  ُنایـسّنلا  ِملِعلا  ُۀَفآَو  ِثیدَحلا  ُۀَفآ  َبذِـکلا  َّنا  ِقلُخلا  ِنسُحَک  َبَسَح 
. ِنیَملاعِلل ًۀَیآ  َکَلَعَجَو  َلِزانَم  َكَرَّدَقَو  َکَقَلَخَو  ینَقَلَخ  يّذلا  ِهِّلل 

نوـچ یلمع  چـیه  تـسین . رتكانتــشحو  يدنــسپدوخ  زا  تـَبرُغ  ییاـهنت و  رتدــنمدوس و  لـقع  زا  لاـم  رتدــب ، یناداـن  زا  رقف  یلع ، يا 
غورد و راتفگ ، تفآ  تسین . ییوخـشوخ  نوچ  یبسن  بسح و  چـیه  و  هانگ ) زا   ) يراددوخ نوچ  يايراـگزیهرپ  چـیه  یـشیدناتبقاع و 

. تسا ّتنم  تواخس ، تفآ  یشومارف و  ملع ، تفآ 
ص 59 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
اّما دـش ، دـهاوخ  ثحب  شدوخ  ياج  رد  ثیدـح  تارقف  هّیقب  هرابرد  تسا . يدنـسپدوخ  بجع و  هرابرد  تیاور  نیا  ياـهشخب  زا  یکی 

: دیامرفیم بجُع »  » هرابرد
لمع نیا  یلـصا  همـشچرس  هک  میوشیم  هّجوتم  میـشیدنیب  بلطم  نیا  رد  رگا  تسین . رتكانتـشحو  يدنـسپدوخ  زا  یتبرغ  ییاهنت و  چیه 

ربارب رد  ار  دوخ  یکچوک  دسانشب  یبوخهب  ار  دوخ  ناسنا  رگا  اریز  تسا ، نتشیوخ  تخانش  مدع  دنسپان 
369 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

وا هب  دنوادخ  هک  ار  یمیظع  ياهتمعن  دراد و  هدهعرب  هک  ینیگنـس  ياهّتیلوؤسم  ربارب  رد  ار  شلامعا  ندوب  زیچان  راگدرورپ و  تمظع 
. داهن دهاوخن  ییاتسدوخ  هّداج  رد  ماگ  زگره  دنادب  هدیشخب 
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هـشیمه ادـخ  يایلوا  لیلد ، نیمه  هب  تسا ؛ تشز  راک  نیا  يارب  يرگید  ياههزیگنا  زین  یلهاج  تارّکفت  ینیبرتربدوخ و  تلفغ و  رورغ و 
. دندرکیم یهن  لامعا  ندرمش  گرزب  ییاتسدوخ و  زا  ار  مدرم  دنتشاد و  فارتعا  یهلا  فیاظو  ربارب  رد  دوخ  ریصقت  هب 

اریز دـنک ، راـختفا  هرمع  جـح و  تاـکز و  هزور و  زاـمن و  ینوزف  هب  دـیابن  امـش  زا  سکچـیه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  یثیدـح  رد 
«. دسانشیم رتهب  همه  زا  ار  ناتناراگزیهرپ  دنوادخ ،

لامیاپ یـسّدقم  ياهفدـه  نآ  نودـب  اریز  دـنک ، یفّرعم  دراد  هک  یتازاـیتما  اـب  ار  دوخ  ناـسنا  هک  دـنکیم  باـجیا  ترورـض  هاـگ  هّتبلا 
. دراد توافت  رایسب  سفن  هیکزت  ییاتسدوخ و  اب  نانخس  هنوگنیا  دوشیم .

هئطوت ات  درک ، یفّرعم  ماش  مدرم  هب  ار  شنادناخ  دوخ و  نآ  رد  هک  تسا  ماش  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هبطخ  نخـس  نیا  هنومن 
. دوش بآ  رب  شقن  اهنآ  یناطیش  ياهشقن  میقع و  البرک  نادیهش  ندوب  یجراخ  هنیمز  رد  هّیماینب 

370 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ندرک دای  دنگوس 

18
ِهِمـسِإب َفَلَح  نَم  یعرَی  َو ال  ُمَحرَی  َهّللا ال  َّناَف  َِکنیمَِیل  ًۀَـضرُع  ُهّللا  لَعَجت  َو ال  ٍةَرورَـض  ِریَغ  نِم  ًاقِداص  َو ال  ًابِذاک  ِهّللِاب  ِفلَحت  ـال  ُِّیلَع ، اـی 

. ًابِذاک
غورد مسق  وا  مان  هب  هک  نآ  رب  دنوادخ  هدم ، رارق  مسق  رازبا  ار  ادخ  غورد ، ای  تسار  نکن ، دای  ادخ  هب  دنگوس  ترورـض  نودـب  یلع ، يا 

. دیامرفیمن تیاعر  ار  وا  بناج  دنکیمن و  محر  دروخب 
ص 67 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
؟ تسا ربتعم  مالسا  سّدقم  عرش  رد  ییاهدنگوس  هچ  هک  تسا  نیا  ثیدح  یلصا  عوضوم 

دراوم زا  ياهراپ  رد  هکلب  تسین ، مه  یمارح  راک  یلو  تسین ، یبوخ  راک  ندرک  دای  دـنگوس  مالـسا  رظن  زا  ًالوصا  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
. ددرگیم بجاو  ای  بحتسم  دوشیم ، ّبترتم  نآ  رب  هک  یّمهم  ياهفده  رطاخهب 

يرثا چیه  دشابن  نآ  رد  ادخ  مان  هچنانچ  ادخ ، مان  ریغ  هب  دنگوس  دننام  تسا ، رابتعایب  یّلکهب  مالـسا  رظن  زا  اهدنگوس  هلـسلس  کی  هّتبلا 
. تسین بجاو  نآ  هب  ندرک  لمع  درادن و 

ار یـسک  بلط  دـنک  دای  دـنگوس  یـسک  هکنیا  لثم  تسا . رثایب  زین  دوشیم  دای  هورکم  ای  مارح  راـک  نداد  ماـجنا  يارب  هک  ییاهدـنگوس 
عطق  دوخ  ردارب  اب  ای  دزادرپن ،

371 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دنکن و انتعا  نآ  هب  دیاب  درک  دای  يدنگوس  نینچ  یسک  رگا  نیاربانب ، اهنیا ؛ دننام  دنک و  رارف  داهج  زا  ای  دیوگن ، نخس  وا  اب  دنک و  هطبار 

. درادن مه  ياهراّفک  چیه  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو 
تفلاخم نآ  اب  یـسک  رگا  تسا و  بجاو  نآ  هب  يافو  تسا ، یحابم  لقاال  ای  بوخ  راک  نآ  عوضوم  دشاب و  ادخ  مان  هب  هک  ییاهمسق  اّما 

. دراد هراّفک  دنک 
: تسا عون  ود  رب  دنگوس  دیجم ، نآرق  تایآ  قبط  يرگید ، میسقت  رد  و 
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. حیحص ياهدنگوس  وغل و  ياهدنگوس 
. درادن تازاجم  [ 396 «] ْمُِکناَْمیَأ ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِخاُؤیَال   » هیآ قبط  وغل ، ياهدنگوس 

هیکت ناونعهب  هّجوت ، نودب  هکلب  دنزیمن ، رس  میمصت  هدارا و  يور  زا  تسین و  صّخشم  فده  ياراد  هک  تسا  ییاهدنگوس  روظنم ، هّتبلا 
. دوشیم هتفگ  میمصت  هدارا و  نودب  بضغ ، ای  ناجیه  تّدش  لاح  رد  ای  دنیوگیم ، ِهّللاَو ) یَلب  ِهّللاَوال و   ) ای ِهّللِاب ) ِهّللاَو و   ) نخس

ِءزج زین  نآ  هدرک ، هابتشا  هک  دوش  مولعم  سپس  دنک ، دای  دنگوس  نآ  ساسا  رب  دشاب و  هتـشاد  نیقی  يزیچ  هب  ناسنا  رگا  دناهتفگ : یـضعب 
دعب دنک  دای  وا  قالط  رب  دنگوس  دنک و  ادیپ  دوخ  رسمه  فارحنا  هب  نیقی  نیچنخس  دارفا  تیاعس  رثا  رب  یسک  هکنیا  لثم  تسا . وغل  مسق 

. درادن رابتعا  دنگوس  نیا  تسا ، هدوب  غورد  دوش  مولعم 
ای عورـشمان  راـک  مَسَق  ياوـتحم  هک  تسا  مزـال  يّدـج ، ياهدـنگوس  رد  میمـصت  هدارا و  دـصق و  موزل  رب  هوـالع  هک  مینادیم  زین  ار  نـیا 

، دهد ماجنا  ار  یهورکم  ای  مارح  لمع  هک  دنک  دای  دنگوس  میمصت  هدارا و  يور  زا  رایتخا و  لاح  رد  ناسنا  رگا  نیاربانب  دشابن ، یهورکم 
. تسا شزرایب  زین  مسق  نآ 

: » دیامرفیم نآرق  اهدـنگوس  عون  نیا  هرابرد  دوشیم . دای  يّدـج  روطهب  میمـصت و  هدارا و  يور  زا  هک  تسا  ییاهدـنگوس  مود ، عون  اّما 
ُمُّتْدَّقَع  اَِمب  ْمُکُذِخاَُؤی  ْنِکلَو  »

372 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
عمج يانعمهب  لصا  رد  دـقع »  » هملک [ 397 «.] دنکیم هذخاؤم  دـیاهدرک ، مکحم  هدارا ) يور  زا   ) هک ییاهدـنگوس  ربارب  رد  یلو  َناَْمیَْألا ؛»
روما رد  تبـسانم  نیمه  هب  یهاـگ  دـنیوگیم . دـقع  ار  باـنط  رـس  ود  ندز  هرگ  تهج  نیمه  هب  تسا و  مکحم  زیچ  کـی  فارطا  ندرک 

میمـصت اهدـنگوس ،) نتـسب   ) نامیا دـقع  زا  روظنم  هیآ  نیا  رد  دـنیوگیم . دـقع  ار  یمکحم  نامیپ  هنوگره  دوریم و  راـک  هب  زین  يونعم 
. دوشیم دای  دنگوس  نآ  هب  هک  تسا  يراک  رب  يّدج 

دیاب دـشاب و  هدوب  حابم  رما  کی  لقاال  دـنگوس  ياوتحم  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاـک  نآ  تّحـص  يارب  ییاـهنتهب  دـنگوس  ندوب  يّدـج  هتبلا 
. تسین ربتعم  دنوادخ  مان  هب  زج  دنگوس  هک  تسناد 

دنک لمع  دوخ  دنگوس  هب  تسا  بجاو  دهد ، ماجنا  ار  یحابم  راک  لقاال  ای  کین  راک  هک  دنک  دای  دنگوس  ادخ  مان  هب  یـسک  رگا  نیاربانب 
هد هب  ساـبل  ندـناشوپ  مود  نیکـسم ، هد  هب  نداد  ماـعط  تـسخن  تـسا : زیچ  هـس  زا  یکی  شاهراّـفک  دراد و  هراّـفک  تسکـش  ار  نآ  رگاو 

. هدرب ندرک  دازآ  موس  دنمزاین ،
373 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ییوگغورد

19
. ِداسَفلاِیف َقدّصلا  َضَغبأ  َو  ِحالَّصلا  ِیف  َبِذَکلا  َّبَحأ  َّلَجَو  َّزَع  َهّللا  َّنا  ُِّیلَع ، ای 

. ِساّنلا َنَیب  ُحالصالاَو  َکَتَجوَز  َُکتَدِعَو  ِبرَحلاِیف  ُةَدیکَملا  ُبِذَکلا : َّنِهیف  ُنُسحَی  ٌثالَث  ُّیلَع ، ای 
َّنأ مَلعاَو  ًاقِداص  ِهّللا  َدنِع  ُبَتُکی  َو  َهجَولا  ُضّیَُبی  َقدّصلا  َّناَو  ًاباّذَک  ِهّللا  َدـنِع  ُبَتُکی  َُّمث  َهجَولا  ُدّوَُسی  َبِذَـکلا  َّناَف  َبِذَـکلاَو  َكاّیا  ٌّیلَع ، ای 

. ٌموُؤشَم َبذِکلاَو  ٌكَرابُم  َقدّصلا 
داسف تقو  رد  ار  ییوگتـسار  تسا  هتـشاد  تشز  حالـصا و  حالـص و  ماقم  رد  ار  غورد  تسا  هتـشاد  تسود  لج  ّزع و  دـنوادخ  یلع ، يا 

(. تخانش ار  نآ  ّتیعقوم  دیاب  هکلب  بوخ ، یقدص  ره  هن  تسا و  دب  یغورد  ره  هن  سپ  )
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. مدرم نایم  حالصا  نز ، هب  درم  هدعو  گنج ، نادیم  تسوکین : اج  هس  رد  غورد  یلع ، يا 
هیام ییوگتـسار  دنک و  تبث  نایوگغورد  رتفد  رد  ار  شبحاص  مان  دنوادخ  تسا ، یهایـسور  بجوم  غورد  ییوگب ، غورد  ادابم  یلع ، يا 

. موش غورد  تسا و  كرابم  ییوگتسار  دسیونب ، نایوگتسار  رتفد  رد  ار  شبحاص  مان  دنوادخ  تسا ، يدیفسور 
ص 47 ج 77 ، راونالاراحب ،

374 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تیاده  رون 

زراب هناشن  ود  تناما ، يادا  ییوگتسار و  هک  ییاج  ات  تسا ، هدش  هداد  ّتیّمها  رایسب  غورد  اب  هزرابم  ییوگتسار و  هب  یمالسا  تامیلعت  رد 
. تسا رتشیب  زامن  زا  نامیا  رب  ود  نیا  تلالد  یّتح  هدش ، هدرمش  ناسنا  ّتیصخش  نامیا و 

رگا هک  دشاب  هدش  ناشتداع  تسا  نکمم  اریز  دینکن ، دارفا  ینالوط  دوجـس  عوکر و  هب  هاگن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 
«. دینک اهنآ  تناما  ییوگتسار و  هب  هاگن  یلو  دنوش ، تحاران  دننک  كرت  ار  نآ 

نامه تناما  تسین و  نخس  رد  تناما  زج  يزیچ  ییوگتسار  اریز  دنراد ، یکرتشم  هشیر  هک  تسورنآزا  مه ، اب  تناما  ییوگتسار و  رکذ 
. تسا لمع  رد  یتسار 

دنکیم و يراکوکین  هب  توعد  ییوگتسار  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  یثیدح  رد  هدش . هدرمش  ناهانگ  دیلک  غورد  ثیداحا ، رد  نینچمه 
«. تشهب هب  توعد  يراکوکین 

«، تسا بارش  اهنآ  دیلک  هداد و  رارق  ییاهلفق  يدب  ّرش و  يارب  لاعتم  دنوادخ  : » دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
: دومرف هفاضا  سپس  دزادنایم . راک  زا  ار  لقع  یلکلا ، تابورشم  تسا و  لقع  اهيدب  اهیتشز و  یلصا  عنام  اریز 

«. تسا رتدب  مه  بارش  زا  غورد  »
ییاوسر بجوم  ییوگتـسار  هک  ارچ  دـشاب ، وگتـسار  دـناوتیمن  زگره  راکهانگ  ناسنا  هک  تسا  رظن  نیا  زا  رگید  ناهانگ  اب  غورد  هطبار 

ییوگتسار دازآ و  هانگ ، ربارب  رد  ار  ناسنا  غورد  رگید ، ترابع  هب  دوش . غورد  هب  لّسوتم  دیاب  ًالومعم  هانگ ، راثآ  ندناشوپ  يارب  تسوا و 
. دنکیم دودحم 

. تسا هتفای  مّسجت  اًلماک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  یثیدح  رد  تقیقح  نیا 
، میوگیم مه  غورد  مهدیم ، ماجنا  تّفع  یفاـنم  راـک  مناوخیمن و  زاـمن  درک : ضرع  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  روضح  یـسک 

غورد زگره  هک  درک  دّـهعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـضحم  رد  وا  نک .» كرت  ار  غورد  : » دوـمرف ترـضح  منک ؟ كرت  لّوا  ار  مادـک 
اّما دش ، ادیپ  وا  لد  رد  تّفع  یفانم  لمع  يارب  یناطیش  ياههسوسو  دش  جراخ  هک  یماگنه  دیوگن .

375 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
بکترم ار  یلمع  نینچ  دـیوگب  رگا  دـسرپب ، هراـب  نیا  رد  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ادرف  رگا  هک  تفر  ورف  رکف  نیا  رد  هلـصافالب 

سپس رکف و  زرط  نیا  فالخ  ياهراک  ریاس  دروم  رد  هنوگنیمه  دوشیم و  يراج  وا  رب  دح  دیوگب  تسار  رگا  تسا و  غورد  نیا  هدشن ،
. دیدرگ وا  ناهانگ  همه  كرت  ببس  غورد  كرت  بیترت  نیا  هب  دش و  ادیپ  وا  يارب  بانتجاو  يراددوخ 

يزیچ زین  قافن  تسا و  ود  نیا  یگنهامهان  غورد  نیاربانب  و  لد ، نابز و  یگنهامه  ینعی  ییوگتسار  هک  ارچ  تسا ، قافن  همشچرس  غورد 
. تسین نطاب  رهاظ و  توافت  زج 

دنتـسکش و ار  ادـخ  دـهع  هکنیا  رطاخهب  درک  داجیا  تمایق  زور  ات  ناشیاهلد  رد  یقاـفن  اـهنآ  لاـمعا  : » میناوخیم هبوت  هروس  هیآ 78  رد 
«. دنتفگیم غورد  هکنیا 
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تـسا هدمآ  یثیدح  رد  تسا . سکعنم  یمالـسا  ثیداحا  رد  هکلب  ثحب ، دروم  هیآ  رد  اهنتهن  ّتیعقاو  نیا  تسین . راگزاس  نامیا  اب  غورد 
: دندیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک 

«. يرآ : » دومرف ترضح  دشاب ؟ وسرت  یهاگ )  ) تسا نکمم  نامیااب  ناسنا  ایآ 
: دندیسرپ يرآ .» : » دومرف ترضح  دشاب ؟ لیخب  ًانایحا )  ) تسا نکمم  ایآ  دندیسرپ :

. تسین راگزاس  نامیا  اب  قافن  تسا و  قافن  ياههناشن  زا  غورد  هک  ارچ  هن ،» : » دومرف ترضح  دشاب ؟ وگغورد  تسا  نکمم  ایآ 
كرت ار  غورد  ات  دـشچیمن  ار  نامیا  معط  هاگچـیه  ناـسنا  : » هک تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  نخـس  نیا  لـیلد  نیمه  هب  و 

«. يّدج ای  دشاب  یخوش  هاوخ  دیوگ ،
نیرتمهم و  تسا . یمومع  نانیمطا  لباقتم و  دامتعا  هعماج  کی  هیامرـس  نیرتمهم  هک  مینادیم  تسا . نانیمطا  هیامرـس  هدـننکدوبان  غورد 

كرت ییوگتـسار و  هداعلاقوف  ّتیّمها  رب  هدمع  لیلد  کی  تسا . ّبلقت  تنایخ و  غورد و  دَناشکیم  يدوبان  هب  ار  هیامرـس  نیا  هک  يزیچ 
. تسا عوضوم  نیمه  یمالسا  تامیلعت  رد  غورد 

دراوم یخرب  رد  دناهدروخ ، صیـصخت  دراوم  یخرب  رد  یّلک  نیناوق  رتشیب  نوچ  یلو  تسا ، حیبق  مالـسا  رد  هیاپ  نیا  ات  غورد  لاح ، ره  هب 
غورد  زا  دناوتیم  ناسنا 

376 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: تسوکین غورد  اج  هس  رد  یلع ، يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  ربمایپ  هک  تسا  تیاور  نیمه  قیداصم ، هلمج  زا  دنک و  هدافتـسا 

. مدرم نیب  حالصا  نز ، هب  هدعو  يدوخ ،) ياهورین  تیوقت  نمشد و  هّیحور  فیعضت  يارب   ) گنج نادیم 
377 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

يزور قزر و 

هراشا

20
. ُُهقزِر یتأَی  ٍدَغ  َّلُک  َّنإف  ٍدَغ  ِقزِِرل  َّمَتهَت  ال  ّیلَع ، ای 

. دیسر دهاوخ  شیزور  ییادرف  ره  روخم ، يزور  مغ  یلع ، يا 
ص 67 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ورین و رب  لّکوت ، نامیا و  نیا  لابند  هب  دننکن و  اضاقت  وا  ریغ  زا  دننادب و  دنوادخ  اهنت  ار  دوخ  هدنهديزور  اهناسنا  هک  دراد  دیکأت  نآرق 

نیمز نامـسآ و  زا  ار  امـش  هک  دراد  دوجو  ادخ  زا  ریغ  یقلاخ  ایآ  : » تسا هدـمآ  رطاف  هروس  هیآ 3  رد  دنشاب . یکّتم  دوخ  یعـس  شالت و 
«. دییوجب ادخ  دزن  اهنت  ار  يزور  : » دیامرفیم توبکنع  هروس  هیآ 17  رد  و  دهد »؟ يزور 

. يزور یگنت  یگدرتسگ و  رایعم  . 1

لاوـما هاـگ  دـنوادخ  اریز  تسوا ، مشخ  رب  لـیلد  تشیعم  یگنت  اـی  دـنوادخ ، ّتبحم  رب  لـیلد  قزر  تعـسو  هک  درک  رّوـصت  دـیابن  زگره 
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تمواقم و نازیم  بیترت ، نیا  هب  تشیعم ؛ یگنت  اب  هاگ  دـیامزآیم و  يزور  تعـسو  هب  ار  وا  دـهدیم و  رارق  ناـسنا  راـیتخا  رد  يراـشرس 
. دَرورپیم قیرط  نیا  زا  ار  وا  دزاسیم و  نشور  ار  ناسنا  يرادیاپ 

هبوت هروس  هیآ 55  رد  نآرق  هکنانچ  دریگیم ، اهنآ  زا  ار  تحارتسا  شمارآ و  تساهنآ و  نابحاص  ناج  باذع  الب و  هیام  دایز  تورث  هاگ 
لاوما  ینوزف  : » دیامرفیم

378 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
«. دنریمب رفک  لاح  رد  دنک و  تازاجم  ایند  یگدنز  رد  هلیسو  نیا  هب  ار  نانآ  دهاوخیم  ادخ  درَبن ، ورف  یتفگش  رد  ار  وت  ناشدالوا  و 

هک تسا  نیا  يارب  میاهداد  ناـنآ  هب  هک  ار  ینادـنزرف  لاوما و  هک  دـیرادنپیم  نینچ  اـیآ  : » دـیوگیم نوـنمؤم  هروـس  و 56  هـیآ 55  رد  و 
«. دنمهفیمن اهنآ  تسین ، نینچ  مییاشگب ، ناشیور  هب  ار  تاریخ  ياهرد 

مدرم رب  ار  يزور  دنوادخ  هاگره  : » دـیامرفیم يروش  هروس  هیآ 27  رد  هکنانچ  تسا ، مدرم  ناـیغط  زا  يریگولج  يارب  قزر  یگنت  هاـگ 
«. دنریگیم شیپ  نایغط  متس و  هار  دراد  هداشگ 

. درادن اهشالت  اب  يّداضت  يزور  ریدقت  . 2

درادن شقن  هنیمز  نیا  رد  شالت  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  تسا  راگدرورپ  هلیـسوهب  يزور  يریگهزادنا  ریدقت و  هرابرد  هک  یتایآ  زا  دیابن 
یناوارف تایآ  ّدض  رب  رادـنپ  نیا  هک  داد  رارق  عامتجا  درف و  سایقم  رد  اهتدـهاجم  اهّتیلوؤسم و  راب  ریز  زا  رارف  یلبنت و  هناهب  ار  اهنیا  و 

. هدرمش اهّتیقّفوم  رایعم  ار  شالت  هک  تسا  نآرق  زا 
يارب هاگ  دوریم و  داب  رب  اهشالت  هجیتن  هک  تسا  راک  رد  يرگید  تسد  هک  مینیبیم  ینـشورهب  زاب  شالت  ماـمت  اـب  هک  تسا  نیا  فدـه 
یلبنت زا  یشان  ياهّتیمورحم  لاح  ره  هب  دنکیم . راک  بابـسالاّببسم »  » تردق تسد  بابـسا  ملاع  تشپ  رد  دننکن  شومارف  مدرم  هکنیا 

تعـسو اهشالت  بسانت  هب  ار  يزور  هدومرف : دوخ  هک  ارچ  دراذگ ، دـنوادخ  هیحان  زا  يزور  میـسقت  باسح  هب  دـیابن  زگره  ار  یتسـس  و 
. مهدیم

. تسین يّدام  بهاوم  هب  اهنت  يزور  . 3

ریبعت اهاعد  رد  تسا . يونعم  يزور  نیمه  یلـصا  يزور  هکلب  دریگیم ، رب  رد  زین  ار  يونعم  ياـهيزور  هک  دراد  یعیـسو  ياـنعم  يزور 
: » مییوگیم جح  دروم  رد  تسا . هتفر  راکهب  رایسب  يونعم  ياهيزور  دروم  رد  قزر 

َمارَحلا  َِکتَیب  َّجَح  ینقُزرا  ّمُهّللا 
: » مییوگیم تیصعم  زا  يرود  تعاطا و  قیفوت  دروم  رد  «. 

َقِیفَوت  ینقُزرا  ّمُهّللا 
379 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ِۀَیِصعَملا َدُعب  َو  ِۀَعاّطلا 
. تسا ناسنا  تیبرت  يارب  هدنزاس  یسرد  دوخ  هک  هدرک  یفّرعم  ار  رما  دنچ  نآرق  «. 

امـش رب  ار  تمعن  دینک ) فرـص  یعقاو  فرـصم  رد  ار  نآ  و   ) دـیروآ اجهب  ار  اهتمعن  رکـش  هاگره  : » دـیوگیم میهاربا  هروس  هیآ 7  رد 
«. منکیم نوزفا 

رارق امـش  ربارب  رد  عضاخ  میلـست و  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیوگیم هدرک  توعد  شالت  هب  ار  مدرم  رگید  کُلم  هروس  هیآ 15  رد 
«. دیرب هرهب  نآ  يزور  زا  دیور و  هار  نآ  تشپ  رب  ات  داد 
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نامیا اهيدابآ  اهرهـش و  لها  رگا  و  : » دیامرفیم هداد  رارق  يزور  شیاشگ  رایعم  ار  يراکتـسرد  يراگزیهرپ و  فارعا  هروس  هیآ 96  رد 
«. میدوشگیم اهنآ  رب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  نیقیهب  دندرکیم ، هشیپ  اوقت  دندروآیم و 

380 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نآ لحارم  نیقی و 

هراشا

21
َقزّرلا ال َّنإف  ُهّللا  َِکتؤی  َمل  ام  یلَع  ًادَحا  َّمُذَت  الَو  ُهّللا  َكاتآ  اِمب  ًادَـحا  َدَـمَحت  الَو  ِهّللا  ِطَخَِـسب  ًادَـحا  َیِـضُرت  نأ ال  ِنیقَیلا  نِم  َّنا  ُّیلَع ، ای 

ّکَّشلاِیف َنزُحلاَو  َّمَهلا  َلَعَجَو  اضّرلاَو  ِنیقَیلاِیف  َحَرَفلاَو  َحوَّرلا  َلَعَج  ِِهلضَفَو  ِهِمکُِحب  َهّللا  َّنا  ٍهِراک  ُۀَهارَک  ُُهفِرـصَت  الَو  ٍصیرَح  ُصرِح  ُهُّرُجَی 
. ِطخُّسلاَو

هداد وت  هب  ادـخ  هک  یتمعن  رب  ار  یـسک  يراـین و  تسد  هب  دـنوادخ  مشخ  اـب  ار  سکچـیه  تیاـضر  هک  تسا  نیا  نیقی  راـثآ  زا  یلع ، يا 
یلیمیب هن  دـنک و  بلج  ناـصیرح  صرح  هن  ار  يزور  هچ  ینکن ، شهوکن  هدوـمرف  غـیرد  وـت  زا  ادـخ  هک  يزیچ  رب  ار  يدـحا  ییاتـسن و 

ار هودنا  هّصغ و  هداد و  رارق  ردق ) اضق و  هب   ) اضر نیقی و  رد  ار  یـشوخ  شیاسآ و  دوخ  لضف  تمکح و  هب  دـنوادخ  دـنز . سپاو  ناسک 
. ییاضران کش و  رد 

ص 61 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
تاـیاور راـبخا و  زا  تسا . هدـمآ  يزیچ  توبث  حوـضو و  ینعم  هب  و  لـهج ، لـباقم  هطقن  ملع  هکناـنچ  تسا  کـش »  » لـباقم هطقن  نیقی » »

تـسا رتالاب  مالـسا  زا  هجرد  کی  نامیا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوشیم . هتفگ  نیقی »  » نامیا یلاـع  هلحرم  هب  هک  دوشیم  هدافتـسا 
«. تساوقتزارترب هجرد  کی  نیقیو  رتالاب  نامیازا  هجرد  کی  اوقتو 

«. تسا هدشن  میسقت  نیقی  زا  رتمک  يزیچ  مدرم  نایم  رد  : » دوزفا سپس 
381 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

مامت يراذگاو  یهلا و  ياضق  هب  اضر  وا و  كاپ  تاذ  ربارب  رد  میلست  ادخ و  رب  لّکوت  نیقی ، تقیقح  : » دومرف تسیچ ؟ نیقی  دیسرپ  يوار 
«. تسا دنوادخ  هب  شیوخ  ياهراک 

. هدش دیکأت  نآ  يور  زین  رگید  تایاور  رد  هک  تسا  يزیچ  مالسا  نامیا و  اوقت و  ماقم  زا  نیقی  ماقم  يرترب 
زا یهلا  مشخ  اب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  ناملـسم  مدرم  نیقی  ياـههناشن  زا  : » دومرف هک  میناوخیم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 

نیا رد  درامـشن ) دوخ  ّتیمورحم  لوؤسم  ار  اهنآ   ) دنکن تمالم  هدرک  غیرد  اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  يزیچ  رب  ار  اهنآ  دـنکن و  دونـشخ  دوخ 
«. دزاسیم رارقرب  وا  ناج  بلق و  رسارس  رد  ار  یّصاخ  شمارآ  شداد ، لدع و  رطاخ  هب  دنوادخ  تروص 

: تسا هلحرم  هس  نآ  هدش و  هراشا  نآ  هب  هعقاو  هروس  هیآ 95  رثاکت و  هروس   8 تایآ 1 - رد  هک  تسا  یبتارم  نیقی  يارب  لاح  نیا  اب  یلو 

نیقیلاملع . 1
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. دنکیم ادیپ  نامیا  شتآ  دوجو  هب  دود  هدهاشم  اب  هک  یسک  دننام  دَروآ ، نامیا  يزیچ  هب  فلتخم  لیالد  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  و 

نیقیلانیع . 2

. دنکیم هدهاشم  ار  شتآ  اًلثم  دوخ  مشچ  اب  دسریم و  هدهاشم  هلحرم  هب  ناسنا  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  و 

نیقیلاّقح . 3

نیقی هلحرم  نیرتـالاب  نیا  ددرگ و  فصّتم  شتآ  تافـص  هب  دـنک و  سمل  ار  نآ  شزوس  دوش و  شتآ  دراو  هک  تسا  یـسک  دـننام  نآ  و 
. تسا

. نابّرقم ناّصاخ و  صوصخم  موس  هلحرم  تسا و  ناراگزیهرپ  يارب  مود  هلحرم  دراد و  یمومع  هبنج  لّوا  هلحرم  تقیقح  رد 
بآ يور  مالسلا  هیلع  یـسیع  نارای  یخرب  میاهدینـش  دندرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 

[398 .] دنتفریم هار  اوه  رب  دوب  رتمکحم  نآ  زا  ناشنیقی  رگا  دومرف : دنتفریم ! هار 
382 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  لئاضف  یخرب 

هراشا

22
َعَلَّطأ َُّمث  َنیَملاعلا  ِلاجِر  یلَع  َكَراتخاَف  َۀَِـیناّثلا  َعَلَّطأ  َُّمث  َنیَملاعلا  ِلاجِر  یلَع  اهنِم  ینَراـتخاَف  اینُّدـلا  یَلَع  َفَرـشأ  َّلَـجَو  َّزَع  َهّللا  َّنا  ُِّیلَع  اـی 

. َنیَِملاعلا ِءاِسن  یلَع  َۀَمِطاف  َراتخاَف  َۀَِعباّرلا  َعَلَّطأ  َُّمث  َنیَِملاعلا . ِلاجِر  یلَع  َكِدلُو  نِم  َۀَّمئألا  َراتخاَف  َۀَِثلاّثلا 
ناـهج نادرم  همه  رب  ار  وـت  تسیرگن و  راـب  رگید  دـیزگرب ، ناـهج  نادرم  رب  ارم  تـسیرگن و  اـیند  هـب  ّلـج  ّزع و  يادـخ  اـنامه  یلع ، يا 

رب ار  همطاف  تسیرگن و  مراهچ  راب  سپس  دیزگرب ، ناهج  نادرم  همه  رب  وت  زا  سپ  ار  وت  نادنزرف  زا  ناماما  تسیرگن و  راب  موس  دیزگرب ،
. دیزگرب ناهج  نانز 

ص 60 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
نایب ناشیا  يارب  هک  یلیاضف  هلمج  زا  درب ، یپ  شلیاضف  قمع  هب  ناوتن  زاب  دنیوگب  هچ  ره  دنسیونب و  هچ  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد 
رـسپ اب  راتفر  زین  لیقع و  شردارب  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  اب  ماـما  راـتفر  هب  طـقف  اـجنیا  رد  هک  تسا  ترـضح  تلادـع  هدـش ،

. مینکیم هدنسب  ساّبع 399 ] نبا  شیومع 
383 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دنزرف خیبوت 

زا لطر  کی  شنامهیم  زا  ییاریذپ  يارب  ترـضح  دمآ ، نامهیم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  يارب  يزور  هک  تسا  هدـمآ  بقانم  رد 
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. درک ییاریذپ  شنامهیم  زا  تفرگ و  ضرق  شردپ ، مالغ  ربنق ، زا  دوب  هدمآ  لاملاتیب  يارب  نمی  زا  هک  یلسع 
! هدش هدرب  تسد  لسع  فرظ  نیا  رد  ربنق  يا  دومرف : دنک ، میسقت  ار  اهلسع  تساوخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه 

هب دـش و  كانبـضغ  ماما  دـناسر . ترـضح  عالّطا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يارجاـم  هاـگنآ  دـییامرفیم و  تسرد  درک : ضرع  ربنق 
؟ یتشادرب نآ  زا  لاملاتیب  میسقت  زا  شیپ  ارچ  دومرف  شدنزرف 

. مینادرگیمزاب ار  نآ  يداد  ار  ام  مهس  تقو  ره  میراد ، یّقح  نآ  رد  مه  ام  مردپ ، درک : ضرع 
هک مدوب  هدیدن  رگا  ینک . هدافتـسا  تّقح  زا  نیملـسم  ریاس  زا  شیپ  دیابن  اّما  يراد  قح  نآ  رد  وت  هچرگا  تیادـف ، هب  تردـپ  دومرف : ماما 

. نادرگرب لاملاتیب  هب  نک و  هّیهت  ار  لسع  نیرتهب  دومرف : داد و  ربنق  هب  یمهرد  دعب  مدزیم ، ار  وت  دیسوبیم  ار  وت  ادخ  لوسر 
هک تسا  نیا  لثم  تسب ، ار  نآ  دـعب  درکیم و  اجهباج  ار  نآ  ربنق  هک  متـسیرگنیم  لسع  کیخ  هناـهد  یلع و  تسد  هب  دـیوگیم : يوار 

: » تفگیم یلع 
ُفِرعَی  ُهَّنإَف ال  ِنَسَحلل  رِفغا  ّمُهّللا 

[400 «.] تسنادیمن وا  اریز  شخبب  ار  نسح  ایادخ ،  ؛

لیقع شردارب  دیدهت 

میارب ار  غاد  نهآ  ناتساد  هک  تفگ  لیقع  هب  تشاد ) هک  يدصق  ره  يور   ) هیواعم دش ، ورهبور  هیواعم  اب  ماش  رد  هک  يراگزور  رد  لیقع 
. مدرب مالسلا  هیلع  یلع  مردارب  دزن  هب  مدرک و  عمج  ار  نادنزرف  دوب ، هدش  تخس  نم  رب  یگدنز  تفگ : لیقع  نک . لقن 

384 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دزن تفرگ و  ارم  تسد  منادنزرف  زا  یکی  بش  مهدب . وت  هب  يزیچ  ات  ایب  بش  دومرف : ترضح  دوب . راکـشآ  منادنزرف  هرهچ  رد  یگنـسرگ 

صرح و اب  تسالط ، زا  ياهسیک  مدرک  لایخ  نم  ریگب . دومرف : نم  هب  دعب  دوش . جراخ  داد  روتـسد  مرـسپ  هب  متـسشن  هکنآ  زا  سپ  درب . وا 
: دومرف دـش . دـنلب  ماهلان  مدـنکفا و  متفرگ  ار  نهآ  هکنآ  ضحم  هب  تشاذـگ ، متـسد  رد  یغاد  نهآ  ناهگان  هک  مدرک  زارد  ار  متـسد  علو 

مّنهج ياهریجنز  هب  هک  هاگنآ  درک  میهاوخ  هچ  وت  نم و  هدرک ، غاد  ار  نآ  ایند  شتآ  هک  تسا  ینهآ  نیا  دـنک ، هیرگ  تیازع  هب  تردام 
دزن تسا  هداد  رارق  وت  يارب  دنوادخ  هچنآ  زا  شیب  : » دومرف نم  هب  نآ  زا  سپ  هیواعم ، يا  درک . تئارق  نآرق  زا  ياهیآ  دعب  میوش ؟ هدیشک 

«. تسین نم 
تاهیه تاهیه  ُهَلثِم ؛ َندـِلَی  نأ  ُءاسِّنلا  ِتَمِقَع  َتاهیَه ، َتاهیَه ، : » تفگ تفر و  ورف  یتفگـش  رد  هیواعم  نایرج ، لقن  زا  سپ  دـیوگ : لیقع 

رتـهب و میدـید  ناتـساد  نیا  رد  هک  نوناـق  يارجا  رد  تلادـع  يربارب و  تاواـسم و  اـیآ  [ 401 «.] دییاز دـنهاوخن  یلع  دـننامه  نانز ، رگید 
؟ میراد غارس  مالسا  ربمایپ  زا  دعب  تقلخ  ناهج  مامت  رد  رتقیقد 

ساّبع نبا  خیبوت 

هب ار  تراگدرورپ  یشاب ، هداد  ماجنا  رگا  هک  تسا  هدش  شرازگ  نم  هب  وت  هرابرد  دعب ، اّما  : » ساّبع نبا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لّوا  همان 
ياهنیمز وت  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  ياهدناشک . ییاوسر  هب  ار  دوخ  يرادنامرف )  ) تناماو ياهدرک  نایـصع  ار  دوخ  ماما  ياهدروآ و  مشخ 

شیوخ باسح  ًاروف  ياهدروخ . تنایخ  هب  تسا  هدوب  وت  تسد  ریز  هک  لاملاتیب  زا  ياهدرک و  بحاصت  ياهتسناوت  هچنآ  ناریو و  ار  دابآ 
[402 «.] تسا رتتخس  مدرم  باسح  زا  دنوادخ  باسح  هک  نادب  تسرفب و  میارب  ار 

385 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نایم زا  نم  متخاـس . دوخ  رارـسا  بحاـص  ار  وت  مداد و  رارق  تموکح )  ) متناـما رد  کیرـش  ار  وت  نم  دـعب ، اـّما  : » ساـّبع نبا  هب  مود  هماـن 
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يدـید هک  نیمه  وت  اّما  متـشاد ، غارـس  وت  رد  هک  یتناما  ِءادا  يرای و  تاواسم و  رطاـخهب  متفاـین  وت  زا  رتنئمطم  منادـنواشیوخ  نادـناخ و 
زا ار  رایتخا  تّما  نیا  هدش و  رادقمیب  راوخ و  مدرم  نایم  رد  تناما  هداتسیا ، مکحم  دربن  رد  نمشد  هتفرگ و  تخس  تیومع  رسپ  رب  نامز 

یناسک اب  یتسج ، تقرافم  نارگید  هارمه  یتخاس و  نوگرگد  تیومعرـسپ  هب  تبـسن  ار  تنامیپ  دباییمن  ياهدـننکتیامح  هداد و  تسد 
. يدیزرو تنایخ  وا  هب  تبسن  نانئاخ  اب  يدش و  ادصمه  دندیشک  شیرای  زا  تسد  هک 

زا ياهنّیب  تّجح و  ایوگ  ياهدادن . ماجنا  ادخ  رطاخهب  ار  دوخ  داهج  وت  ایوگ  يدرک . ادا  ار  تناما  ّقح  هن  يدرک و  يرای  ار  تیومعرسپ  هن 
يدربیم و راـکهب  گـنرین  هلیح و  ناـشیایند ، بـصغ  زواـجت و  يارب  تـّما  نـیا  اـب  وـت  اـیوگ  و  ياهتـشادن . تفاـیرد  تراـگدرورپ  فرط 

يدرک ادـیپ  ار  تّما  هب  تنایخ  دـیدشت  ناـکما  هک  هاـگنآ  سپ  يریگ . راـیتخا  رد  ار  ناـشمیانغ  یبیرفب و  ار  اـهنیا  هک  دوب  نیا  تدـصقم 
يرادـهگن ناشماتیا  هویب و  نانز  يارب  هک  ناشلاوما  زا  یتشاد  تردـق  رد  هچنآ  يداتفا و  اهنآ  لاملاتیب  ناج  هب  هلجع  اـب  يدرک و  عیرـست 

یلد هداشگ و  ياهنیـس  اب  ار  نآ  سپـس  دیابرب . ار  ياهتـسکش  ناوختـساو  یمخز  دنفـسوگ  هک  ياهنـسرگ  گرگ  دننامه  يدوبر ، دـشیم 
تعرسهب ار  تردام  ردپ و  ثاریم  ایوگ  تنمشد  داب  ردپیب  ینک ، هانگ  ساسحا  راک  نیا  رد  هکنآیب  يدرک ، لمح  زاجح  يوسهب  شوخ 

؟ یسرتیمن تمایق  زور  رد  باسح  يریگتخـس  قیقد و  یـسررب  زا  يرادن ؟ نامیا  داعم  هب  ایآ  هّللا ، ناحبـس  يدرکیم . لمح  دوخ  هناخ  هب 
هک یلاـح  رد  يدربیم  ورف  ناـهد  رد  ار  یندـیماشآ  یندروـخ و  هنوـگچ  يدـمآیم ، رامـش  هب  نادـنمدرخ  زا  اـم  شیپ  رد  هـک  یـسک  يا 
هب ار  نانز  يرخیم و  زینک  ادخ ، هار  نادهاجم  نانمؤم و  نیکاسم و  ماتیا و  لاوما  اب  هنوگچ  یماشآیم ؟ مارح  يروخیم و  مارح  ینادیم 

اب هداد و  صاصتخا  نانآ  هب  دنوادخ  ار  لاوما  نیا  ینادیم ) هک  یلاح  رد  ( ؟ يریگیم يرسمه 
386 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ینکن ار  راک  نیا  رگا  هک  نادرگزاب  ناشدوخ  هب  ار  اهنیا  لاوما  سرتب و  ادخ  زا  دننکیم ، ظفح  يرادهگن و  ار  مالـسا  دالب  نادهاجم  نآ ،
رگم مدزن ، نآ  اب  ار  سکچـیه  هک  ریـشمش  نیا  اب  داد و  مهاوخ  ماجنا  وت  هرابرد  ادـخ  ربارب  رد  ار  ماهفیظو  دـهد  ناـکما  نم  هب  دـنوادخ  و 

 .... دز مهاوخ  وت  رب  دش ، خزود  لخاد  هکنیا 
نم هدارا  رد  دندرکیمن و  تفایرد  نم  هیحان  زا  یهاوخاوه  ینابیتشپ و  چیه  دندوب  هدرک  ار  راک  نیا  نیسح  نسح و  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 

راگدرورپ هک  يدـنوادخ  هب  مزاس . رود  دـناهداد  ماجنا  هک  ار  ییاوران  ياهمتـس  مناتـسب و  اهنآ  زا  ار  قح  هک  هاگنآ  ات  دـندراذگیمن  رثا 
ثاریم هب  مناگدـنامزاب  يارب  ار  نآ  هک  دوـبن  مدـنیاشوخ  دوـب ، لـالح  نم  يارب  ياهتفرگ  وـت  هچنآ  ًاـضرف )  ) رگا دـنگوس ، تسا  ناـیناهج 

. مراذگب
وت هب  تلامعا  ياهتشگ و  نوفدم  اهكاخ  ریز  رد  ياهدیـسر ، یگدنز  رخآ  هلحرم  هب  نک  رکف  شیدنیب ، یکدنا  راد و  هگن  تسد  نیاربانب 

. دهدیم رس  ار  ترسح  يادن  دنلب  يادص  اب  رگمتس  هک  ییاج  رد  هدش ، هضرع 
نیا رد  ترضح  راتفر  زا  [ 403 .] تسا دودسم  هراچ  رارف و  هار  یلو  دنکیم ، تشگزاب  تساوخرد  هتخاس ، عیاض  ار  دوخ  رمع  هک  یسک  و 
ربارب رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب  همه  هک  دوشیم  هدـیمهف  اًلماک  تنایخ ، لاملاتیب  هب  هدرک و  ینکـشنوناق  هک  شیومعرـسپ  اب  هماـن 

. تسا هناگیب  وا  ییوگ  هک  دنکیم  خیبوت  نانچ  ار  شیومعرسپ  یّتح  دناهدوب و  يواسم  نوناق 
387 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

يزاونمیتی

23
. َۀَّتَبلا ُۀَّنَجلا  َُهل  تَبَجَو  َِینغَتسَی  یّتَح  ِِهلاِمب  ٍۀَقَفَن  یف  ًامیتَی  یفَک  نَم  ُّیلَع ، ای 
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. ِۀَمایِقلا َموَی  ًارُون  ٍةَرعَش  ّلُِکب  ّلَجَو  َّزَع  ُهّللا  ُهاطعأ  َُهل  ًامُّحََرت  ٍمیتَی  ِسأَر  یلَع  ُهَدَی  َحَسَم  نَم  ُّیلَع ، ای 
. تشهب هب  نتفر  وا  يارب  دوشیم  بجاو  هّتبلا  ددرگ  زاینیب  میتی  نآ  هکنیا  ات  شلام  هب  قافنا  رد  ار  یمیتی  دنک  تیافک  هک  یسک  یلع ، يا 

يرون تماـیق  زور  رد  درذـگیم  نآ  زا  وا  تسد  هک  ییوم  ره  دادـعت  هب  دـشک ، یمیتـی  رـس  رب  تسد  شزاون  ناوـنعهب  سک  ره  یلع ، يا 
. تشاد دهاوخ 

ص 60 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
رظن زا  دـیابن  هّتبلا  تساهنآ . یفطاع  ياـهدوبمک  عفر  شزاون و  ییوجلد و  رتمهم  نآ  زا  یلو  تسا ، مهم  ناـمیتی  دروم  رد  قاـفنا  ماـعطا و 
نیا تسا . ریذـپانبانتجا  یعاـمتجا  ره  رد  دـناهداد  تسد  زا  ّتیلوـفط  رد  ار  دوـخ  تسرپرـس  هک  میتـی  ناـکدوک  دوـجو  هک  تشاد  رود 

یناکدوک دوشن  رپ  رظن  نیا  زا  اهنآ  ألخ  رگا  هک  دـنراد  ییاهدوبمک  یفطاـع  رظن  زا  دـنوش و  تیاـمح  دـیاب  یفلتخم  تاـهج  زا  ناـکدوک 
ریاس نوچمه  اهنآ  هک  دنکیم  باجیا  یناسنا  فطاوع  هوالع  هب  دنیآیم . راب  كانرطخ  یناج و  لدگنـس ، دراوم  زا  يرایـسب  رد  ملاسان و 

مومع  هّجوت  تیامح و  دروم  هعماج  نادنزرف 
388 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دنوش نئمطم  دنریگ  رارق  یطیارش  نینچ  رد  تسا  نکمم  هک  دوخ  ناکدوک  هدنیآ  زا  مدرم  هتشذگ ، اهنیا  همه  زا  دنشاب .
دریگ رارق  مارکا  هّجوت و  دروم  نانچ  دیاب  هکلب  هدش ، رادقمیب  لیلذ و  راوخ و  هداد  تسد  زا  ار  شردپ  نوچ  هک  دنک  ساسحا  دـیابن  میتی 

شزاون ّتبحم و  هلأسم  هب  ثحب ، دروم  تیاور  هلمج  زا  یمالـسا  تایاور  رد  ورنیازا  دـنکن . ساسحا  ار  شردـپ  ای  ردام  یلاـخ  ياـج  هک 
. تسا هدش  هداد  یّصاخ  ّتیّمها  نامیتی 

هزرل هب  ادـخ  شرع  دـنکیم  هیرگ  میتـی  هک  یماـگنه  : » دـندومرف هـک  تـسا  فورعم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  ثیدـح  نـیا 
؟ هدروآرد هیرگ  هب  هدش  ناهنپ  كاخ  رد  شردپ  هک  ار  میتی  نیا  یسک  هچ  نم  هکئالم  يا  دیامرفیم : ناگتشرف  هب  دنوادخ  دیآیمرد ،

ار وا  هیرگ  يادـص  سک  ره  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  نم ، هکئـالم  يا  دـیامرفیم : دـنوادخ  يرتهاـگآ ، وت  ایادـخ  دـنیوگیم : هکئـالم 
«. تخاس مهاوخ  دونشخ  ار  وا  تمایق  زور  نم  دنک ، دونشخ  ار  شبلق  شوماخ و 

ناـمحر دـنوادخ  تسد  رد  وا  ياـهکشا  دـنک ، هـیرگ  یمیتـی  هاـگره  : » دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  يرگید  ثیدـح  رد 
«. دزیریم

سپس دنک ، هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  هکنیا  طرـش  هب  دوب  میهاوخ  تشهب  رد  ود  نیا  دننام  میتی  تسرپرـس  نم و  : » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و 
«. درک طسو  تشگنا  هبابس و  تشگنا  هب  هراشا 

هب هّجوت  رانک  رد  ار  ناـمیتی  هب  هّجوت  شفورعم  همانّتیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هک  تسا  داـیز  ردـقنآ  عوضوم  نیا  ّتیّمها 
: دیامرفیم هداد ، رارق  نآرق  زامن و 

«. دنوش عیاض  امش  روضح  اب  دنکن  دیراذگن و  هنسرگ  یهاگ  ریس و  یهاگ  ار  اهنآ  نامیتی ، هرابرد  ار ، ادخ  ار ، ادخ  »
ضرع دمآ  شتمدخ  ياهّچب  رـسپ  میدوب ، هتـسشن  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ام  دـیوگیم : هک  تسا  هدـمآ  ربمایپ  نارای  زا  یکی  زا  یثیدـح  رد 

ات نک  ماعطا  ام  هب  هدرک  ماعطا  وت  هب  ادخ  هچنآ  زا  هویب ، يردام  مراد و  میتی  يرهاوخ  متسه و  میتی  یکدوک  درک :
389 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. يوش دونشخ  هک  دشخبب  وت  هب  ردقنآ  تسوا  دزن  هچنآ  زا  دنوادخ 
لـالب رواـیب ! تساـم  دزن  هچنآ  زا  ورب  دوـمرف : درک و  لـالب  هب  ور  سپـس  رـسپ ، يا  یتـفگ  اـبیز  هچ  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآ ، دوخ  اب  امرخ  کیوتسیب 
. تردام يارب  هناد  تفه  ترهاوخ و  يارب  هناد  تفه  وت ، يارب  هناد  تفه 

تردپ يارب  یحلاص  نیشناج  ار  وت  دنک و  ناربج  ار  وت  یمیتی  دنوادخ  تفگ : دیـشک ، میتی  كدوک  رـس  رب  یتسد  تساخرب  لبج  نب  ذاعم 
. دومرف نایب  ار  ثحب  دروم  ثیدح  نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب .) نارجاهم  نادنزرف  زا  میتی  كدوک   ) دزاس

دوخ ياهورین  دیاب  هکلب  دننکن ، تعانق  هنیمز  نیا  رد  يدرف  ياهراک  هب  دیاب  ناناملسم  ام  زورما  عماوج  دننامه  ياهدرتسگ  عماوج  رد  هّتبلا 
يارب قیال  يدارفا  اهنآ  زا  دنهد و  رارق  یـشزومآ  یگنهرف و  يداصتقا و  هدـشباسح  ياههمانرب  شـشوپ  ریز  ار  نامیتی  هدرک ، زکرمتم  ار 

[404 .] دراد یمومع  يراکمه  هب  زاین  مهم  رما  نیا  دنزاسب و  یمالسا  هعماج 
390 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نیدلاو ّقاع 

هراشا

24
. امِِهقوقُع یلَع  امُهََدلَو  اًلَمَح  ِنیَِدلاو  هّللا  َنََعل  ُّیلَع ، ای 

. امُهَّقَع دَقَف  ِهیَِدلاو  َنَزحأ  نَم  ُِّیلَع  ای 
. دننک قاع  ار  ناشدنزرف  هک  ینیدلاو  دنک  تنعل  ادخ  یلع ، يا 

. تسا هدرک  قاع  ار  اهنآ  دنک ، كانمغ  نوزحم و  ار  دوخ  نیدلاو  هک  یسک  یلع ، يا 
ص 60 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
هّصغ و بابسا  هک  دنک  يراتفر  دنزرف  رگا  هکلب  دناسرب ، اهنآ  هب  همدص  یتشرد و  تفلاخم و  هک  تسین  نآ  هب  رصحنم  ندش  نیدلاو  ّقاع 
تسا و کیراب  رایـسب  قوقع  راک  نیاربانب  دریگیم ، رارق  قاع  لومـشم  زاب  دـننکن  شّقاع  نابز  اب  رگا  یّتح  دوش ، رداـم  ردـپ و  ترودـک 

. دنکب ار  اهنآ  يدونشخ  تیاعر  دیاب  دالوا 

: ردپ هب  تبسن  جع )  ) رصعّیلو ترضح  شرافس 

دنکیم لقن  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مرح  تعامج  هّمئا  املع و  ِءایقتا  زا  هک  يدنه  هب  فورعم  یفجن  يوسوم  دّمحم  دّیـس  اقآ 
نآ تشاد ، لاغتشا  یکّالد  هب  هک  يدامتعا  دروم  صخش  زا  ناشیا  فرشا و  فجن  رواجم  ینیمظاک  يداه  خیش  دنزرف  رقاب  خیش  بانج  زا 

ار ردپ  ياهراک  مامت  هجیتن  رد  دوب ، زجاع  دوخ  یـصخش  ياهراک  نداد  ماجنا  زا  یناوتان  تلوهک و  ّتلع  هب  هک  تشاد  يریپ  ردپ  صخش 
ياضق  ار  وا  شدوخ  یّتح  تشاد  هدهعرب 

391 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
يرادهدنزبش ّتلع  هب  بش  نآ  رد  تفریم و  هلهس  دجسم  هب  هک  هبنشراهچ  بش  رد  رگم  دوب ، وا  تمدخ  مزالم  هتسویپ  دربیم . تجاح 

كرت ار  هلهس  دجـسم  هب  نتفر  ارچ  مدیـسرپ  وا  زا  تفریمن . اجنآ  رگید  درک و  كرت  یتّدم  زا  سپ  یلو  دوب ، روذعم  تمدخ  زا  اجنآ  رد 
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نوریب ییاهنتهب  تقو  نآ  رد  بورغ  کیدزن  ات  داتفا ، ریخأت  هب  ملهچ  هبنشراهچ  بش  متفر ، اجنآ  هب  هبنـشراهچ  بش  لهچ  تفگ : يدرک ؟
، درک لیدـبت  ییانـشور  هب  ار  بش  یکیرات  زا  يرادـقم  باتهم  دـنام ، یقاب  هار  موسکی  ات  مداد  همادا  دوخ  نتفر  هب  عضو  نامه  اب  متفر و 

هنهرب ارم  نزهار  درم  نیا  نـالا  متفگ  لد  رد  دـیآیم  نم  فرط  هـب  تـسا و  راوـس  یبـسا  رب  هـک  مدـید  ار  یبرع  صخـش  ماـگنه  نـیا  رد 
زیچ وت  اب  تفگ : هلهس . دجسم  متفگ : يوریم ؟ اجک  دیـسرپ  درک ، نخـس  هب  عورـش  يوََدب  برع  نابز  اب  دیـسر  نم  هب  هک  نیمه  دنکیم .

؟ تسه یندروخ 
رد تسد  نم  درک . رارکت  يدـنتهب  ار  نخـس  نآ  زاـب  تسین . يزیچ  نآ  رد  متفگ : نک . بیج  رد  ار  دوخ  تسد  دوـمرف : هن . مداد : باوـج 

ردپ ینعمهب  يودب  برع  نابز  هب  دوَع » . » درک رارکت  هبترم  هس  و  ِدوَعلِاب » َکیصوا  : » دومرف هاگنآ  متفای ، شمـشک  يرادقم  مدرک و  بیج 
هیلع يدـهم  ترـضح  وا  هک  مدـیمهف  دـش ، دـیدپان  مرظن  زا  ناهگان  دـعب  يراد . هک  يریپ  ردـپ  هب  ار  وت  منکیم  شرافـس  ینعی  تسا ، ریپ 
هلهس دجسم  هب  رگید  ورنیازا  هبنشراهچ ، بش  رد  یّتح  منک ، كرت  ار  مردپ  تمدخ  نم  تسین  یـضار  بانج  نآ  متـسناد  دوب و  مالـسلا 

[405 .] متفرن
392 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دنزرف رب  ردپ  ّقح 

25
َنَیب یشمَی  َو ال  ِهِمسِإب  ِهیّمَُسی  نأ ال  ِهَِدلَو  یلَع  ِِدلاولا  ُّقَح  َو  ًاِحلاص  ًاعِضوَم  ُهَعَـضَی  َو  َُهبَدأ  َو  ُهَمـسا  َنِسُحی  نا  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَولا  ُّقَح  ُِّیلَع ، ای 

. َماّمَحلا ُهَعَم  َلُخدَی  َو ال  ُهَمامأ  َسِلجَی  الَو  ِهیَدَی 
ار يو  یبوخ  لغـش  بسک و  هب  دنک و  تیبرت  لامک  اب  بّدؤم و  ار  وا  دهن و  يو  رب  ییوکین  مسا  هک  تسا  نآ  ردپ  رب  دالوا  ّقح  یلع ، يا 

مّدقم دورن و  هار  وا  شیپاشیپ  دنزن ) ادص  مسا  هب  ار  وا  ینعی   ) دَناوخن دنلب  يادص  اب  مسا  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  دالوا  رب  ردـپ  ّقح  دراداو و 
[406 .] دورن مامح  وا  اب  دنیشنن و  وا  رب 

ص 60 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
کی میدوب  هک  فجن  رد  تفگیم : ناشیا  مینک . لقن  هللا  همحر  یفجن  یـشعرم  یمظعلاهّللاۀیآ  زا  ار  ياهرطاخ  هک  تسا  بسانم  اجنیا  رد 

، تسا هدرب  شباوخ  هعلاطم  لاح  رد  مردپ  مدید  الاب و  هقبط  متفر  نم  راهان ، فرـص  يارب  دیایب  ات  نزب  ادـص  ار  تردـپ  تفگ : مردام  زور 
؟ منک تعاطا  ار  ردام  رما  ایادخ  متفگ  مدوخ  اب  منک ، هچ  متسنادیمن 

زا ات  مدز  ردـپ  ياپ  فک  رب  هسوب  دـنچ  مدـش و  مخ  موش ، ناشکرابم  رطاخ  شجنر  ثعاـب  باوخ  زا  ناـشیا  ندرک  رادـیب  اـب  مدیـسرتیم 
دّیس مردپ  دش . رادیب  باوخ 

393 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
شتسد ود  مردپ  اقآ . يرآ  مدرک : ضرع  یتسه ؟ وت  نیّدلاباهش  دومرف : دید  نم  زا  ار  مارتحا  بدا و  هقالع و  نیا  یتقو  یـشعرم  دومحم 

: دومرف درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار 
تکرب زا  مراد  هچ  ره  تفگیم : یـشعرم  ياقآ  دهد . رارق  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نامداخ  زا  ار  وت  درَبب و  الاب  ار  تتّزع  دـنوادخ  مرـسپ ،

. تسا ردپ  ياعد 
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394 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

محر هلص 

26
. ِرمُعلاِیف ُدیَزت  ِمِحَّرلا  ُۀَلِص  ُّیلَع ، ای 

. دیازفایم رمع  رب  نادنواشیوخ ، اب  یتسود  محر و  هلص  یلع ، يا 
ص 62 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
زا هطبار  ندـیرب  محر و  عطق  زا  هدـش و  لئاق  ياهداعلاقوف  ّتیّمها  نادـنواشیوخ  هب  ّتبحم  تیامح و  کمک و  محر و  هلـص  يارب  مالـسا 

. تسا هدرک  یهن  تّدشهب  ناگتسب  ناشیوخ و 
اهرمع رب  دزاسیم و  دابآ  ار  اهرهش  نادنواشیوخ  دنویپ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هک  تسا  هیاپ  نآ  ات  محر  هلـص  ّتیّمها 

«. دنشابن ناکین  زا  نآ  ناگدنهدماجنا  دنچ  ره  دیازفایم 
: » دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

اهنَع يذألا  ُّفَک  ُمِحَّرلا  ِِهب  ُلَصُوت  ام  ُلَضفأَو  ٍءام  نِم  ٍَۀبرَِشب  َولَو  َکَمِحَر  لِص 
رازآ و وت  زا  لقاال )  ) هک تسا  نیا  نانآ  هب  تمدخ  يارب  هار  نیرتهب  نک و  مکحم  بآ  زا  ياهعرج  اب  یّتح  ار  دوخ  يدـنواشیوخ  دـنویپ   ؛

[407 «.] دننیبن یتمحازم 
395 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دزیهرپب هفیاط  جـنپ  اب  تبحاصم  زا  هک  دـنکیم  تحیـصن  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  تسا  يّدـحهب  محر  عطق  هانگ  یتشز 
: » دناهدرک محر  عطق  هک  دنایناسک  هورگ  جنپ  نآ  زا  یکی 

َلَجَو  ّزع  ِهّللا  ِباتِک  یف  ًانوعلَم  ُُهتدَجَو  ّینإَف  ِهِمِحَِرل  ِعِطاقلا  َۀَبَحاصُمَو  َكاّیإَو  مُهبِحاُصت  الَف  ًۀَسمَخ  رُظنا  َّیَُنب  ای 
نآرق هکنیا  رصتخم  [ 408 «.] تسا هدرمش  ادخ  تمحر  زا  رود  نوعلم و  ار  وا  نآرق  هک  هدرک  محر  عطق  هک  یـسک  اب  ترـشاعم  زا  زیهرپب   ؛

. تسا هدرک  تّمذم  تخس  ار  اهنآ  زین  یمالسا  ثیداحا  دراد و  يدیدش  تاریبعت  يدنواشیوخ  دنویپ  محر و  ناعطاق  هب  تبسن 
؟ تسا مادک  دنوادخ  هاگشیپ  رد  لمع  نیرتضوغبم  دندیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

يدنواشیوخ دنویپ  ظفح  هب  تبسن  مالسا  هکنیا  ّتلع  [ 409 «.] محر عطق  : » دومرف نآ ؟ زا  دعب  دندیسرپ : ادخ » هب  كرـش  : » دومرف خساپ  رد 
زا هچ  گرزب  عامتجا  کی  هب  ندیـشخب  تمظع  لماکت و  تفرـشیپ ، تیوقت ، حالـصا ، يارب  هشیمه  هک  تسا  نیا  هدرک  يراشفاپ  همهنیا 

دوخ عامتجا  کچوک ، ياهدحاو  تیوقت  تفرـشیپ و  اب  درک ، عورـش  نآ  کچوک  ياهدحاو  زا  دـیاب  یقالخا  هچ  يونعم و  ياههبنج  رظن 
. دش دهاوخ  حالصا  دوخ  هب 

ًالومعم هک  هداد  ییاهدـحاو  حالـصا  هب  روتـسد  تسا و  هدرک  يرادربهرهب  يرتلماک  وحن  هب  شور  نیا  زا  ناناملـسم  تمظع  يارب  مالـسا 
گر و رد  ناـشنوخ  هک  دـنکیم  هیـصوت  ار  یناـسک  هینب  تیوقت  اریز  دـننادرگیور ، نآ  هب  ندیـشخب  تمظع  تناـعا و  کـمک و  زا  دارفا 

ناسنا رمع  دش  دنمورین  يدنواشیوخ  کچوک  تاعامتجا  هک  یماگنه  تسادیپ  و  دناهداوناخ ، کی  ياضعا  تسا ، شدرگ  رد  مه  تسوپ 
« دوشیم اهرهـش  يدابآ  ثعاب  محر  هلـص  : » دیوگیم هک  یثیدح  دیاش  ددرگیم . اهرهـش  نارمع  بجوم  هجیتن  رد  دوشیم و  ینالوط  زین 
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. دشاب ینعم  نیمه  هب  هراشا 
396 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

زامن كرت 

هراشا

27
یلاعَت  ِهّللا  ُلوَق  َِکلذ  َو  اینُّدلا  َیلا  َۀَعجَّرلا  ُلأسَی  ِةالَّصلا  ُكِرات  ُّیلَع ، ای 

[410 «.] ِنوُعِجْرا َّبر  َلاَق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َءاَج  اَذِإ  یَّتَح  »
هب نانچمه  اهنآ  : ) دیامرفیم هک  تسا  دنوادخ  نخس  نیا  ار و  ایند  نیا  هب  تشگرب  دنکیم  بلط  هدرک  كرت  ار  زامن  هک  یـسک  یلع ، يا 

. دینادرگزاب ارم  اراگدرورپ ، دیوگیم : دسر  ارف  نانآ  زا  یکی  گرم  هک  ینامز  ات  دنهدیم ) همادا  دوخ  طلغ  هار 
ص 58 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: مینکیم هراشا  زامن  رثا  هد  هب  اجنیا  رد  اذل  تسا ، ناسنا  رد  زامن  راثآ  نتسنادن  دیاش  زامن  رد  دارفا  ندرک  يراگنالهس  للع  زا  یکی 

هعماج درف و  تیبرت  رد  زامن  ریثأت 

رد يرتشیب  ياهيراکهزیر  هب  ار  ام  یمالـسا  تایاور  تایآ و  نتم  رد  ّتقد  یلو  دشاب ، یفخم  یـسک  رب  شاهفـسلف  هک  تسین  يزیچ  زامن 
: دوشیم نومنهر  هنیمز  نیا 

، تسادخ دای  نامه  زامن  هفسلف  هجیتن و  همّدقم و  فده و  ساسا و  حور و  . 1
397 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دنوادـخ درادیمزاب و  اـهیتشز  زا  ار ) ناـسنا   ) زاـمن هک  راد  اـپرب  ار  زاـمن  : » دـیامرفیم توبکنع  هروس  هیآ 45  رد  هک  هـّللا » رکذ   » ناـمه
«. دینکیم ییاهراک  هچ  امش  دنادیم 

رد دنکیم . هتشذگ  حالـصا  هبوت و  هب  توعد  ار  ناسنا  زامن  اریز  تسا ، یهلا  شزرمآ  ترفغم و  ناهانگ و  زا  وشوتسـش  هلیـسو  زامن  . 2
ره دشاب و  هزیکاپ  فاص و  بآ  زا  يرهن  امـش  زا  یکی  هناخ  ِرد  رب  رگا  : » دیـسرپ شنارای  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدمآ  یثیدـح 

؟ دَنامیم وا  ندب  رد  یگدولآ  زا  يزیچ  ایآ  دَیوشب ، نآ  رد  ار  دوخ  راب  جنپ  زور 
نیب زا  هدـش  بکترم  زامن  ود  نایم  رد  هک  یناهانگ  دـَناوخیم ، زامن  ناسنا  هاگره  تسا ، يراـج  بآ  نیا  دـننام  زاـمن  دومرف : هن . دـنتفگ :

«. دوریم
دنیـشنیم بلق  رب  هک  ییاهراگنز  دـباییم و  مایتلا  زاـمن  مَهرَم  اـب  دنیـشنیم ، هاـنگ  زا  ناـسنا  ناـج  حور و  رب  هک  یتاـحارج  بیترت  نیا  هب 

. دوشیم هدودز 
. دهدیم شرورپ  لد  رد  ار  اوقت  لاهن  دنکیم و  تیوقت  ناسنا  رد  ار  نامیا  حور  هک  ارچ  تسا ، هدنیآ  ناهانگ  ربارب  رد  يّدس  زامن  . 3

اشحف و زا  یهن  ناونع  هب  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دنتـسه و  هاـنگ  ربارب  رد  دـس  نیرتدـنمورین  اوقت »  » و ناـمیا »  » هک مینادیم  و 
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نایاوشیپ يارب  ار  اهنآ  لاح  حرـش  هک  دـندوب  يراـکهانگ  دارفا  میناوخیم : يدّدـعتم  ثیداـحا  رد  هک  تسا  ناـمه  هدـش و  ناـیب  تارکنم 
. درک دنکیم و  حالصا  ار  اهنآ  زامن  دیروخم ، مغ  دندومرف : اهنآ  دندرک و  نایب  مالسا 

رد قرغ  دـننک و  شوـمارف  ار  دوـخ  شنیرفآ  فدـه  هک  تسا  نآ  قـح  هار  ناورهر  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  تـسادز . تـلفغ  زاـمن  . 4
ناسنا هب  ّبترم  دوشیم ، اپرب  رابجنپ  زورهنابـش  ره  فلتخم و  لصاوف  رد  هکنیا  مکح  هب  زامن  اّما  دنوش ، رذگدوز  ذیاذل  يّدام و  یگدـنز 
تمعن نیا  دنکیم و  دزشوگ  وا  هب  ناهج  رد  ار  وا  ّتیعـضو  دزاسیم . ناشنرطاخ  ار  وا  شنیرفآ  فده  دهدیم و  رادشه  دنکیم ، راطخا 

. دیوگ شابرادیب  وا  هب  راب  دنچ  زورهنابش  ره  رد  هک  دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  ياهلیسو  ناسنا  هک  تسا  یگرزب 
398 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یناشیپ ادخ  ربارب  رد  راب  ود  تعکر  ره  رد  تعکر و  هدفه  زورهنابـش  ره  رد  ناسنا  هک  ارچ  دنکـشیم ، مهرد  ار  ربک  ینیبدوخ و  زامن ، . 5
ار یهاوخدوخ  رورغ و  ياههدرپ  تیاهنیب ، ربارب  رد  يرفـص  هکلب  دنیبیم ، وا  تمظع  ربارب  رد  یکچوک  هّرذ  ار  دوخ  دـیاسیم ، كاخ  رب 

. دبوکیم مه  رد  ار  ییوجيرترب  ّربکت و  دنزیم ، رانک 
نیتسخن نامیا ، زا  دعب  هدش ، سکعنم  نآ  رد  یمالسا  تادابع  ياههفسلف  هک  فورعم  ثیدح  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لیلد  نیمه  هب 

هدرک بجاو  كرـش  زا  اهناسنا  يزاسكاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  : » دیامرفیم دنکیم و  نییبت  فدـه  نیمه  اب  تسا  زامن  هک  ار  تدابع 
«. ربک زا  يزاسكاپ  يارب  ار  زامن  تسا و 

تعیبط ملاع  راویدراچ  هّدام و  دودـحم  ناهج  زا  ار  ناسنا  هک  ارچ  تسا ، ناسنا  يونعم  لماکت  قـالخا و  لـیاضف  شرورپ  هلیـسو  زاـمن  . 6
ربارب رد  هطساو  چیه  هب  زاین  نودب  ار  دوخ  دزاسیم ، زارمه  ادصمه و  ناگتـشرف  اب  دنکیم و  توعد  اهنامـسآ  توکلم  هب  دربیم ، نوریب 

. دزیخیمرب وگوتفگ  هب  وا  اب  دنیبیم و  ادخ 
زا نتفرگ  کمک  اب  صوصخهب  وا  تمظع  ّتیمیحر و  ّتینامحر و  ادـخ ، تافـص  يور  رب  هیکت  اـب  مهنآ  زورهنابـش  رد  لـمع  نیا  رارکت 

یقالخا لیاضف  شرورپ  رد  ياهظحالم  لباق  رثا  تساهیکاپ ، اهیکین و  يوسهب  هدننکتوعد  نیرتهب  هک  دـمح  زا  دـعب  ینآرق  ياههروس 
. دراد ناسنا  دوجو  رد 

: دومرف زامن  هفسلف  هرابرد  هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد 
«. تسادخ هب  يراگزیهرپ  ره  بّرقت  هلیسو  زامن  »

راتفگ صلاخ و  ّتین  زا  تسا  ياهعومجم  زامن  اریز  دنکیم ، هدنز  ار  قالخا  حور  دـهدیم و  حور  شزرا و  ناسنا  لامعا  ریاس  هب  زامن  . 7
. دنکیم تیوقت  ار  صالخا  حور  دشاپیم و  ناسنا  ناج  رد  ار  کین  لامعا  ریاس  رذب  زورهنابش  رد  نآ  رارکت  هناصلاخ و  لامعا  كاپ و 

مجلم نبا  ریـشمش  اـب  شکراـبم  قرف  هکنآ  زا  دـعب  دوـخ  ياـیاصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  میناوـخیم  یفورعم  ثیدـح  رد 
: » دومرف دش  هتفاکش  راکتیانج 

ِیف  َهّللا  َهّللا 
399 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

مُِکنیِد  ُدومَع  اهَّنِإَف  ِةالَّصلا 
، دـنک طوقـس  ای  دنکـشب  مه  رد  همیخ  دومع  هک  یماگنه  مینادیم  [ 411 «.] تسامـش نید  نوتـس  هک  ارچ  زامن ، هرابرد  ار  ادخ  ار ، ادـخ   ؛

لامعا دورب  نیب  زا  زامن  قیرط  زا  ادـخ  اب  ناگدـنب  طابترا  یتقو  نینچمه  درادـن ، يرثا  دـشاب  مکحم  فارطا  ياهخـیم  اـهبانط و  ردـقره 
. داد دهاوخ  تسد  زا  ار  رگید 

: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 
ِِهلَمَع  ُِرئاس  ِهیَلَع  َّدُر  تَّدُر  نإَو  ِِهلَمَع  ُِرئاس  َِلُبق  تَِلُبق  نإف  ُةالَّصلا  ُدبَعلا  ِِهب  ُبساُحی  ام  َلَّوأ  َّنإ 
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دوش در  رگا  و  دوشیم ، لوبق  شلامعا  ریاس  دش ، هتفریذپ  رگا  تسا ، زامن  دوشیم  یـسرباسح  نآ  هب  هدنب  تمایق  رد  هک  يزیچ  نیتسخن   ؛
هدروآ اجهب  حیحـص  روطهب  رگا  تسا و  قلاخ  قلخ و  طابترا  زمر  زاـمن  هک  لـیلد  نیا  هب  دـیاش  [ 412 «.] دش دـهاوخ  در  زین  شلامعا  ریاس 

طقاس رابتعا  هجرد  زا  هدولآ و  شلامعا  هّیقب  هنرگو  دوشیم  هدـنز  وا  رد  تسا  لامعا  ریاس  یلوبق  طرـش  هک  صالخا  تبرق و  دـصق  دوش ،
. دوشیم

، رازگزامن ناکم  مینادیم  اریز  دنکیم ، یگدـنز  يزاسكاپ  هب  توعد  تّحـص ، طیارـش  هب  هّجوت  اب  شدوخ  ياوتحم  زا  رظن  عطق  زامن  . 8
ماجنا وضو  لسغ و  نآ  رد  هک  یّلحم  دـنکیم ، لسغ  دریگیم و  وضو  نآ  اب  هک  یبآ  دـناوخیم ، زامن  نآ  رب  هک  یـشرف  رازگزامن ، سابل 

، یـشورفمک بصغ ، اـبر ، ملظ ، زواـجت و  هب  هدولآ  هک  یـسک  دـشاب . كاـپ  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  بصغ و  هنوگره  زا  دـیاب  دوـشیم 
زورهنابـش رد  تبون  جنپ  رد  زامن  رارکت  نیاربانب  دنک ؟ مهارف  ار  زامن  تامّدقم  دـناوتیم  هنوگچ  دـشاب  مارح  لاوما  بسک  يراوخهوشر و 

. نارگید قوقح  تیاعر  هب  تسا  یتوعد  دوخ 
كرت يارب  ّرثؤم  لماع  کی  زین  اهنآ  تیاـعر  هک  دراد  لاـمک  طیارـش  رگید ، ریبعت  هب  لوبق و  طیارـش  تّحـص ، طیارـش  رب  هوـالع  زاـمن  . 9

. تسا ناهانگ  زا  يرایسب 
رکذ زامن  لوبق  عناوم  ناونعهب  يدایز  روما  ثیدح  عبانم  یهقف و  ياهباتک  رد 

400 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
«. دنک هبوت  هکنیا  رگم  دش  دهاوخن  لوبق  زور  لهچ  ات  راوخبارش  زامن  : » هدمآ تایاور  رد  هک  تسا  رمخ  برش  هلمج  زا  تسا ، هدش 

: دـیوگیم هک  يرگید  تایاور  نینچمه  دـش و  دـهاوخن  لوبق  دزادرپیمن  تاکز  هک  یـسک  زاـمن  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  تاـیاور  رد  و 
هدـنزاس دـح  هچ  ات  یلوبق  طیارـش  نیا  ندرک  مهارف  هک  تسادـیپ  تسا ، زاـمن  لوبق  عناوم  زا  ینیبدوخ  بجُع و  اـی  مارح ، ياذـغ  ندروخ 

. تسا
بجوم ود  ره  نآ  میدقت  ریخأت و  هک  دریگ  ماجنا  ینّیعم  تاقوا  رد  دـیاب  ًاقیقد  اریز  دـنکیم ، تیوقت  ناسنا  رد  ار  طابـضنا  حور  زامن  . 10

شریذـپ اهنآ  تیاعر  هک  نآ  زج  دوجـس و  عوکر و  دوعق و  ماـیق و  ّتین و  دروم  رد  رگید  ماـکحا  بادآ و  نینچمه  تسا و  زاـمن  نـالطب 
. دزاسیم ناسآ  اًلماک  یگدنز  ياههمانرب  رد  ار  طابضنا 

زامن حور  هک  مییازفیب - نآ  رب  ار  تعاـمج  یگژیو  رگا  دراد و  دوجو  تعاـمج  هلأـسم  زا  رظن  عطق  زاـمن  رد  هک  تسا  يدـیاوف  اـهنیا  همه 
[413 .] دنکیم ادیپ  نادنچدص  یتّیّمها  شزرا و  تسا - تعامج  نامه 

401 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

جح كرت 

هراشا

28
یلاعَتَو  َكَرابَت  ُهّللا  َلاق  ٌِرفاک  ُعیطَتسَی  َوُهَو  ّجَحلا  ُكِرات  ُّیلَع ، ای 

[414 «.] َنیَِملاَْعلاِنَع ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَمَو  اًلِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاَطَتْساِنَم  ِْتیَْبلاُجِح  ِساَّنلایَلَع  ِهَِّللَو  »
. ًاِّینارصَن وأ  ًاّیِدوهَی  ِۀَمایِقلاَموَی  ُهّللا  ُهَثََعب  َتومَی  یّتَح  َّجَحلا  َفَّوَس  نَم  ُّیلَع ، ای 

مدرم رب  ادخ  يارب  و  : » دـیامرفیم یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تسا ، رفاک  درواین  اجهب  جـح  یلو  دراد  یلام  تعاطتـسا  هک  یـسک  یلع ، يا 
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دوخ هب  دنک ، كرت  ار  جح  و   ) دزرو رفک  سکره  و  دنراد . نآ  يوسهب  نتفر  ییاناوت  هک  اهنآ  دننک ، وا )  ) هناخ گنهآ  هک  تسا  بجاو ) )
«. تسا زاینیب  نایناهج  همه  زا  دنوادخ  و  هدناسر ،) نایز 

. دزیگنایمرب ینارصن  ای  يدوهی  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  دریمب  هدرکن  جح  جح و  هضیرف  رد  دنک  هحماسم  هک  یسک  یلع ، يا 
ص 58 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ماجنا حیحص  همانرب  قبطرگا  هک  تسایمالسا  هعماجو  درف  رد  یناوارف  راثآ  تاکرب و  ياراد  رگید  تادابع  نوچمه  جح  هوکـشرپ  مسارم 

. ددرگ یمالسا  عماوج  رد  ياهزات  لّوحت  أشنم  لاس  ره  دناوتیم  دوش  یتسرد  يرادربهرهب  نآ  زاو  دریذپ 
402 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: زا دنترابع  دُعب  راهچ  نیا  تسا . رتدوسرپ  رترادهشیر و  يرگید  زا  کی  ره  هک  تسا  دعب  راهچ  ياراد  تقیقح  رد  گرزب  کسانم  نیا 

: جح یقالخا  دعُب  . 1

يّدام تانّیعت  زا  یّلکهب  ار  ناسنا  مارحا »  » مسارم دروآیم . دوجو  هب  اهناسنا  رد  هک  تسا  یقالخا  ینوگرگد  نامه  جح  هفـسلف  نیرتمهم 
مرُحم فیاظو  زا  هک  يزاسدوخ  هب  نتخادرپ  ذـیاذل و  میرحت  اب  دَربیم و  نوریب  رویز  رز و  گنراگنر و  ياهسابل  يرهاـظ و  تازاـیتما  و 

تازایتما نیگنـس  راب  يداع  لاح  رد  هک  نانآ  دَربیم و  ورف  افـص  ّتیناحور و  رون و  زا  یملاع  رد  هدرک و  ادـج  هّدام  ناهج  زا  ار  وا  تسا ،
. دنکیم هدوسآ  تحار و  رابکبس و  هبترمکی  دننکیم  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  اهلادم  اههجرد و  موهوم و 

رتمکحم و شیادـخ  اب  هظحلهبهظحل  ار  ناسنا  يونعم  ياـههقالع  هک  یمـسارم  دریگیم ، ماـجنا  يرگید  زا  سپ  یکی  جـح  مسارم  سپس 
دنویپ رون  افـص و  زا  رپ  نشور و  ياهدـنیآ  هب  هدـیرب و  شدولآهانگ  کیرات و  هتـشذگ  زا  ار  وا  دزاسیم ، رتيوق  رتکـیدزن و  ار  وا  هطبار 

. دهدیم
تسا و رجاـه  شرداـم  هّللاحـیبذ و  لیعامـسا  نکـشتب و  میهاربا  تارطاـخ  روآداـی  مدـق  ره  رد  جـح  مسارم  هک  تقیقح  نـیا  هـب  هّجوـت 
ماع و روطهب  هّکم  نیمزرـس  هکنیا  هب  هّجوت  زین  دـنکیم و  مّسجم  ناسنا  نامـشچ  ربارب  رد  ار  اهنآ  يرگراـثیا  اهتشذـگ و  اهتدـهاجم و 

ناناملـسم ياهتدـهاجم  گرزب و  نایاوشیپ  مظعا و  ربمایپ  تارطاخ  روآداـی  صاـخ  روطهب  فاوط  ّلـحم  هبعک و  هناـخ  مارحلادجـسم و 
ناـسنا هّکم ، نیمزرـس  مارحلادجـسم و  زا  ياهشوگ  ره  رد  هک  ياهنوگهب  دوشیم  رتقیمع  یقـالخا  بـالقنا  نیا  تسا ، مالـسا  لّوا  ردـص 

. دونشیم ار  اهنآ  ياههسامح  ياوآ  يادص  دنیبیم و  ار  گرزب  نایاوشیپ  ریاس  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرهچ 
ياهنوـگ هـب  دــنزاسیم و  مـهارف  هداـمآ  ياـهلد  رد  ار  یقـالخا  بـالقنا  کـی  هـنیمز  دــنهدیم و  مـه  تـسدهبتسد  هـمه  اــهنیا  يرآ 

رد هک  تسین  تهجیب  دننکیم . زاغآ  وا  تایح  رد  ینیون  هحفص  دننادرگیمرب و  ار  ناسنا  یناگدنز  قرو  یندشانفصو 
403 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

«. تسا هدش  هداز  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دیآیم  نوریب  دوخ  ناهانگ  زا  دَروآ ، اجهب  لماک  ار  جح  هک  ره  : » میناوخیم یمالسا  تایاور 
. تسا یناسنا  نیون  یگدنز  کی  رگزاغآ  هک  يّدلوت  تسا ، يوناث  ّدلوت  کی  ناناملسم  يارب  جح  يرآ ،

رود هب  ار  نآ  زغم  هدرک و  تعانق  نآ  زا  ياهتـسوپ  هب  اهنت  جـح  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  هن  راثآ  تاکرب و  نیا  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  هّتبلا 
نآ حور  هب  زگره  هداد و  رارق  يّدام  لیاسو  هّیهت  ایر و  رهاظت و  ای  تحایـس  ریـس و  حیرفت و  هلیـسو  ار  جح  هک  اهنآ  يارب  هن  دـناهدنکفا و 

. دناهدیسر نآ  يانعم  قمع و  هب  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  هکلب  دناهدشن ، فقاو 

: جح یسایس  دعُب  . 2
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: جح یسایس  دعُب  . 2

هلیـسو نیرتّرثؤم  دنکیم ، هضرع  ار  تادابع  نیرتقیمع  نیرتصلاخ و  هکنیا  نیع  رد  جـح  مسارم  مالـسا ، گرزب  ياهقف  زا  یکی  هتفگ  هب 
. تسا مالسا  یسایس  فادها  دربشیپ  يارب 

هب هچراپ  کی  دوپ  رات و  هک  دناهتخیمآ  مه  هب  نانچ  جح  رد  ود  نیا  تسادـخ . قلخ  هب  هّجوت  تسایـس  حور  ادـخ و  هب  هّجوت  تدابع  حور 
. دنیآیم باسح 

. تسا ناناملسم  ياهفص  تدحو  يارب  يّرثؤم  لماع  جح 
. تسا ییایفارغج  ياهزرم  راصح  رد  ندش  دودحم  یتسرپداژن و  یّلم و  تابّصعت  اب  هزرابم  لماع  جح 

. دوشیم امرفمکح  یمالسا  ياهروشک  رد  هک  ياهناملاظ  ياهماظن  تّفخ  ندرب  نیب  زا  اهروسناس و  نتسکش  يارب  تسا  ياهلیسو  جح 
يارب تسا  يّرثؤم  لماع  جـح  ماجنارـس  رگید و  هطقن  هب  هطقن  ره  زا  یمالـسا  ياهروشک  یـسایس  رابخا  لاقتنا  يارب  تسا  ياهلیـسو  جـح 

. نیملسم نتخاس  دازآ  رامعتسا و  تراسا و  ياهریجنز  نتسکش 
دـندرکیم و تموکح  یمالـسا  سّدـقم  ياهنیمزرـس  رب  ساّبعینب  هّیماینب و  نوچمه  راـّبج  ناـمکاح  هک  ماـّیا  نآ  رد  لـیلد  نیمه  هب  و 

ياهرشق  نایم  سامت  هنوگره 
404 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

يدازآ و يوسهب  دوب  ياهچیرد  جـح  مسوم  ندیـسر  ارف  دـننک ، بوکرـس  ار  شخبيدازآ  تکرح  ره  ات  دـنتفرگیم  رظن  ریز  ار  ناملـسم 
یماگنه مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ساسا ، نیمه  رب  یسایس . فلتخم  لئاسم  حرط  رگیدکی و  اب  یمالسا  گرزب  هعماج  ياهرشق  سامت 

: دیامرفیم جح  هرابرد  دَرمشیمرب  ار  تادابع  ضیارف و  هفسلف  هک 
«. درک عیرشت  مالسا  نییآ  تیوقت  يارب  ار  جح  مسارم  دنوادخ  »

ار جـح  يانعم  رگا  ناناملـسم  لاح  هب  ياو  دـیوگیم : دوخ  يانعمرپ  راتفگ  رد  هناگیب  فورعم  نارادمتـسایس  زا  یکی  هک  تسین  تهجیب 
. دننک كرد  ار  جح  يانعم  رگا  ناشنانمشد  لاح  هب  ياو  دنمهفن و 

رد روضح  اب  ناوتان  نانزریپ  نادرمریپ و  یّتح  هک  يداهج  هدـش ، هدرمـش  فیعـض  دارفا  داهج  ناونعهب  جـح  یمالـسا ، تایاور  رد  یّتح  و 
ندادرس ادخ و  هناخ  درگ  نارازگزامن  يوت  رد  وت  ياههقلح  اب  دنزاس و  سکعنم  ار  یمالـسا  تّما  تمظع  هوکـش و  دنناوتیم  نآ  هنحص 

. دننازرلب ار  مالسا  نانمشد  تشپ  ریبکت ، تدحو و  ياوآ 

: جح یگنهرف  دعُب  . 3

. دیآ رد  اهرکف  لاقتنا  یگنهرف و  هلدابم  لماع  نیرتّرثؤم  دناوتیم  جح  ماّیا  رد  ناملسم  ياهرشق  طابترا 
تایاور رد  تسا . ناهج  ناناملـسم  ياهرـشق  همه  یعقاو  یعیبط و  هدـنیامن  جـح ، دنمهوکـش  عاـمتجا  هک  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اـب  ًاـصوصخ 

. تسا مالسا  ناهج  مامت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راثآ  رابخا و  رشن  جح  دیاوف  زا  یکی  هک  میناوخیم  یمالسا 
ار ناگدنب  نیا  دنوادخ  : » دومرف ترضح  مدیسرپ ، هبعک  فاوط  جح و  هفسلف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  مکح  نب  ماشه 
ات تشاد  رّرقم  جح ) نییآ  رد   ) ار برغ  قرش و  مدرم  عامتجا  هلمج  زا  داد ، اهنآ  هب  ایند  نید و  تحلصم  قیرط  رد  ییاهنامرف  و  دیرفآ ... 

لقتنم رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  ار  يراجت  ياههیامرـس  یهورگ  ره  دنوش و  هاگآ  مه  لاح  زا  دنـسانشب و  ار  رگیدـکی  یبوخهب  ناناملـسم 
 ... دننک

دنروآ رطاخ  هب  ار  اهنآ  مدرم  دوش ، هتخانش  وا  رابخا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راثآ  هکنیا  يارب  و 
405 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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«. دننکن شومارف  زگره  و 
زا هدافتـسا  اب  اهنآ  دندادیمن  ناناملـسم  هب  ار  ماکحا  نیا  رـشن  هزاجا  روج  نیطالـس  افلخ و  هک  يرابناقفخ  ياهنارود  رد  لیلد  نیمه  هب 

نیناوق هرهچ  زا  هدرپ  نید  گرزب  ياملع  مالـسلا و  مهیلع  يده  هّمئا  اب  نتفرگ  سامت  اب  دندرکیم و  لح  ار  دوخ  تالکـشم  تصرف ، نیا 
. دنتشادیمرب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  مالسا و 

مه درگ  دناهّکم  رد  هک  یماّیا  رد  مالـسا  ناهج  نادنمـشیدنا  دوش و  لّدـبم  یگنهرف  میظع  هرگنک  کی  هب  دـناوتیم  جـح  رگید ، يوس  زا 
. دنراد هضرع  نارگید  هب  ار  دوخ  تاراکتباو  راکفا  دنیآ و 

: جح يداصتقا  دعُب  . 4

جح حور  اب  اهنتهن  یمالسا  ياهروشک  يداصتقا  ياههیاپ  تیوقت  يارب  جح  میظع  هرگنک  زا  هدافتسا  دننکیم ، رکف  یخرب  هچنآ  فالخرب 
. دهدیم لیکشت  ار  نآ  ياههفسلف  زا  یکی  تایاور  قبط  هکلب  درادن ، تافانم 

نایم رد  ار  يراجت  یتالدابم و  ياهنیمز  دـنراذگب و  ار  یمالـسا  كرتشم  رازاب  کی  هیاپ  گرزب  عامتجا  نآ  رد  ناناملـسم  دراد  یعنام  هچ 
. دشاب بناجا  هب  هتسباو  ناشداصتقا  هن  دزیرب و  ناشنانمشد  بیج  هب  ناشعفانم  هن  هک  دنزاس  مهارف  ياهنوگهب  دوخ 

. تسا داهج  تدابع و  نیع  هکلب  تسین ، یتسرپایند  نیا 
هک هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  حیرص  روطهب  جح  ياههفسلف  نایب  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماشه  تیاور  نامه  رد  اذل 

. تسا يداصتقا  طباور  لیهست  ناناملسم و  تراجت  تیوقت  جح ، فادها  زا  یکی 
زا روظنم  : » دومرف هک  میناوخیم  [ 415 «] ْمُّکبَّر ْنِم  اًلْـضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ٌحاَنُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل   » هیآ ریـسفت  رد  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

شورفودـیرخ جـح  مسوم  نامه  رد  دَروآ ، اجهب  ار  جـح  کسانم  دـیآ و  نوریب  مارحا  زا  ناسنا  هک  یماگنه  تسا ، يزور  بسک  هیآ  نیا 
(«. تسا باوث  ياراد  هکلب  درادن  هانگ  اهنتهن  عوضوم  نیاو   ) دننک

406 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نیمزرـس نآ  رد  هک  ماّیا  نآ  رد  ادـخ  هناـخ  نارئاز  دوش و  يرادربهرهب  لـماک  حیحـص و  روطهب  رگا  جـح  گرزب  تداـبع  هکنیا  رـصتخم 
لیکـشت اب  یمالـسا  هعماج  نوگانوگ  تالکـشم  ّلح  يارب  گرزب  تصرف  نیا  زا  تسا  هدامآ  ناـشیاهلد  دـنراد و  لاّـعف  روضح  سّدـقم 

لیلد نیمه  هب  دیاش  دشاب . اشگلکشم  رظن  ره  زا  دناوتیم  تدابع  نیا  دننک ، هدافتسا  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس و  فلتخم  ياههرگنک 
هیلع یلع  ماـما  یثیدـح  رد  و  [ 416 «.] تساپرب مه  مالـسا  تساپرب ، هبعک  هناخ  هک  مادام  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا 

: دومرف مالسلا 
اوُرَظاُنت َمل  َكُِرت  نإ  ُهَّنإَف  ُمتیَقب  ام  ُهُولُخت  مُّکبَر ال  ِتَیب  یف  هّللا  هّللا  »

هتـشادرب امـش  زا  یهلا  تلهم  دییوگ ، كرت  ار  نآ  رگا  هک  دـیراذگن  یلاخ  ار  نآ  زگره  ناتراگدرورپ ، هناخ  دروم  رد  ار  ادـخ  ار ، ادـخ   ؛
کی رگا  هک  تسا  هدوشگ  ناوـنع  نیا  تحت  یمالـسا  تاـیاور  رد  یلـصف  هک  تسا  عوـضوم  نیا  ّتیّمها  رطاـخ  هب  زین  و  [ 417 «.] دوشیم

. دتسرفب هّکم  هب  ار  اهنآ  رابجاهب  هک  تسا  بجاو  یمالسا  تموکح  رب  دننک  لیطعت  ار  جح  دنهاوخب  ناناملسم  لاس 
407 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تاکز هضیرف 
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. َۀَمارَک الَو  ٍِملسُم  الَو  ٍنِمؤِمب  َسیَلَف  ِِهلام  ِةاکَز  نِم  ًاطاریق  َعَنَم  نَم  ُّیلَع ، ای 
. دراد ادخ  هاگشیپ  رد  یشزرا  هن  ناملسم و  هن  تسا و  نمؤم  هن  دزادرپن  ار  شلام  تاکز  زا  یطاریق  هکره  یلع ، يا 

ص 58 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ترخآ دـنزادرپیمن و  تاکز  هک  یناسک  َنوُِرفاَک ؛» ْمُه  ِةَرِخَْألِاب  ْمُهَو  َةوَکَّزلا  َنُوتُْؤیَال  َنیِذَّلا   » » هفیرـش هیآ  ثحب ، دروم  ثیدـح  رب  نوزفا 

هب ای  دـشاب  بجاو  تاکز  يانعمهب  هاوخ  یمالـسا ؛ هضیرف  نیا  ّتیّمها  رب  تسا  يرگید  دـیکأت  شاهدـنهدناکت  ریبعت  اب  [ 418 «.] دنرکنم ار 
. رتهدرتسگ عیسو و  موهفم 

تموکح یلام  هینب  تیوقت  یتاقبط و  ياههلـصاف  ندرکرپ  ّتیمورحم و  رقف و  اب  هزرابم  یعامتجا و  تلادـع  ّمهم  لماوع  زا  یکی  تاکز » »
. یهلا برق  يارب  تسا  يّرثؤم  رایسب  هلیسو  یتسرپلام و  ایند و  ّبح  زا  ناج  حور و  يزاسكاپ  یمالسا و 

هروس ات 8  تایآ 6  رد  هک  تسا  يریبعت  هیبش  تسا و  رفک  ّدـح  رد  تاکز  كرت  دـهدیم  ناشن  هک  هدـمآ  یتاریبعت  یمالـسا  تاـیاور  رد 
: هلمج زا  هدمآ ، تلّصف 

هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يایاصو  هلمج  زا  هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
408 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: » دوب نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
 ... ِةاکّزلا ُِعنامَو  ٌةَرَشَع ... : ِۀَّمالا  ِهِذه  نِم  ِمیِظَعلا  ِهّللاب  َرَفَک  ُّیلع ، ای 

هّللا ُلوَق  َِکلذَو  اینُّدـلا  یلإ  َۀَـعجَّرلا  ُلأسَی  ِةاکّزلا  ُكِرات  ُّیلع  ای  َۀَـمارَک . الَو  ٍِملـسُِمب  الَو  ٍنِمؤمب  َسیَلَف  ِِهلام  ِةاکَز  نِم  ًاطاریق  عَنَم  نَم  ُّیلَع  ای 
یلاعَتَو  َكَرابَت 

نیا زا  یکی  دـناهدش و  رفاک  گرزب  دـنوادخ  هب  تّما  نیا  زا  هفیاط  هد  یلع ، يا  419 ؛] «] ِنوُعِجْرا َّبر  َلاَق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َءاَج  اَذِإ  یَّتَح  »
هن ناملـسم و  هن  تسا و  نمؤم  هن  دزادرپن  ار  شلاـم  تاـکز  زا  یطاریق  هک  ره  یلع ، يا  دومرف : سپـس  درمـش ...  ةاـکزلا  عناـم  ار  هورگ  هد 

دوخ میظع  هانگ  ناربج  يارب   ) ایند نیا  هب  تشگزاب  ياضاقت  گرم  ماگنه  تاـکز  هدـننکكرت  یلع ، يا  دراد . ادـخ  هاگـشیپ  رد  یـشزرا 
همادا دوخ  طـلغ  هار  هب  ناـنچمه  ناـنآ  : ) هدومرف هراـشا  نآ  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ناـمه  نیا  و  دوشیمن ) هتفریذـپ  اـّما  دـنکیم ،

هیلع قداص  ماما  يرگید  ثیدح  رد  [ 420 «.] دینادرگزاب ارم  اراگدرورپ ، دیوگیم : دسر ، ارف  نانآ  زا  یکی  گرم  هک  ینامز  ات  دـنهدیم )
: » دومرف مالسلا 

َنیملسُم  اوُّمُس  اِهبَو  مُهَءامِد  اُونَقَح  اِهب  ُةاکَّزلا  َیِهَو  اِهئادأب  َنوُدَمُحی  ًۀَضیرَف ال  ِءاِینغألا  ِلاومأ  یف  ِءارَقُفِلل  َضَرَف  َهّللا  َّنإ 
نآ اب  هک  تسا  تاکز  نآ  دنتسین و  شیاتس  هتـسیاش  نآ  يادا  اب  زج  هک  هداد  رارق  ياهضیرف  اینغا  لاوما  رد  ناریقف  يارب  گرزب  دنوادخ   ؛

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 421 «.] دوشیم هداهن  ناشیا  رب  ناملسم  مان  دننکیم و  ظفح  ار  دوخ  نوخ 
ًاِّینارصَن وأ  ًاّیِدوهَی  َءاش  نإ  تُمَیلَف  ِةاکَّزلا  نِم  ًاطاریق  َعَنَم  نَم 

[422 «.] ینارصن ای  دورب  ایند  زا  يدوهی  دیاب  ای  دنک  عنم  ار  تاکز  زا  یطاریق  هک  ره   ؛
409 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

يراوخابر

هراشا
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. ٍمَرحَم ِتاِذب  اهُّلُک  ٍۀَینَز  َنیعبَس  نِم  ِهّللاَدنِع  ُمَظعا  ابِر  ُمَهرِد  ُِّیلَع ، ای 

. ِمارَحلا ِهّللا  ِتَیب  یف  ُهَّما  ُلُجَّرلا  َحِکنَی  نأ  ُلثِم  ُهُرَسیأَف  ًاءزُج  َنوعبَس  ابّرلا  ُّیلَع ، ای 

ص409 یقالخا ؛  ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دوش عقاو  مراحم  اب  هک  انز  داتفه  زا  ادخ  دزن  تسا  رتگرزب  ابر ، بسک  زا  مهرد  کی  یلع ،

. دنک انز  مارحلادجسم )  ) ادخ هناخ  رد  شردام  اب  يدرم  هک  تسا  نیا  دننام  اهنآ  نیرتلهس  تسا ، مسق  داتفه  ابر  یلع ، يا 
ص 58 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
. تسا يراوخابر  ياهنایز  ناراوخابر و  قطنم  نآ  درک و  هّجوت  دیاب  بلطم  ود  هب  اجنیا  رد 

: ناراوخابر قطنم  فلا )

هک تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  َابّرلا ؛» ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاَـق  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  : » » دـیامرفیم هرقب  هروس  هیآ 275  رد  ناراوخابر  قطنم  هراـبرد  نآرق 
: دنتفگیم

«. تسابر دننام  دتس ) داد و  و   ) عیب
ماجنا ار  نآ  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  نیفرط  هک  دناهلدابم  عاونا  زا  ود  ره  ینعی  تسا ؟ يراوخابر  تراجت و  نایم  یتوافت  هچ  دنیوگیم  اهنآ 

. دنهدیم
«. مارح ار  ابر  هدرک و  لالح  ار  تراجت  عیب و  دنوادخ  : » دیوگیم خساپ  رد  نآرق 

410 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. درک هسیاقم  مه  اب  ار  اهنآ  دیابن  تسا و  ینشور  توافت  ود  نیا  نایم  ینعی 

«. َابّرلا َمَّرَحَو  َْعیَبلا  ُهَّللا  َّلَحَأَو  »
ره یلومعم  ياهشورف  دـیرخ و  رد  ًالّوا  اریز  هدوب ، نآ  حوضو  رطاخهب  ایوگ  تسا ، هدادـن  توافت  نیا  دروم  رد  يرتشیب  حرـش  نآرق  هّتبلا 

يرگید دوس و  یکی  یهاگ  نایز ، ود  ره  یهاگ  دـننکیم ، دوس  ود  ره  یهاگ  دنتـسه ، ناـیز  دوس و  ضرعم  رد  ناـسکی  روطهب  فرط  ود 
لباقم فرط  شود  رب  یلامتحا  ياهنایز  ماـمت  دـنیبیمن و  ناـیز  هاگچـیه  راوخاـبر  يوبر ) تـالماعم   ) رد هک  یلاـح  رد  دـنکیم ، ناـیز 

نتفر لـیلحت  ربارب  رد  دـنوشیم و  رترادهیامرـس  رتعیـسو و  زورهبزور  يوـبر  تاسّـسؤم  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  درک و  دـهاوخ  ینیگنس 
. دوشیم هدوزفا  ناشتورث  مجح  رب  مئاد  فیعض ، تاقبط 

یتبثم لمع  چیه  راوخابر  هک  یتروص  رد  دنرادیمرب ، ماگ  فرصم ) دیلوت و   ) ریسم رد  نیفرط  یلومعم  شورف  دیرخ و  تراجت و  رد  ًایناث 
. درادن هنیمز  نیا  رد 

هک یلاح  رد  دوشیم ، لزلزتم  تسا  عامتجا  ساسا  هک  داصتقا  ياههیاپ  دـتفایم و  ملاـسان  ریـسم  رد  اههیامرـس  يراوخاـبر  عویـش  اـب  ًاـثلاث 
. تسا تورث  ملاس  شدرگ  بجوم  حیحص  تراجت 

یگدـنز هب  ار  هعماج  زگره  تسین و  نینچ  حیحـص  تراجت  هک  یلاح  رد  تسا ، یتاقبط  ياهگنج  اهینمـشد و  أشنم  يراوخابر  ًاـعبار  و 
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[423 .] دهدیمن قوس  نآ  زا  یشان  ياهگنج  یتاقبط و 

: يراوخابر ياهنایز  ب )

طقف نآ  رثا  رب  یعمج  اریز  دـنکیم ، عمج  عامتجا  بطق  کی  رد  ار  اهتورث  دـنزیم و  مه  هب  هعماج  رد  ار  يداـصتقا  لداـعت  يراوخاـبر 
ناـهج ریقف  دـنمتورث و  ياـهروشک  ناـیم  هلـصاف  هک  میونـشیم  رگا  دوشیم . رگید  یعمج  هّجوتم  يداـصتقا  ياـهنایز  دـنربیم و  دوـس 

. دریگیم لکش  نینوخ  ياهگنج  نآ  لابند  هب  تسا و  نیمه  نآ  لماع  کی  دوشیم ، رتشیب  زورهبزور 
411 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دشاپیم اهلد  رد  ار  ینمشد  هنیک و  رذب  دنکیم و  تسس  ار  اهدنویپ  فطاوع و  هک  تسا  ملاسان  يداصتقا  لدابت  یعون  يراوخابر 
. درادـن راکهدـب  ناـیز  هب  یهّجوت  چـیه  دـنیبیم و  ار  دوخ  لوپ  دوـس  طـقف  راوخاـبر  هک  تسا  راوتـسا  لـصا  نیا  رب  يراوخاـبر  عـقاو  رد 

. تسا هداد  رارق  نارگید  وا و  نتخاس  هراچیب  هلیسو  ار  لوپ  راوخابر  هک  دمهفیم  نینچ  راکهدب  هک  تساجنیا 
ییاج هب  راـک  یّتح  درک و  دـهاوخن  شومارف  ار  یتلادـعیب  نیا  زگره  اـّما  دـهدیم ، اـبر  هب  نت  جاـیتحا  رثا  رب  هدـنهدابر  هک  تسا  تسرد 

هب هراـچیب  راکهدـب  دوجو  رـسارس  هک  تساـجنیا  دـنکیم . ساـسحا  دوخ  يوـلگ  رب  رتماـمت  هچ  ره  ار  راوخاـبر  هجنپ  راـشف  هک  دـسریم 
هدش مامت  شناج  تمیق  هب  هک  يدمآرد  یتسه و  هک  دنیبیم  دوخ  مشچ  اب  وا  دوشیم ، وا  نوخ  هنـشت  دتـسرفیم ، نیرفن  تنعل و  راوخابر 

هب تسد  هاـگ  راکهدـب  دـهدیم ، خر  كانتـشحو  تیاـنج  اـههد  هک  تـسا  ینارحب  طیارـش  نـیا  رد  دوـشیم ، هـتخیر  راوخاـبر  بـیج  هـب 
یعامتجا و نارحب  کی  تروص  هب  یهاـگ  دـشُکیم و  یعیجف  عضو  اـب  ار  راـکبلط  یتحاراـن ، تّدـش  رثا  رب  یهاـگ  دـنزیم و  یـشکدوخ 

. دیآیمرد یناگمه  بالقنا  یمومع و  راجفنا 
ییاهّتلم دروخیم . مشچ  هب  اراکـشآ  زین  هدنریگابر  هدنهدابر و  ياهروشک  اهّتلم و  نایم  رد  يراکمه ، نواعت و  دنویپ  یگتـسسگ  نیا 

هکنیا نیع  رد  دـنرگنیم و  ّتلم  نآ  هب  صاخ  یترفن  هنیک و  ضغب و  اب  دوشیم  هتخیر  ّتلم  بیج  هب  اـبر  ناونعهب  ناـشتورث  دـننیبیم  هک 
. دنهد ناشن  دوخ  زا  یبسانم  لمعلاسکع  يزور  دنرظتنم  دناهتشاد  ضرق  هب  زاین 

دوخ لد  رد  ار  وا  هنیک  دـهنیم و  ياج  رب  هدـنریگماو  هّیحور  رد  يدـب  هداعلاقوف  رثا  یقـالخا  رظن  زا  يراوخاـبر  مییوگیم  هک  تسا  نیا 
. دنکیم تسس  اهّتلم  دارفا و  نیب  ار  یعامتجا  يراکمه  نواعت و  دنویپ  دباییم و 

ّتلع دروم  رد  هعیـشلا  لئاسو  باتک  رد  تسا . هدش  هراشا  ابر  یقالخا  ِءوس  رثا  هب  ییانعمرپ  هاتوک و  هلمج  نمـض  رد  یمالـسا  تایاور  رد 
هک  میناوخیم  ابر  میرحت 

412 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم  ملاس  نب  ماشه 

؛ ِفورعَملا ِعانِطْصا  نِم  ُساّنلا  َِعنَتمَی  الیََکل  ابّرلا  َّلَجَو  َّزَع  ُهّللا  َمَّرَح  امَّنا 
[424 «.] دنزرون عانتما  کین  راک  زا  مدرم  ات  هدرک  مارح  ار  ابر  دنوادخ 

413 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

انز رابتبکن  راثآ 

هراشا
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. ِةَرِخآلاِیف اهنِم  ٌثالَثَو  اینُّدلاِیف  اهنِم  ٌثالَث  ٍلاصِخ ، ُّتِس  انّزلا  ِیف  ُّیلَع ، ای 

. راّنلاِیف ُدولُخلاَو  ِنامحَّرلا  ُطَخَسَو  ِباسِحلا  ُءوُسَف  ِةَرِخآلاِیف  یّتلا  اّمأَو  َقزّرلا  ُعَطقَیَو  َءانَفلا  ُلّجَُعی  َو  ِءاهَبلِاب  ُبَهذَیَف  اینُّدلاِیف  یّتلا  اّمأ 
يزور هتشر  دزاس و  دوبان  رتدوز  دََرب و  وربآ  تسایند : رد  هک  اهنآ  اّما  ترخآ ، رد  هس  ایند و  رد  هس  تسا : ءوس  رثا  شـش  انز  رد  یلع ، يا 

: تسا ترخآ  رد  هچنآ  اّما  درَبب .
. تسا خزود  شتآ  رد  ندنام ) هشیمه   ) دولخ نامحر و  يادخ  مشخ  باسح و  ماگنه  يریگتخس 

ص 58 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده رون 

انز میرحت  هفسلف 

یعامتجا تخانـش  ببـس  اهنتهن  شدوجو  هک  ياهطبار  ناردپ ، نادنزرف و  هطبار  نتفر  نایم  زا  هداوناخ و  ماظن  رد  جرم  جره و  ییادـیپ  . 1
تـسا تیاـمح  نیا  همادا  ببـس  رمع  لوط  ماـمت  رد  هک  ار  یتـّبحم  ياـههیاپ  دوـشیم و  نادـنزرف  زا  لـماک  تیاـمح  بجوـم  هکلب  تسا ،

. دراذگیم
لزلزت راچد  تخـس  هدش  ناینب  یگداوناخ  طباور  هیاپ  رب  هک  یعامتجا  طباور  دنوش  ناوارف  ردپیب  عورـشمان و  نادـنزرف  هک  ياهعماج  رد 

. دوشیم
هک  مینک  رکف  نینچ  هظحل  کی  تسا  یفاک  عوضوم  نیا  ّتیّمها  هب  ندرب  یپ  يارب 

414 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
شـشوپ و تحت  دنوش  ّدلوتم  یطیارـش  نینچ  رد  هک  یتّیوهیب  نادـنزرف  دوش ، هدـیچرب  جاودزا  زاجم و  یناسنا  هعماج  ّلک  رد  انز  هچنانچ 

. ندش گرزب  ماگنه  هن  ّدلوت و  زاغآ  رد  هن  دنتسین ، سکچیه  تیامح 
هب یناسنا  هعماج  دنوشیم و  مورحم  دراد  اهتنوشخ  اهتیانج و  اب  هزرابم  رد  ياهدـننکنییعت  شقن  هک  ّتبحم  رـصنع  زا  هتـشذگ ، نیا  زا 

. ددرگیم لّدبم  داعبا  همه  رد  تنوشخ  اب  ماؤت  یناویح  اًلماک  هعماج  کی 
زا یخرب  هک  ار  ییاهناتـساد  تسا . نازابـسوه  نایم  رد  یعامتجا  يدرف و  ياهشکمـشک  اـهدروخرب و  عاونا  ببـس  نیگنن  لـمع  نیا  . 2

یـسنج تافارحنا  رانک  رد  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  رگنایب  یبوخهب  دناهتـشون  هدرک و  لقن  داـسف  زکارم  ماندـب و  ياـههّلحم  عضو  یگنوگچ 
. دهدیم خر  تایانج  نیرتدب 

اب هزرابم  يارب  هک  یتالیکـشت  مامت  اـب  تساـهيرامیب و  عاونا  هعاـشا  ثعاـب  لـمع  نیا  هک  تسا  هدرک  تباـث  ملع  هداد و  ناـشن  هبرجت  . 3
هداد و تسد  زا  ار  دوخ  تمالـس  هار  نیا  زا  دارفا  هزادـنا  هچ  اـت  هک  دـهدیم  ناـشن  راـمآ  زاـب  دـناهدرک  مهارف  زورما  نآ  راـثآ  بقاوـع و 

. دنهدیم
هنوگنیا يرادـهگن  هب  رـضاح  زگره  یناـنز  نینچ  اریز  دوشیم ، لـسن  عـطق  نادـنزرف و  نتـشک  نینج و  طقـس  ببـس  ًاـبلاغ  لـمع  نیا  . 4

نایم زا  ار  اهنآ  دـننکیم  یعـس  هشیمه  اذـل  تسا ، نانآ  موش  لامعا  همادا  هار  رـس  رب  یگرزب  عنام  دـنزرف  دوجو  ًالوصا  دنتـسین و  نادـنزرف 
. دنربب

یحور و سنا  یگدنز و  لیکـشت  رد  كارتشا  هکلب  تسین ، یـسنج  هزیرغ  عابـشا  هلأسم  اهنت  جاودزا  زا  فدـه  هک  درک  شومارف  دـیابن  . 5
رگیدکی و هب  درم  نز و  صاصتخا  نودـب  هک  تسا  جاودزا  راثآ  زا  تایح ، نوؤش  همه  رد  يراکمه  نادـنزرف و  تیبرت  يرکف و  شمارآ 
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[425 .] تسین ریذپناکما  اهنیا  زا  کیچیه  انز  میرحت 
415 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ادخ زا  سرت 

هراشا

32
. ٍءیَش ّلُک  نِم  ُهّللا  ُهَفاخأ  ُهّللا  ِفَخَی  َمل  نَمَو  ٍءیَش  َّلُک  ُهنِم  َفاخأ  َّلَجَو  َّزَع  َهّللا  َفاخ  نَم  ُّیلَع ، ای 

زیچ همه  زا  ار  وا  دنوادخ  دسرتن  دـنوادخ  زا  هک  یـسک  و  دـسرتیم ، وا  زا  زیچ  همه  دـسرتیم  لج  ّزع و  دـنوادخ  زا  هک  یـسک  یلع ، يا 
. دَناسرتیم

ص 49 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده رون 

یسرتادخ

دنوادخ ربارب  رد  ّتیلوؤسم  ساسحا  نامه  دـیحوت  تیادـه و  تخرد  هرمث  يرآ  تسادـخ . يوسهب  تیادـه  هجیتن  یـسرتادخ  تیـشخ و 
. دوشیمن لصاح  تفرعم  نودب  تیشخ  زگره  هک  ارچ  تسا ، گرزب 

ترابع هب  دراد . دـیدش  ّتیلوؤسم  ساـسحا  دوخ  فیاـظو  ربارب  رد  دـشاب  هدـش  یعقاو  ملاـع  هک  ره  هک  دوشیم  هدافتـسا  تـالمج  نیا  زا 
. تسا تیشخ  مدع  رب  لیلد  لمعیب  ملع  هکنیا  يارب  نخس ، لها  هن  دناملع  لها  رگید ،

: » دومرف مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  یتیاور  رد 
َنیّذلا  مُهَعابتأَو  ِملِعلا  َبابرأ  َّنإَو  ِهّللا  ِۀَعاِطب  ِلَمَعلا  یلع  ُفوَخلا  ُهَّثَحَو  ُهَفاخ  َهّللا  َفَرَع  نَمَف  ِناِفَلتُؤم  ِنافلإّالإ  ُلَمَعلاَو  ِهّللاب  ُملِعلا  اَمَو 

416 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ِهَیلإ  اوبِغَرَو  َُهل  اولِمَعَف  َهّللا  اُوفَرَع 

ادخ نامرف  تعاطا  لمع و  هب  راداو  ار  وا  سرت  نیمه  دسرتیم و  وا  زا  دسانـشب  ار  ادـخ  هک  یـسک  دنایمیمـص ، تسود  ود  لمع  ملع و   ؛
[426 «.] دنزرویم قشع  وا  هب  دننکیم و  لمع  وا  يارب  دناهتخانـش و  یبوخهب  ار  ادخ  هک  دنایناسک  اهنآ  ناوریپ  ملع و  نابحاص  دـنکیم ،

: » هک تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 
ِهِّلل  مُُکفَوخأ  ِهّللِاب  مُکُمَلعأ 

[427 «.] دشاب رتشیب  همه  زا  ادخ  زا  شسرت  هک  تسا  یسک  رتملاع  امش  همه  زا   ؛

؟ هزادنا هچ  ات  یسرتادخ 

ار دوخ  زگره  اهنآ  دیوگیم : نآرق  درمشن ، تازاجم  لومـشم  ار  دوخ  اّما  دشاب  هتـشاد  ازج  زور  هب  نامیا  یـسک  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا 
زا یثیدح  رد  اذل  دنرامـشیم . گرزب  ار  ناشتائّیـس  زیچان و  ار  دوخ  تانـسح  دننکیم ، ّتیلوؤسم  ساسحا  ًامئاد  ینعی  دننیبیمن . ناما  رد 
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: » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
َکَمِحََرل  ِنیَلَقَّثلا  ِبونُِذب  ُهَتئِج  َول  ًءاجَر  َهّللا  ُجراَو  ََکبَّذََعل  ِنیَلَقَّثلا  ِّرِبب  ُهَتئِج  َول  ًۀَفیِخ  َّلَجَو  َّزَع  َهّللا  ِفَخ  َنامُقل : ِۀَّیِصَو  یف 

شاب راودیما  وا  هب  نادنچ  دریذپن و  وت  زا  هک  هدب  لامتحا  يروایب  ار  نیمز  يور  مدرم  تانـسح  مامت  رگا  هک  شاب  ناسرت  ادخ  زا  نادنچ   ؛
[428 «.] دزرمایب ار  وت  هدب  لامتحا  یشاب  هتشاد  ار  نیمز  لها  ناهانگ  مامت  رگا  هک 

417 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هدش هتشادرب  نانز  زا  هک  یفیلاکت 

هراشا

33
ِرَجَحلا ُمالِتـسإ  الَو  ِةَورَملاَو  افَّصلا  َنَیب  ٌَۀلَورَه  الَو  ٍةَزانَج  ُعاّبتا  الَو  ٍضیرَم  ُةَدایِع  الَو  ٌۀَماقإ  الَو  ٌۀَـعامَج  الَو  ٌۀَـعمُج  ِءاسّنلا  یَلَع  َسَیل  ُِّیلَع ، ای 
َجیوزَّتلا ّیلوَتَت  الَو  َۀَبطُخلا  ُعَمسَت  الَو  ٍربَق  َدنِع  ُمیُقت  الَو  ِۀَِیبلَّتلِاب  ُرَهَجت  الَو  ِةَرورَّضلا  َدنِع  ّالا  َُحبذَت  الَو  ُراشَتـُست  الَو  َءاضَقلا  ّیلََوت  الَو  ٌقلَح  الَو 

ُتیبَت الَو  ِِهنذِاب  ّالا  ًائیَـش  اهِجوَز  ِتَیب  نِم  یطُعت  الَو  ُلیئاکیمَو  ُلیئرَبَجَو  ُهّللا  اهَنََعل  ِِهنذا  ِریَِغب  تَجَرَخ  نإَف  ِِهنذِإب  ّالا  اهِجوَز  ِتَیب  نِم  ُجُرَخت  ـالَو 
. اَهل ًاِملاظ  َناک  ناَو  ٌطِخاس  اهیَلَع  اهُجوَزَو 

هن رامیب و  تدایع  هن  نتفگ و  هماـقا  هنو  نتفگ  ناذا  هن  نتفر و  تعاـمج  زاـمن  هب  هن  دـنناوخب و  هعمج  زاـمن  دـنرادن  هفیظو  ناـنز  یلع ، يا 
بصنم و هن  ندیشارت و  ار  رس  هن  ندیسوب و  ای  ندرک  سمل  ار  دوسالارجح  هن  ندرک و  هلوره  افص  هورم و  نایم  رد  هن  نتفر و  هزانج  لابند 
ار مارحا  ياهکیّبل  يراچان . لاح  رد  رگم  دنُربب ، دیابن  ار  یناویح  رـس  دنریگب و  رارق  تروشم  فرط  دـیابن  ندـش و  يّدـصتم  ار  تواضق 

دنور نوریب  رهوش  هناخ  زا  دیابن  دنریگ و  تسد  هب  ار  جاودزا  راک  هن  دنونـشب و  هبطخ  دیابن  دنتـسیاب ، يربق  دزن  دیابن  دنیوگب و  دنلب  دـیابن 
هب يزیچ  رهوش  هناخ  زا  دیابن  دننکیم و  تنعل  ار  وا  لیئاکیم  لیئربج و  ادخ و  دنتفر  نوریب  رهوش  هزاجایب  هچنانچ  رهوش و  هزاجا  اب  رگم 
هب ناشرهوش  هچرگا  دشاب  نیگمشخ  وا  هب  تبـسن  رهوش  هک  یلاح  رد  دنراذگن  نیلاب  هب  رـس  ار  یبش  رهوش و  هزاجا  اب  رگم  دنهدب  یـسک 

. دشاب هدرک  متس  اهنآ 
ص 54 ج 77 ، راونالاراحب ،

418 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تیاده رون 

نز درم و  يونعم  شزرا 

ّتیسنج فالتخا  زگره  درامشیم و  ناسکی  هباشم  طیارـش  رد  يونعم  تاماقم  هب  لوصو  رد  ادخ و  هاگـشیپ  رد  ار  درم  نز و  دیجم  نآرق 
هب رظن  زا  ود  نیا  نایم  توافت  رب  لیلد  ار  یعامتجا  ياهّتیلوؤسم  رد  اهتوافت  زا  ياهراـپ  نآ  لاـبند  هب  ینامـسج و  ناـمتخاس  تواـفت  و 

هدرک رکذ  مه  اب  ار  اهنآ  اذـل  دـهدیم و  رارق  حطـس  کی  رد  اًلماک  رظن  نیا  زا  ار  ود  ره  هکلب  درامـشیمن ، یناـسنا  لـماکت  ندروآ  تسد 
. تسا

ناـشراگدرورپ یَثـْنُأ ؛  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنّم  ْمُْکنّم  ٍلـِماَع  َلَـمَع  ُعیِـضُأَال  ّینَأ  ْمُـهُّبَر  ْمَُـهل  َباَجَتْـساَف  : » » دـیامرفیم نارمع  لآ  هروـس  هـیآ 195  رد 
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«. درک مهاوخن  هابت  درم ، ای  دشاب  نز  ار ، امش  زا  یسک  چیه  لمع  نم  دومرف ) و   ) تفریذپ ار  اهنآ  تساوخرد 
سیئر وضع ، ای  نواعم  ناونع  هب  ار  يرگید  دـننیزگیمرب و  تسایر  هب  ار  رفن  کـی  يرادا  طابـضنا  رظن  زا  هک  دـنامیم  نآ  هب  تسرد  نیا 

هک تسین  نآ  رب  لیلد  زگره  بتارم  هلسلس  توافت و  نیا  یلو  دشاب ، هتشاد  دوخ  راک  رد  يرتعیسو  تاعالّطا  هبرجت و  رتشیب ، ییاناوت  دیاب 
. تسا رتشیب  شنادنمراک  ای  نواعم  زا  سیئر  يدوجو  شزرا  یناسنا و  ّتیصخش 

، باسح نودب  دش و  دـهاوخ  تشهب  لخاد  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  دـنک و  یکین  راک  نز ، درم و  زا  سک  ره  : » دـیامرفیم تحارـصاب  نآرق 
ياهزیکاپ یگدنز  وا  هب  دشاب  نمؤم  دنک و  هتـسیاش  راک  نز  درم و  زا  سک  ره  : » دـیامرفیم رگید  ياج  رد  و  [ 429 «.] دوشیم هداد  يزور 

للم زا  يرایـسب  هک  دـش  لزان  ینامز  رد  رگید  ناوارف  تایآ  تایآ و  نیا  [ 430 «.] داد میهاوخ  نسحا  وحن  هب  ار  اهنآ  شاداپ  میـشخبیم و 
. دنتسنادیم گرم  فارحنا و  هانگ و  همشچرس  هدشنیرفن و  دوجوم  کی  ار  نآ  دنتشاد و  دیدرت  نز  سنج  ندوب  ناسنا  رد  ایند 

419 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
زا دیلپ و  يدوجوم  ار  نز  اهینانوی  زا  يرایسب  تسین . لوبقم  ادخ  هاگـشیپ  رد  نز  تادابع  هک  دندوب  دقتعم  یّتح  نیـشیپ  للم  زا  يرایـسب 

. دنتسنادیم ناطیش  لمع 
. تسا نادرم  رایتخا  رد  اهنت  یناسنا  حور  نیاربانب  درادن و  یناسنا  حور  نز  ًالوصا  هک  دندوب  دقتعم  اهینانوی  یخرب  اهیمور و 

دعب وا  حور  دراد و  یناسنا  حور  درم  لثم  نز  ایآ  هک  دندرکیم  ثحب  هراب  نیا  رد  ایناپسا  رد  یحیـسم  ياملع  رخاوا  نیمه  ات  هکنیا  بلاج 
نادیواج ناویح ، ناسنا و  حور  نایم  تسا  یخزرب  نز  حور  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  یتاثحابم  زا  سپ  دـنام ؟ دـهاوخ  نادواج  گرم  زا 

. میرم حور  زجب  تسین 

ماهّتا کی  هب  خساپ 

زا هزادنا  هچ  اهنز ، هن  تساهدرم  نید  مالـسا  هک  دننکیم  مهّتم  ار  مالـسا  یهاگ  عالّطایب  دارفا  زا  ياهراپ  هکنیا  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 
، دراد دوجو  نز  درم و  ناـیم  هک  یفطاـع  یمـسج و  ياـهتوافت  رطاـخهب  مالـسا  نیناوق  زا  ياهراـپ  رگا  یّلک  روـطهب  تسا . رود  تقیقح 
اب درم  نز و  ظاحل  نیا  زا  دنزیمن و  همطل  نز  يونعم  شزرا  هب  هجوچـیه  هب  دوشیم ، هدـید  یعامتجا  ياهّتیلوؤسم  رظن  زا  ییاهتوافت 

[431 .] تسا زاب  ود  ره  يور  هب  ناسکی  روطهب  تداعس  ياهرد  دنرادن و  یتوافت  رگیدکی 
420 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یتسس یلبنت و  حازم ،

34
ّقَح یلَع  ِربصَت  َمل  تَرَجَـض  نإ  َکَّنإف  ُلَسَکلاَو  ُةَرجَّضلا  ِنیَتَلـصَخَو  َكاّیإَو  َكُرون  ُبَهذَیَف  بِذکَت  الَو  َكُؤاَهب  ُبَهذَیَف  َحَزمَت  ال  ُّیلَع ، ای 

. ًاّقَح ّدَُؤت  َمل  َتلَسَک  نإَو 
لـسک یلبنت و  تلـصخ : ود  زا  شاـب  رذـحرب  دربیم و  ار  تروـن  هک  وـگن  غورد  دَربیم ، ار  ّتیـصخش  شزرا و  هک  نـکن  حازم  یلع ، يا 

. ینک ادا  ار  یّقح  هک  یتسین  رضاح  يدش  لسک  رگا  ینکیمن و  ربص  یّقح  رب  يدش  لبنت  رگا  هک  یتسردهب  سپ  ندوب ،
ص 48 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
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نیا دینادب  هکنیا  يارب  تسا . مدرم  ندنادنخ  يارب  هدوهیب  نانخـس  ندرک  لدـب  ّودر  دوشیم  اههدرپ  ندـش  هدـیرد  بجوم  هک  یناهانگ  زا 
: » دومرف هک  دینک  هّجوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  هب  تسا  مومذم  مالسا  رظن  زا  هزادنا  هچ  لمع 

اّیرُّثلا نِم  َدَعبأ  اِهب  يوهَی  َساّنلا  اِهب  ُکِحُضی  ِۀَِملَکلاب  ُمَّلَکَتَی  َلُجَّرلا  َّنإ 
زا رترود  ییاج  هب  یتخبدـب ) تکاله و  رظن  زا   ) ار وا  نخـس  نامه  یلو  دـنادنخب  ار  دوخ  نالفحممه  ات  دـیوگیم  ینخـس  ناسنا  یهاگ   ؛

: » دومرف رگید  یثیدح  رد  و  [ 432 «.] دنکیم طقاس  ایرث 
ِهجَولا  ِءاِمب  ُبَهذَت  ِحازِملا  ُةَرثَک 

ندرک  یخوش  دایز   ؛
421 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ینمـشد و داجیا  اب  یخوش  هک  دـناهداد  رّکذـت  ار  هتکن  نیا  فلتخم  ياهنایب  اب  هنیمز  نیا  رد  اـم  راوگرزب  ناربهر  [ 433 «.] دَربیم ار  وربآ 
. دزاسیم مرشیب  خاتسگ و  رگیدکی  هب  تبسن  ار  مدرم  هدش و  یعامتجا  ياههدرپ  ندش  هدیرد  بجوم  دارفا ، نایم  هنیک 

422 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ینیچنخس تبیغ و  راثآ 

هراشا

35
. ِربَقلا َباذَع  ُبِجُوت  َۀَمیمَّنلاَو  ُرِطُفت  َۀَبیغلا  َّنإَف  َۀَمیمَّنلاَو  َۀَبیِغلا  ِرَذحا  ُّیلَع ، ای 

ربق باذع  ثعاب  ینیچنخـس  و  دربیم ) نیب  زا  ار  نآ  شاداپ   ) دنکـشیم ار  هزور  تبیغ  هک  ارچ  زیهرپب ، ینیچنخـس  تبیغ و  زا  یلع ، يا 
. دوشیم

ص 67 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده رون 

ناهانگ نیرتگرزب  زا  تبیغ 

ناهانگ نیرتگرزب  زا  تبیغ  تسا . هدرک  هراـشا  ینیچنخـس  تبیغ و  ِءوس  راـثآ  بقاوع و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیاور  نیا  رد 
نآ دننام  دزادنیب  رطخ  هب  ار  نآ  هک  يزیچ  ره  تسوا و  ّتیـصخش  وربآ و  تیثیح و  یگدنز  رد  ناسنا  گرزب  هیامرـس  هک  مینادیم  تسا .
لتق زا  نآ  هانگ  هاگ  هک  تساجنیا  تسا . رتمهم  صخـش  رورت  زا  ّتیـصخش  رورت  هاـگ  هکلب  دـشاب ، هتخادـنا  رطخ  هب  ار  وا  ناـج  هک  تسا 

. تسا رتنیگنس  زین  سفن 
ار اـهنآ  ّتیثـیح  دنکـشن و  صاخـشا  تمرح  دورن و  داـب  رب  وربآ )  ) گرزب هیامرـس  نیا  هک  تسا  نـیا  تـبیغ  مـیرحت  ياههفـسلف  زا  یکی 

. دنکیم یّقلت  ّتیّمهااب  رایسب  ار  نآ  مالسا  هک  تسا  یبلطم  نیا  دزاسن و  رادهشدخ 
نواعت و ياههیاپ  دَربیم و  نیب  زا  ار  دامتعا  هیامرـس  دنکیمتسـسار ، یعامتجا  ياهدـنویپ  دـنیرفآیم ، ینیبدـب  تبیغ »  » هکنیارگید هتکن 

. دزاسیم لزلزتم  ار  يراکمه 
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423 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تدحو نیا  هب  زیچ  ره  تسا و  لئاق  ياهداعلاقوف  ّتیّمها  نآ  ماکحتسا  یمالسا و  هعماج  یگچراپکی  تدحو و  يارب  مالـسا  هک  مینادیم 

. تسا فیعضت  ّمهم  لماوع  زا  یکی  تبیغ  تسا و  روفنم  دنک  فیعضت  ار  نآ  زیچ  ره  تسا و  مالسا  هقالع  دروم  دشخب  میکحت 
رگا هکنیا  هصالخ  دوشیم . راتشک  نینوخ و  ياهعازن  همشچرس  هاگ  دشاپیم و  اهلد  رد  ار  تاودع  هنیک و  رذب  تبیغ »  » هتـشذگ اهنیا  زا 

. تسا نآ  یعامتجا  يدرف و  ِءوس  راثآ  رطاخهب  هدش  هدرمش  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  یکی  تبیغ  مالسا  رد 
یثیدـح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هلمج : زا  دوشیم ، هدـید  هنیمز  نیا  رد  ياهدـنهدناکت  رایـسب  تاریبعت  یمالـسا  تایاور  رد 

: » دومرف
ِِملسُملا  ِلُجَّرلا  ُضرِع  ابّرلا  یبرأ  َّنإَو  ٍۀَینَز  َنِیثالَثَو  ٍۀَّتِس  نِم  ُّدَشأ  ُمَلعَی  َوُهَو  ُلُجَّرلا  ُُهلُکأَی  ًابِر  ُمَهرِد 

ناملـسم يوربآ  رتالاب  انز  ره  زا  تسا و  رتگرزب  اـنز  شـش  ویـس  زا  ادـخ  دزن  شهاـنگ  دَروآیم ، تسد  هب  اـبر  زا  ناـسنا  هک  یمهرد   ؛
رتدـب نآ  زا  يراوخاـبر و  یلو  دراد ، هّللاّقـح  هبنج  تسا  تشز  حـیبق و  هزادـنا  ره  اـنز  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  هسیاـقم  نـیا  [ 434 «.] تسا

. دراد ساّنلاّقح  هبنج  نآ ، ریغ  ای  تبیغ ، قیرط  زا  مدرم  يوربآ  نتخیر 
نامیا نابز  هب  هک  یهورگ  يا  : » دز دایرف  دـناوخ و  هبطخ  دـنلب  يادـص  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 

ینید ردارب  یناهنپ  رومارد  هکیـسک  اریز  دـینکن ، وجوتسج  اهنآ  یناهنپ  ياهبیع  زا  دـینکن و  ناناملـسم  تبیغ  بلق ، اب  هن  دـیاهدروآ و 
هک تسا  هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و  [ 435 «.] دنکیم شیاوسر  هناخ  لد  رد  دزاسیم و  شاف  ار  وا  رارـسا  دنوادخ  دـنک  وجوتسج  دوخ 

دوشیم و تشهب  دراو  هک  تسا  یسک  نیرخآ  دشاب  هدرک  هبوت  تبیغ  زا  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یسک  : » داتسرف یحو  یـسوم  هب  دنوادخ 
هک  تسا  یسک  لّوا  دشاب  هتشاد  نآ  رب  رارصا  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یسک 

424 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یثیدح  رد  و  [ 436 «.] دوشیم خزود  دراو 

ِِهفوَج  یف  ِۀَلِکآلا  نِم  ِِملسُملا  ِلُجَّرلا  ِنیِد  یف  ُعَرسأ  ُۀَبیِغلا 
تـشوگ هک  هروخ  دننامه  تبیغ  هک  دـهدیم  ناشن  هیبشت  نیا  [ 437 «.] تسا رتعیرـس  وا  مسج  رد  هروخ  زا  ناملـسم  نید  رد  تبیغ  ریثأت   ؛

، لخب ّربکت ، دسح ، نوچمه  تبیغ ، ياههزیگنا  هب  هّجوت  اب  و  دهدیم . داب  رب  ار  ناسنا  نامیا  تعرسهب  دنکیم  یـشالتم  دَروخیم و  ار  نت 
نیا زا  ناناملسم  مارتحا  وربآ و  ندرب  نیب  زا  تبیغ و  ارچ  هک  دوشیم  نشور  هدیهوکن ، تشز و  تافص  رگید  یبلطراصحنا و  يزوتهنیک ،

. دهدیم داب  رب  ار  ناسنا  نامیا  نینچنیا  قیرط 
مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  میربیم . ناـیاپ  ار  ثحب  نیا  يرگید  ثیدـح  رکذ  اـب  هک  تسا  رایـسب  یمالـسا  عباـنم  رد  هنیمز  نیا  رد  تاـیاور 

: » دومرف
ُُهلَبقَی ـالَف  ِناـطیَّشلا  ِۀَـیالِو  یلإ  ِِهتَیـالِو  نِم  ُهّللا  ُهَجَرخأ  ِساـّنلا  ُِنیعأ  نِم  َطُقـسَِیل  ِِهتَءُُرم  َمدَـهَو  ُهَنیَـش  اـِهب  ُدـیُری  ًۀَـیاوِر  ٍنِمؤم  یلع  يَور  نَم 

ُناطیَّشلا 
شدوخ تیالو  زا  ار  وا  دـنوادخ  دزادـنیب ، مدرم  مشچ  زا  ار  وا  اـت  دـنک  لـقن  ینخـس  ینمؤم  يزیروربآ  ییوجبیع و  روظنم  هب  هک  یـسک   ؛

رطاخ هب  هدنهدناکت  تارابع  تادیکأت و  نیا  مامت  [ 438 «.] دریذپیمن ار  وا  مه  ناطیش  اّما  دتسرفیم ، ناطیش  تیالو  يوسهب  هدرک ، نوریب 
تبیغ هک  تسا  یبّرخم  ریثأت  رطاخ  هب  زین  تسا و  لئاق  نانمؤم  یعامتجا  ّتیثیح  وربآ و  ظفح  يارب  مالـسا  هک  تسا  ياهداـعلاقوف  ّتیّمها 

توادع و هنیک و  شتآ  هب  ندز  نماد  يارب  تسا  یلماع  تبیغ  هکنیا  رتدب  نآ  زا  دراد و  اهلد  دنویپ  لباقتم و  دامتعا  هعماج و  تدحو  رد 
تمظع ّتیّمها و  دوش  راکـشآ  تبیغ  قیرط  زا  مدرم  یناهنپ  ياهبیع  یتقو  هک  ارچ  عامتجا ، حطـس  رد  اـشحف  هعاـشا  قاـفن و  ینمـشد و 

. دوشیم ناسآ  نآ  هب  یگدولآ  دوریم و  نایم  زا  هانگ 
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425 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تّیصو

36
. َۀَعافَّشلا ِِکلمَی  َملَو  ِِهتَّوُُرم  یف  ًاصقَن  َناک  ِِهتوَم  َدنِع  ُهَتَّیِصَو  نِسُحی  َمل  نَم  ُّیلَع ، ای 

دوشیمن تعافـش  کـلام  دراد و  يدوبمک  صقن و  شایگنادرم  تّورم و  رد  دـنکن  یبوـخ  ّتیـصو  شگرم  ماـگنه  هک  یـسک  یلع ، يا 
(. دسریمن وا  هب  ام  تعافش  ینعی  )

ص 46 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ًانایحا لیماف و  زا  يرگید  ناسک  دـیاش  هک  یلاح  رد  دـنربیم ، هرهب  ینّیعم  باسح  يور  مهنآ  ناگتـسب  زا  هّدـع  کی  اهنت  ثرا  نوناـق  زا 

. دنشاب هتشاد  یلام  ياهکمک  هب  یمربم  زاین  کیدزن  نایانشآ  ناتسود و  یخرب 
. تسین اهنآ  زاین  يوگخساپ  ثرا  غلبم  هاگ  ناثراو  یخرب  دروم  رد  نینچمه 

هزاجا ناناملـسم  هب  هداد و  رارق  ار  ّتیـصو  نوناق  ثرا  نوناق  رانک  رد  اذل  دوشن ، رپ  اهألخ  نیا  هک  دهدیمن  هزاجا  مالـسا  نیناوق  ّتیعماج 
. دنریگب میمصت  ناشدوخ  گرم ، زا  دعب  يارب  دوخ  لاوما  زا  موسکی  هب  تبسن  هک  دهدیم 

قطنم دوشیمن ، رما  نیا  هب  ّقفوم  یلام  ياهزاین  ببس  هب  شتایح  نامز  رد  اّما  دنک ، يریخ  ياهراک  دهاوخیم  ناسنا  هاگ  هتـشذگ  اهنیا  زا 
شگرم زا  دـعب  لـقاال  ریخ  ياـهراک  نیا  نداد  ماـجنا  يارب  هدیـشک ، ار  نآ  لیـصحت  تمحز  هک  یلاوـما  زا  وا  هک  دـنکیم  باـجیا  لـقع 

. دَنامن مورحم 
. دوش عیرشت  مالسا  رد  ّتیصو  نوناق  هک  تسا  هدش  بجوم  روما  نیا  عومجم 

426 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نیشنمه تسود و 

37
. ُهُماّیا ضَقنَت  َمل  ٍلَّجُؤم  ٍکُلم  َِۀلازا  نِم  ُنَوهأ  یساوَّرلا  ِلابِجلا  ََۀلازا  َّنا  ُّیلَع ، ای 

. ًۀَمارَک الَو  َُهل  بِجُوت  الَف  ََکل  بِجُوی  َمل  نَمَو  ِِهتََسلاُجم  یف  ََکل  َریَخ  الَف  هاینُدَو  ِِهنیِدب  عِفَتنَت  َمل  نَم  ُّیلَع ، ای 
. تسا هدشن  مامت  شماّیا  هک  لّجؤم  کلم  هلازا  زا  تسا  رتناسآ  اههوک  ندرک  دوبان  هک  یتسرد  هب  یلع ، يا 

وت يارب  هک  یـسک  درادن و  يرمث  وا  اب  ینیـشنمه  سپ  یترخآ ) هن  ییایند و  هن   ) دشاب هتـشادن  وت  يارب  ياهدیاف  چـیه  هک  یـسک  یلع ، يا 
. شابن لئاق  وا  يارب  یمارتحا  ّتیّمها و  زین  وت  دشابن  لئاق  یمارتحا 

ص 47 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


بوخ هچ  دبلطیم . ینیـشنمه  تسود و  دوخ  يارب  سک  ره  ًاعبط  دـنکیم ، یگدـنز  مدرم  عامتجا و  اب  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا 
شنانیـشنمه ناتـسود و  هب  دیـسانشب  دـیهاوخیم  ار  یـسک  رگا  دـناهدومرف  دوش . یبوخ  شیازفا  بجوم  هک  دـشاب  یـسک  نیـشنمه  تسا 

. دنایناسک هچ  هک  دیرگنب 
دیازفیب  نید  لقع و  ار  وت  اتدیاب  ِهب  وت  زا  وت  نیشنمه 

اب دهدیم و  تاجن  یچوپ  لاذتبا و  زا  ار  یگدنز  ناحلاص  اب  تبحاصم 
427 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ناتسود و ام  ناناوجون  ناناوج و  يارب  كانرطخ  لئاسم  زا  یکی  هزورما  دوشیم . ادخ  هب  برق  بجوم  دنکیم و  انشآ  یلاعتم  ياهشزرا 
. دنتسه اهنآ  نانیشنمه 

. تساهیتسود نیا  هب  ناّیبرم  ایلوا و  یهّجوتیب  ياهدمایپ  همه  یشکدوخ ، تیانج و  یگدولآ ، داسف و 
: دومرف یصخش  هب  مالسلا  هیلع  اضّرلایسوم  نب  ّیلع  ماما 

ُهَعَم َتسَلَج  اّمإف  ُفَصُوی  الَو  ُهّللا  ُفِصَی  ًامیظَع  ًالوَق  ِهّللا  یف  ُلوقَی  ُهَّنإ  َلاقَف : یلاخ  ُهَّنإ  َلاقَف : بوقعی ؟ نب  ِنامحّرلادبع  َدـنِع  َُکتیأَر  َِیل  ام  »
ُفاَخت امأ  مالسلا : هیلع  ِنَسَحلاوبأ  َلاقَف  ُلوقَی ؟ ام  ُلقأ  َمل  اذإ  ُهنِم  َّیَلَع  ٍءیَـش  ُّيأ  َءاش  ام  ُلوقَی  وه  ُتلُقَف  ُهَتکَِرتَو  انَعَم  َتسَلَج  اّمإَو  انَتکََرتَو 
َنوَعِرف ُلیَخ  تَقَِحل  اّمَلَف  َنوَعِرف  ِباحـصأ  نِم  ُهُوبأ  َناکَو  یـسُوم  ِباحـصأ  نِم  َناک  يذَّلِاب  َتِملَع  امأ  ًاعیمَج  مُکَبیُِـصتَف  ٌۀَـمِقن  ِِهب  َلِزنَت  نأ 

ُرَبَخلا مالسلا  هیلع  یسُوم  یتأَف  ًاعیمَج  اقِرَغَف  ِرحَبلا  َنِم  ًافَرَط  اغََلب  یّتَح  ُهُمِغاُری  َوُهَو  ُهوبأ  یضَمَف  یسوُِمب  ُهَقِحُلیَف  ُهابأ  َظِعَِیل  ُهنَع  َفَّلََخت  یسُوم 
ٌعافِد  َِبنذُملا  َبَراق  نَّمَع  اَهل  نُکَی  َمل  َتلََزن  اذإ  َۀَمقّنلا  َّنِکلَو  ِهّللا  ِۀَمحَر  یف  َوُه  َلاقَف :

یتسردان نانخـس  ادـخ  هرابرد  وا  دومرف : ترـضح  تسا . نم  ییاد  وا  درک : ضرع  ینکیم ؟ ترـشاعم  بوقعی  نب  نامحّرلادـبع  اـب  ارچ   ؛
، دیوگب دهاوخیم  هچ  ره  وا  درک : ضرع  نک . كرت  ار  وا  شاب و  نیشنمه  ام  اب  ای  راذگاو و  ار  ام  نک و  ترـشاعم  وا  اب  ای  سپ  دیوگیم 

ارف مه  ار  وت  دوش و  لزان  وا  رب  یباذـع  هکنیا  زا  یـسرتیمن  اـیآ  دومرف : ترـضح  دراد ؟ یناـیز  هچ  نم  هب  منکن  يوریپ  وا  هدـیقع  زا  یتقو 
هک یماگنه  ياهدینشن ؟ نوعرف  نارای  زا  شردپ  دوب و  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نارای  زا  دوخ  هک  ار  صخـش  نآ  ناتـساد  ایآ  دریگ ؟
هار هب  ردپ  هک  یلاح  رد  دنک ، تحیصن  ار  شردپ  هک  دش  ادج  یسوم  زا  رسپ  نآ  دیـسر  شنارای  یـسوم و  هب  ایرد  رانک  رد  نوعرف  رکـشل 
هب ربخ  دندش ، قرغ  زین  ود  نآ  دـش  قرغ  نوعرف  رکـشل  هک  نیمه  دندیـسر و  ایرد  رانک  هب  ود  ره  هکنیا  ات  تفریم ، نوعرف  لابند  هب  دوخ 

كاله زین  دـشاب  راکهانگ  کیدزن  هک  یـسک  دـش  لزاـن  باذـع  نوچ  یلو  تسادـخ ، تمحر  رد  وا  دومرف : دیـسر  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
[439 «.] دش دهاوخ 

428 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هقدص

هراشا

38
. ِرمُعلاِیف ُدیَزت  ِمِحَّرلا  ُۀَلِصَو  َۀَِّیلَبلا  ُعَفدَت  ُۀَقَدَّصلاَو  َرقَفلا  یفنَی  ُّجَحلا  ِةَرِخآلاَو : اینُّدلاِیف  َّنُُهباَوث  ٌثالَث  ُّیلَع ، ای 

. ًاماربا َمِربا  دَق  يذَّلا  َءاضَقلا  ُّدَُرت  ُۀَقَدَّصلا  ُّیلَع ، ای 
هلـص دـَنادرگیم و  عفد  ار  الب  هقدـص  دـنکیم ، فرطرب  ار  رقف  جـح  ترخآ : رد  مه  دوشیم و  هداد  ایند  رد  مه  راک  هس  شاداپ  یلع ، يا 
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. دیازفایم رمع  رب  محر 
. دشاب مکحم  تخس و  رایسب  رگا  یّتح  دَنادرگیمرب  ار  یهلا  ياضق  نداد  هقدص  یلع ، يا 

ص 58 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
زا یکی  هب  اجنیا  رد  دـناهدومرف . مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هقدـص  هرابرد  یتاشرافـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد 

. مینکیم هراشا  نامورحم  نادنمتسم و  هب  نداد  هقدص  ياهشور 

ادخ يارب  یناهنپ  هقدص 

ْنِّم ْمُْکنَع  ُرِّفَُکیَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُـهَف  َءاَرَقُْفلا  اَـهُوتُْؤتَو  اَـهوُفُْخت  ْنِإَو  َیِه  اَّمِِعنَف  ِتاَـقَدَّصلا  اوُدـُْبت  ْنِإ  : » » دـیامرفیم هقدـص  هراـبرد  میرک  نآرق 
رگا ٌرِیبَخ ؛» َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ْمُِکتاَئِّیَس 

429 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
زا تسا و  رتهب  امـش  يارب  دیهدب  نادـنمزاین  هب  هتخاس و  ناهنپ  ار  اهنآ  رگا  تسا و  بوخ  دـینک  راکـشآ  ار  دوخ ) ياهقافنا  و   ) تاقدـص

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  ناهرب  ریسفت  رد  [ 440 «.] تسا هاگآ  دینک  هچنآ  هب  دنوادخ  دهاکیم و  ناتناهانگ 
مود هلمج  رد  تسا و  بجاو  تاکز  دارم  : » دنیامرفیم تسا  هدناوخ  هدیدنـسپ  ار  راکـشآ  هقدص  هک  هیآ  لّوا  هلمج  ریـسفت  رد  هک  هدروآ 

«. تسا بحتسم  هقدص  دوصقم  هدومرف : هتسناد  رتوکین  هتسیاش و  ناگدنهدهقدص  يارب  ار  ناهنپ  هقدص  هک 
تسا و ناهنپ  زا  رتهب  دهد  ماجنا  اراکـشآ  ار  نآ  رگا  تسا  هدرک  بجاو  فّلکم  رب  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

اراکـشآ دریگب و  شود  هب  ار  دوخ  بجاو  تاکز  يدرم  رگا  دومرف : سپـس  تسا . راکـشآ  زا  رتهب  شناهنپ  هدرک ، بحتـسم  هک  ار  يزیچ 
. تسا هدرک  هدیدنسپ  رایسب  يراک  دنک  میسقت  قح  نابحاص  نیب 

. دینک هّجوت  اهناتساد  نیا  هب  تسا . هیراج  هقدص  رتهب  تاقدص  همه  زا  و 

ناگتشذگرد يارب  هقدص 

. تفر گنج  ههبج  هب  دش و  جراخ  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  هب  نامزرمه  رگید  اب  دعس »  » مان هب  مالـسا  نازابرـس  زا  یکی 
دش هاگآ  شگرم  زا  هک  تعجارم  رد  تشاد و  هقالع  تخس  شردام  هب  دعـس  تفر . ایند  زا  وا  بایغ  رد  دوب و  رامیب  شردام  تقو  نآ  رد 

ّقفوم مهدب  ياهقدص  مردام  يارب  رفـس  زا  شیپ  متـساوخیم  درک  ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  دـیدرگ . ّرثأتم  رایـسب 
ياهقدص هچ  تفگ : يرآ . دومرف : ترـضح  تشاد ؟ دهاوخ  یعفن  وا  يارب  مهدب  ياهقدص  يو  ّتین  هب  رگا  هتفر  ایند  زا  هک  کنیا  مدـشن ،

یهاچ ریـسم  نیا  رد  يراد  تردق  رگا  دندوب  بآ  هقیـضم  رد  هار  نیب  نازابرـس  هک  يدید  ترفاسم  نیا  رد  دومرف : دشاب ؟ رتهب  هک  مهدـب 
وا دشاب . هیراج  هقدص  تردام  يارب  دنرادرب و  بآ  هاچ  نآ  زا  دننکیم  دمآ  تفر و  هک  ییاهناوراک  ات  نک  رفح 

430 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. داد رارق  مومع  سرتسد  رد  داهن و  دعس » ّما  رئب   » ار شمان  درک و  رفح  شردام  ّتین  هب  ار  یهاچ  ربمایپ  روتسد  هب 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر 
َُهل  وُعدَی  ٍحلاص  ٍَدلَو  وا  َُهل  يرَجت  ٍۀَقَدَص  وا  ِِهب  ُعَفَتُنی  ٍملِع  ٍثالَث : نِم  ّالا  ُُهلَمَع  َعَطَقنا  ُناسنالا  َتام  اذا 

هدنام ياج  هب  یملع  يو  زا  هکنآ  لّوا  هار : هس  زا  رگم  دیازفایمن  شیوخ  ياهراک  رب  يزیچ  دوشیم و  عطق  شلمع  دریمیم  ناسنا  یتقو   ؛
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شیارب هک  دـنامب  یحلاص  دـنزرف  يو  زا  هکنیا  موس  دـتفا . نایرج  هب  وا  ّتین  هب  هک  ياهقدـص  هکنیا  مود  دوش . هدرب  یعفن  نآ  زا  هک  دـشاب 
[441 «.] دنک اعد 

( حلاص دنزرف   ) هیراج تاقدص 

رافغتـسا شردام  ردپ و  يارب  حلاص  دنزرف  یهاگ  تسا . شاداپ  بجوم  خزرب  ملاع  رد  نیدلاو  يارب  يراج  تاقدص  دننامه  حلاص  دنزرف 
. دهدیم رارق  دوخ  تمحر  وفع و  لومشم  ار  نانآ  خزرب  رد  دنوادخ  دنکیم و 

، هدوب نیدـلاو  حیحـص  تیبرت  لوصحم  بوخ  راک  نآ  نوچ  یلو  دـشاب ، شردام  ردـپ و  دای  هب  هکنآیب  دـنکیم  یبوخ  راک  دـنزرف  هاـگ 
. دهدیم همتاخ  ناشباذع  هب  دزاسیم و  رادروخرب  ناشدنزرف  ریخ  راک  زا  ار  نانآ  خزرب  رد  دنوادخ 

ای َلاقَف : ُبَّذَُـعی  َسَیل  َوُه  اذإف  ٍِلباق  نِم  ِِهب  َّرَم  َُّمث  ُُهبِحاص  ُبَّذَُـعی  ٍربَِقب  مالـسلا  هیلع  َمَیرَم  ُنب  یـسیع  َّرَم  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبَّنلا  نَع 
ُهَّنإ ِهّللا  َحَور  ای  ِهَیلا : َّلَجَو  َّزَع  ُهّللا  یَحوأَف  ُبَّذَُـعی  َسَیل  َوُه  اذإَف  َماعلا  ِِهب  ُترَرَم  َُّمث  ُبَّذَُـعی  ُُهبِحاـص  َناـکَف  ٍلَّوا  َماـع  ِربَقلا  اذـِهب  ُترَرَم  َّبر 

ُُهنبا  َلَعَف  امب  َُهل  ُترَفَغَف  ًامیتَی  يوآَو  ًاقیرَط  َحَلصأَف  ٌِحلاص  ٌَدلَو  َُهل  َكَردا 
زا دعب  لاس  دوب . باذع  رد  نآ  بحاص  هک  درک  رذگ  يربق  رب  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر   ؛

. دزاـس هاـگآ  عضو  رییغت  ّتلع  زا  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  یهلا  هاگـشیپ  زا  تفاـین ، بّذـعم  ار  ربق  بحاـص  تشذـگ و  ربـق  ناـمه  راـنک 
هک  داتسرف  یحو  حیسم  ترضح  هب  دنوادخ 

431 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
يارب ار  یهار  هکنآ  یکی  دز : تسد  ریخ  راک  ود  هب  دش و  غلاب  هلصاف  نیا  رد  وا  دوب ، هدراذگ  ياج  رب  دوخ  زا  یحلاص  دنزرف  ربق  بحاص 

شراـکوکین دـنزرف  لـمع  مارتـحا  هـب  ار  ردـپ  نـیا  هاـنگ  نـم  داد و  يوأـم  نکـسم و  ار  یمیتـی  هـکنیا  رگید  درک و  حالــصا  مدرم  روـبع 
[442 «.] مدیشخب

433 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

موس شخب 

هراشا

تمدخ دجسم  رد  يزور  دیوگیم  رذوبا  تسا . يرافغ  رذوبا  فورعم  یباحص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  ياهشرافـس  هدیزگ 
. دومرف ییایاصو  نایاپ  رد  اهنآ  هب  نداد  خساپ  نمض  ترضح  مدرک و  حرطم  ییاهشسرپ  مدیسر ، ربمایپ 

. دیآیم نآ  حرش  هارمه  هب  همانّتیصو  نیا  ياهتمسق  زا  یخرب  نونکا 
دهز دـهاوخیم  هک  ره  ّرَذ ؛ یبا  یلا  رُظنَیلَف  َمَیرَم  ِنب  یَـسیع  ِدـهُز  یلا  َرُظنَی  نأ  َدارا  نَم  دومرف : رذوبا  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

ُقَدصأ ٍۀَـجَهليذ  یلَع  ُءاربَغلا  ِتَّلَقأ  َو ال  ُءارـضَخلا  ِتَّلَظا  ام  دومرف : يرگید  ثیدـح  رد  و  [ 443 .] درگنب رذوبا  هب  دنیبب  ار  میرم  نب  یـسیع 
[444 .] دشاب رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یسک  هتفرگن  دوخ  تشپ  رب  نیمز  هدنکفین و  هیاس  نامسآ  ّرَذ ؛ یبأ  نِم 

435 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اعد زا  یعقاو  تشادرب 
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هراشا

1
. ِحلِملاَنِم َماعَّطلا  یفکَی  ام  ِّربلاَعَم  ِءاعُّدلاَنِم  یفکَی  رَذابا ، ای 

. دنکیم تیافک  يراکوکین  اب  هارمه  اعد  تسا ، یفاک  اذغ  يارب  کمن  زا  یمک  رادقم  هک  هنوگنامه  رذابا ، يا 
ص 83 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ناسنا رگا  هک  هدرک  هراشا  مهم  عوضوم  نیا  هب  يرافغ  رذوبا  هب  باطخ  شراـبرهگ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. دوشیم باجتسم  شیاعد  دسریم و  شدوصقم  هب  اعد  یکدنا  اب  دشاب  راکوکین 
اًلثم دنراد . یلمع  ریغ  ینهذ و  یتشادرب  مالسا  زا  ناناملسم  یخرب  هنافّسأتم  یلو  دراد ، یناوارف  دیکأت  لمع  عوضوم  يور  مالـسا  تامیلعت 

تـسا نیا  اب  ّتیعوضوم  مینکیم  رکف  دراد ، یناوارف  باوث  هام  نیا  رد  نآ  توالت  تسا و  ناضمر  كرابم  هاـم  شراـهب  هک  نآرق  هراـبرد 
هخسن تسا و  میکح  هخسن  نآرق  تسا ، ناناملـسم  یلمع  همانرب  نآرق  هک  میرادن  هتکن  نیا  هب  هّجوت  یلو  مینک ، توالت  اهراب  ار  نآرق  هک 
همّدقم ندـناوخ  اّما  تسا ، مزال  مه  ندـناوخ  تسا . مزال  لمع  اریز  دوشیمن ، نامرد  اوادـم و  ام  يرامیب  میناوخب ، دایز  دـنچره  ار  میکح 

. تسا رتشیب  شباوث  میناوخب  رتشیب  هچ  ره  هدـش و  لزان  ناضمر  هام  رد  سّدـقم و  شظافلا  هک  تسا  نیا  نآرق  زا  ام  تشادرب  تسا . لـمع 
ًابلاغ یلو  دراد  ّتیعوضوم  نآرق  تئارق  دوخ  هملک ، کی  رد 

436 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دوشیم شومارف  تسا  ندرک  لمع  يوس  هب  یهار  نآرق  تئارق  هک  یلصا  هتکن 

هدامآ هدش و  فاص  ناسنا  بلق  هزور ، ببـس  هب  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  نیا  شتّلع  هدـش ، شرافـس  ندـناوخ  نآرق  ناضمر  هام  رد  هکنیا 
نآ نامبلق  مه  هک  میناوخب  نآرق  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  تسا . غیلبت  نیرتهب  مه  نآرق  تسا و  تاغیلبت  تانیقلت و  شریذـپ 

. دوش تیبرت  تیاده و  مه  دریذپب و  ار 
. دییوگب کیّبل »  » دیدیسر اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   » هیآ هب  هاگره  هک  دناهتفگ  ام  هب 

. دنشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  نآ  بطاخم  طقف  هک  تسین  یخیرات  عوضوم  کی  نیا  میابطاخم و  مه  ام  ینعی 
ياهتمعن تشهب و  تایآ  هب  هاگره  دوشیم . مه  امش  لماش  ینعی  دیرب . هانپ  ادخ  هب  دیسریم  باذع  عوضوم  هب  نآرق  رد  هک  یماگنه  ای 

: » دیامرفیم ماّمه  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هکنانچ  دیهاوخب ، ادخ  زا  ار  اهنآ  دیدیسر  نآ 
مِِهناذآ  ِلوصا  یف  اهَقیهَشَو  َمَّنَهَج  َریفَز  َّنأ  اوُّنَظَو 

نیا [ 445 «.] تسا ناشـشوگ  خیب  مّنهج  قیهـش  ریفز و  يادـص  هک  دـننکیم  ساسحا  دـنناوخیم  نآرق  یتقو  هک  دـنایناسک  ناراگزیهرپ   ؛
. دراد ّتیعوضوم  نآرق  زا  تشادرب 

نیا رد  اعد » . » تسرد هار  يارب  دـنایظافلا  اهنیا  هک  درک  راتفر  تروص  نیا  هب  دـیاب  مه  هبدـن  ياعد  لـیمک و  ياـعد  دروم  رد  هکنیا  اـی  و 
. تسا نینچ  ترضح  نخس 

هک یلاح  رد  دـنکیم ، نوکرگد  ار  زیچهمه  مه  دـنوادخ  نکاعد ، شاب و  یتسه  هچ  ره  وت  هک  تسا  نیا  اعد  زا  ام  رتشیب  تشادرب  ًالومعم 
الوم زا  دـناوتیم  هنوگچ  دـشاب  هدرک  اطخ  رگا  هدـنب  دراد . ییاضاقت  ینعی  دـنکیم  اـعد  هک  یـسک  تسا . تیبرت  يزاـسدوخ و  زمر  اـعد 

وت هک  مینکیم  لایخ  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، يزاسدوخ  تیبرت و  زمر  اعد  نک . كاپ  زاسب و  ار  تدوخ  هکنیا  ینعی  اـعد  دـهاوخب . تشهب 
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ام زا  يرایسب  تشادرب  دوشیم . اهراک  همه  نیشناج  اعد  نکن و  يراک  چیه  شاب و  یتسه  هچ  ره 
437 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. یقالخا یلمع و  هطبار  هطبار ، یعون  داجیا  ینعی  لّسوت  هکنیا  زا  لفاغ  اّما  دینک ، ادیپ  لّسوت  هک  تسا  نیمه 
اذغ کمن  رادقم  هب  اعد  دشاب ، راکوکین  ناسنا  رگا  دیامرفیم : ترـضح  میزادرپیم . ثحب  دروم  ثیدح  حرـش  هب  همّدـقم  نیا  هب  هّجوت  اب 

کمن دـعب  دـنک و  هّیهت  ار  ییاذـغ  دـیاب  ناسنا  هکلب  دروخب ، کمن  اذـغ  ياج  هب  دـناوتیمن  یـسک  تسا . کـمن  اـعد  ینعی  تسا . یفاـک 
يراکوکین ّرب و  تسا . هدنشک  يدایز  کمن  نوچ  دنک ، فرصم  ار  نآ  دناوتیمن  دزیرب  اذغ  رد  کمن  دایز  رگا  دیازفیب . نآ  هب  يرصتخم 

طقف دراذگب و  رانک  ار  یلمع  یقالخا و  ّرب  دهاوخیم  ًابلاغ  مدرم  نیب  رد  هک  یلاح  رد  اذغ ، نآ  کمن  اعد  تسا و  ناسنا  ندب  ياذـغ  مه 
. دنک اعد 

تـشادرب مهف و  هنیمز  رد  ياهزات  مایپ  هک  تسا  ثیدح  نیمه  دشاب  نآ  رد  ریبعت  نیا  هک  یثیدـح  اّما  میراد ، يرایـسب  ثیداحا  اعد  هرابرد 
ار ثیدح  نیا  رگا  تسا ، ریدخت  ثعاب  دنکیم و  یلبنت  هب  توعد  اعد  دنیوگیم  دننکیم و  هلمح  اعد  هب  هک  یناسک  دراد . اعد  زا  مالـسا 

یلبنت ثعاـب  اـعد  زا  تشادرب  هنوگنیا  زاـب  اـیآ  تشاد ، يراـکوکین  ّرب و  درک و  شـالت  دـیاب  تساذـغ ، کـمن  دـننام  اـعد  دـیوگیم  هک 
؟ دوشیم

تایملعت رد  مدرم  هدوت  يارب  یفـالخ  تاـّینهذ  اریز  تسا ، نویناـحور  هفیظو  مالـسا  زا  مدرم  تاـّینهذ  ساـسایب و  ياـهتشادرب  حالـصا 
ار نامدوخ  تاّینهذ  لّوا  دـیاب  نیاربانب  تسا . هدـش  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  تعافـش ، نآرق ، هلأسم  رد  ًاصوصخ  یمالـسا 

. مینک تسرد  ار  نارگید  تاّینهذ  دعب  حالصا و 
ياعد ات  دیناوخب  ارم  ْمَُکل ؛» ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدُأ   » » تسا هدادن  هدعو  ادخ  رگم  هک  درک  ضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  یـسک 

؟ دوشیمن تباجا  نم  ياعد  ارچ  سپ  [ 446 «.] منک تباجا  ار  امش 
هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسا . اعد )  ) کمن نامه  زیچ  همه  هک  هدرک  لایخ  درم  نیا 

438 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ناتیاعد اذل   ) هدرک تنایخ  زیچ  تشه  رد  امـش  رکف  بلق و  نیقیهب  تسا . طورـشم  هکلب  تسین ، قلطم  کیچیه  یهلا  ياههدعو  دومرف : وا 

(: دوشیمن باجتسم 
. تسا هتشادن  ناتلاح  هب  يدوس  امش  تخانش  لیلد  نیمه  هب  دیاهدرکن ، ادا  ار  وا  ّقح  اّما  دیاهتخانش  ار  ادخ  امش 

؟ تساجک امش  نامیا  هرمث  سپ  دیاهتساخرب ، تفلاخم  هب  شتّنس  اب  هاگنآ  هدروآ ، نامیا  وا  هداتسرف  هب  امش 
. دیتساخرب تفلاخم  هب  سپس  میدرک ، تعاطا  میدینش و  دیتفگ : دیاهدرکن . لمع  نآ  هب  یلو  هدناوخ ، ار  وا  باتک 

. دزاسیم کیدزن  نآ  هب  ار  امش  هک  دینکیم  ییاهراک  هراومه  اّما  دیسرتیم ، ادخ  رفیک  تازاجم و  زا  دییوگیم  امش 
. دزاسیم رود  نآ  زا  ار  امش  هک  دینکیم  يراک  هراومه  اّما  دیراد ، هقالع  یهلا  شاداپ  هب  دییوگیم 

. دینکیمن ادا  ار  شرکش  ّقح  دیروخیم و  ار  ادخ  تمعن 
تفلاخم وا  اب  اًلمع  اّما  دیراد ، ناطیش  اب  ینمشد  ياعّدا  دیزیریم ،) وا  اب  یتسود  حرط  امش  و   ) دیشاب ناطیـش  نمـشد  هداد  روتـسد  امـش  هب 

. دینکیمن
تباجا هب  ناتیاعد  دـیراد  راظتنا  هنوگچ  سپ  دـیاهدنکفا ، رـس  تشپ  ار  دوخ  ياهبیع  هتخاس و  دوخ  نیعلابصن  ار  مدرم  ياهبیع  اـمش 

ياعد ات  دینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حالصا و  ار  ناتلامعا  دینک ، هشیپ  اوقت  دیاهتسب ؟ ار  نآ  ياهرد  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  دسرب ،
. دسرب تباجا  هب  امش 

اعد مان  هب  یحالس 
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: » دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  نانس  نب  هّللادبع 
ُکَـشُویّالإ ُهُعرَق  ُُرثکَی  ٌباب  َسَیل  ُهَّنإَو  ِءاعُّدلابّالإ  َّلَجَو  َّزَع  ِهّللا  َدنِع  ام  ُلاُنی  الَو  ٍۀَجاح  ّلُک  ُحاَجنَو  ٍۀَـمحَر  ّلُک  ُحاتفِم  ُهَّنإف  ِءاعُّدـلا  نِم  ِرثکأَف 

ِِهبِحاِصل  َحَتُفی  نأ 
ششخب  دیلک  اعد  اریز  دینک ، اعد  دایز   ؛

439 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نادب و  دیسر . نآ  هب  ناوتیمن  اعد  اب  زج  هک  تسا  راگدرورپ  دزن  ییاهتمحر  اهتمعن و  تسا ، تجاح  ره  هب  ندیسر  هلیـسو  دنوادخ و 

[447 «.] دش دهاوخ  هدوشگ  تبقاع  یبوکب  هک  ار  يرد  ره 

شیاین اعد و  هفسلف 

: دنراد نآ  هب  ینوگانوگ  ياهداریا  دناهتخانشن ، ار  نآ  یناور  یتیبرت  راثآ  اعد و  حور  تقیقح و  هک  یناسک 
اعد غارـس  هب  يزوریپ ، تفرـشیپ و  لیاسو  زا  هدافتـسا  شـشوک و  ّتیلاّعف و  ياج  هب  ار  مدرم  اریز  تسا ، ریدخت  لماع  اعد  دنیوگیم : هاگ 

. دننک اعد  شالت ، ياج  هب  هک  دزومآیم  اهنآ  هب  دتسرفیم و 
رتهب ار  ام  حلاصم  دراد ، ّتبحم  ام  هب  وا  دهدیم . ماجنا  دنادب  تحلـصم  هچ  ره  ادخ  تسادخ ، راک  رد  یلوضف  ندرک  اعد  دنیوگیم : هاگ 

؟ میهاوخب يزیچ  وا  زا  دوخ  هاوخلد  قباطم  ارچ  سپ  دنادیم ، ام  دوخ  زا 
؟ درادن دنوادخ  هدارا  ربارب  رد  میلست  اضر و  ماقم  اب  تافانم  اعد  ایآ  دنیوگیم : ینامز  و 

يارب ناـسنا  اریز  دـنلفاغ ، شیاـین  اـعد و  يونعم  یتیبرت و  یعاـمتجا و  یناور و  راـثآ  زا  دـننکیم  حرطم  ار  ییاـهداریا  نینچ  هک  یناـسک 
. دزاسیم نشور  ناسنا  رد  ار  دیما  غارچ  اعد  دراد ، زاین  هاگهیکت  هب  اهیتحاران  ندرک  فرطرب  هدارا و  تیوقت 
. دش دنهاوخ  ورهبور  یعامتجا  یناور و  بولطمان  ياهشنکاو  اب  دننک ، شومارف  ار  شیاین  اعد و  هک  یمدرم 

رد ار  شیاین  هب  زاین  هک  یعامتجا  تسا . ّتلم  نآ  طوقـس  اـب  ربارب  یتّلم  ناـیم  رد  شیاـین  نادـقف  ، » فورعم ناسانـشناور  زا  یکی  ریبعت  هب 
. دوب دهاوخن  نوصم  لاوز  داسف و  زا  ًالومعم  هتشک ، دوخ 

440 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دیاب تسا . هدوهیب  ندرب  رـسهب  یـشحو  کی  نوچمه  ار  زور  هّیقب  ندرک و  شیاـین  حبـص  اـهنت  هک  درک  شومارف  ار  بلطم  نیا  دـیابن  هّتبلا 

رثا اعد  يارب  هک  یناـسک  [ 448 «.] دـهدن تسد  زا  ناسنا  رد  ار  دوخ  قیمع  رثا  ات  دوب  هّجوتاب  لاح  همه  رد  داد و  ماـجنا  هتـسویپ  ار  شیاـین 
هب تسد  نآ  ياج  هب  میـشکب و  تسد  یعیبط  للع  لیاسو و  زا  هک  تسین  نیا  اعد  يانعم  اریز  دـناهدیمهفن ، ار  اعد  ینعم  دـنلئاق  يریدـخت 
هک اجنآ  میتسب ، راـکهب  دوجوم  لـیاسو  همه  زا  هدافتـسا  رد  ار  دوخ  شـشوک  تیاـهن  هکنآ  زا  دـعب  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  میرادرب ، اـعد 

مینک و هدنز  دوخ  رد  ار  تکرح  دیما و  حور  دنوادخ ، رب  ِءاّکتا  هّجوت و  اب  میورب و  اعد  غارسهب  میدیسر  تسبنب  هب  دش و  هاتوک  ام  تسد 
لماوع ياـج  هب  یلماـع  هن  تساـهتسبنب ، اـهییاسران و  هب  صوصخم  اـعد  نیارباـنب ، میریگ . ددـم  گرزب  أدـبم  نآ  غیردیب  فاـطلا  زا 

. یعیبط
حور یهاگ  نطاب و  طاسبنا  یگتفکـش و  عونکی  ناسنا  يزغم  ياهّتیلاّعف  رد  تسا ، هدروآ  دـیدپ  ار  شمارآ  هک  لاـح  نیع  رد  شیاـین  »

يافـص هک  دـهدیم  ناشن  درفهبرـصحنم  صّخـشم و  رایـسب  تامالع  اب  ار  دوخ  لیاصخ  شیاین  دـنکیم . کیرحت  ار  يروالد  یناـمرهق و 
کی دوجو  زا  هک  تساهنیا  ثداوح ، زا  لابقتـسا  و  تیادـه ، دادعتـسا  نیقی ، زا  رپ  هرهچ  ینورد ، يداـش  طاـسبنا و  راـتفر ، تناـتم  هاـگن ،

یلقع و يورین  دـنناوتیم  دادعتـسامک  هدـنامبقع و  مدرم  یّتـح  تردـق  نیا  تحت  دـنکیم و  تیاـکح  اـم  حور  قمع  رد  ناـهنپ  هنیجنگ 
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دنسانشب شایقیقح  هرهچ  رد  ار  شیاین  هک  یناسک  ام  يایند  رد  هنافّسأتم  اّما  دنربب ، هرهب  رتشیب  نآ  زا  دندنب و  راکهب  رتهب  ار  دوخ  یقالخا 
الاب رد  هکنانچ  اعد  اریز  دش ، نشور  تساضر  میلست و  فالخ  رب  اعد  دنیوگیم  هک  داریا  نیا  خساپ  میتفگ  هچنآ  زا  [ 449 «.] دنکدنا رایسب 

. تسا راگدرورپ  نایاپیب  ضیف  زا  رتدایز  مهس  لیصحت  يارب  ّتیلباق  بسک  عونکی  دش ، هداد  حرش 
441 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

لماکت و يارب  شـشوک  تسا  یهیدب  دنکیم . ادـیپ  دـنوادخ  ضیف  كرد  يارب  يرتشیب  یگتـسیاش  هّجوت و  اعد  اب  ناسنا  رگید  ترابع  هب 
. نآ فالخرب  يزیچ  هن  تسا ، شنیرفآ  نیناوق  ربارب  رد  میلست  نیع  رتشیب  یگتسیاش  بسک 

همه هکنانچ  دنکیم و  ادـیپ  دـنوادخ  تاذ  هب  ياهزات  هّجوت  اعد  اب  ناسنا  تسا و  یگدـنب  عوضخ و  تدابع و  یعون  اعد  هتـشذگ ، همه  زا 
. دوب دهاوخ  يرثا  نینچ  ياراد  مه  اعد  دراد  یتیبرت  رثا  تادابع 

بـسحرب یهلا  بهاوم  هک  دنرادن  هّجوت  دهدیم ، ماجنا  دشاب  تحلـصم  هچ  ره  ادخ  تسادخ و  راک  رد  یلوضف  اعد  دـنیوگیم  هک  نانآ 
ماما ورنیازا  دوشیم . ناسنا  بیصن  بهاوم  زا  يرتشیب  مهس  دشاب  رتشیب  یگتسیاش  دادعتسا و  ردقره  دوشیم ، میسقت  اهتقایل  دادعتسا و 

: » دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص 
ٍَۀلأسَِمب ّالا  ُلانَتال  ًَۀلِزنَم  َلَّجَو  َّزَع  ِهّللا  َدنِع  َّنا 

دوخ مینکیم ، شیاین  یتقو  دیوگیم : نادنمشناد  زا  یکی  [ 450 «.] دسریمن اهنآ  هب  یسک  اعد  نودب  هک  تسا  یتاماقم  دنوادخ  دزن  رد   ؛
، ملع نیرتدیدج  زورما  دیوگیم : ومه  [ 451 .] میزاسیم طوبرم  لصّتم و  تسا ، هتسویپ  مههب  ار  تانئاک  مامت  هک  يریذپاننایاپ  هّوق  هب  ار 

نامیا نتشاد  زامن و  اعد و  هک  دناهتفایرد  یناور  ناکشزپ  اریز  دنتخومآیم ، ناربمایپ  هک  دزومآیم  ار  ییاهزیچ  نامه  یکشزپناور  ینعی 
[452 .] دزاسیم فرطرب  تسام  ياهیتحاران  زا  رتشیب  میب  بجوم  هک  ار  سرت  ناجیه و  شیوشت و  ینارگن و  نید ، هب  مکحم 

اعد یعقاو  موهفم 

رارطـضا و ماگنه  [ 453 «] َءوُّسلاُفِشْکَیَو ُهاَعَد  اَذِإ  َّرَطْـضُملاُبیُِجی  ْنَّمَأ   » نومـضم هب  هک  تسا  ییاـعد  باجتـسم  ياـعد  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
ماجنا  اهشالت  ندنام  میقع 

442 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
زا مهنآ  دـشاب ، نوریب  ناسنا  تردـق  هریاد  زا  هک  تسا  یلماوع  بابـسا و  ندـش  مهارف  تساوخرد  اعد  موهفم  هک  دوشیم  نشور  دریگ ،

همه زا  هکلب  دوش ، يراج  ناـسنا  ِناـبز  رب  طـقف  دـیابن  تساوخرد  نیا  یلو  تسا . ناـسآ  شیارب  يرما  ره  ناـیاپیب و  شتردـق  هک  یـسک 
. تسوا حراوج  اضعا و  ناسنا و  دوجو  تاّرذ  مامت  نامجرت  هدنیامن و  شخب ، نیا  رد  نابز  دزیخرب و  وا  دوجو 

أدبم نآ  اب  يونعم  لاّصتا  ددنویپیم ، نایاپیب  سونایقا  هب  هک  ياهرطق  دننام  دنک و  ادیپ  ادـخ  اب  کیدزن  دـنویپ  اعد ، قیرط  زا  حور  بلق و 
. دبای تردق  ِگرزب 

لالقتـسا مدـع  هدـنهدناشن  هک  تسا  ییاعد  نآ  دریگیم و  ماجنا  ییاناوت  تردـق و  دراوم  رد  یّتح  هک  میراد  اعد  زا  رگید  عونکی  هّتبلا 
هچره یعیبط  لـماوع  بابـسا و  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هّجوت  نآ  موهفم  رگید  تراـبع  هب  تسا . راـگدرورپ  تردـق  ربارب  رد  اـم  تردـق 

هب ار  رثا  نآ  ادـخ  هک  تسور  نادـب  میریگیم  افـش  نآ  زا  میوریم و  وراد  لابند  هب  رگا  دنتـسه . وا  نامرف  هب  دـنراد و  وا  هیحاـن  زا  دـنراد 
عونکی اـعد »  » هکنیا رـصتخم  [ 454 (.] هدـش هراـشا  نآ  هـب  زین  یمالـسا  ثیداـحا  رد  هـک  تساـعد  زا  يرگید  عوـن  نـیا   ) هدیــشخب وراد 

میناوخیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانخس  رد  تساهیبوخ . اهیکین و  همه  أدبم  اب  ینطاب  دنویپ  هشیدنا و  لد و  يرادیب  یهاگآدوخ و 
: » دومرف هک 

ٍهال  ٍبلَق  َءاعُد  َّلَجَو  َّزَع  ُهّللا  ُلَبقَی  ال 
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: » میناوخیم نومضم  نیمه  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  [ 455 «.] دنکیمن باجتسم  ار  نالدلفاغ  ياعد  دنوادخ   ؛
ٍهاس  ٍبلَق  ِرهَِظب  ًءاعُد  ُبیجَتسَی  َّلَجَو ال  َّزع  َهّللا  َّنا 

[456 «.]
443 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم 

راـگدرورپ هیآ  نیا  رد  [ 457 «.] مریذپب ار  امـش  ياعد )  ) ات دـیناوخب  ارم  تسا : هتفگ  ناتراگدرورپ  ْمَُکل ؛» ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدُأ  ْمُکُّبَر  َلاقَو  » »
. منک تباجا  ار  ناتیاعد  ات  دیناوخب  ارم  هک  تسا  هتفگ  ناتراگدرورپ  دیوگیم : دیاشگیم و  ناگدننکهبوت  رب  ار  شتمحر  شوغآ  لاعتم 

. دناهدرک ریسفت  شفورعم  ینعمهب  اجنیا  رد  ار  ندناوخ  اعد و  نارّسفم  زا  يرایسب 
. تسا ینعم  نیمه  هب  هراشا  هدمآ  نآ  ياهباوث  اعد و  دروم  رد  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  يدّدعتم  تایاور  زین  و  ْمَُکل » ْبِجَتْسَأ   » هلمج

: دوشیم هدافتسا  هتکن  دنچ  هیآ  نیا  زا 
. تسوا تساوخ  ادخ و  بوبحم  ندرکاعد  . 1

رد مزال  طیارـش  هک  دسریم  تباجا  هب  ییاعد  قلطم ؛ هن  طورـشم ، تسا  ياهدعو  نیا  هک  مینادیم  یلو  هداد ، تباجا  هدعو  اعد  زا  دعب  . 2
. دشاب عمج  تساضاقت  دروم  هک  یبلطم  هدننکاعد و  اعد و 

. هدش قالطا  نآ  رب  تدابع  هژاو  هیآ  لیذ  رد  اریز  تسا ، تدابع  عونکی  اعد  . 3
ِیتَداَـبِع ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » » دـیامرفیم هدرک ، يدـیدش  دـیدهت  دـنراد  اـبا  ندرک  اـعد  زا  هک  یناـسک  دروـم  رد  هکنیا  رگید  ود 

[458 «.] دنیآیمرد خزود  هب  يراوخ  ّتلذ و  اب  يدوزهب  دنزرو  رابکتسا  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  َنیِرِخاَد ؛» َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس 

تباجتسا طیارش  اعد و  تّیّمها 

: دزاسیم نشور  اًلماک  ار  اعد  ّتیّمها  هدش ، لقن  نایاوشیپ  ریاس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  هک  يدّدعتم  تایاور 
444 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح  رد 
ُةَدابِعلا َوُه  ُءاعُّدلا 

: » دیسرپ شنارای  زا  یکی  هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  [ 459 «.] تسا تدابع  اعد   ؛
؟ ُلَضفا امُهَّیأَف  ًءاعُد  ُرَخآلاَو  ًةالَص  ُرَثکا  امُهُدَحا  َناک  ًاعیمَج  َدِجسَملا  الَخَد  ِنیَلُجَر  یف  ُلوقَت  ام 

ٌنَسَح  ٌّلُک  َلاق :
ود نیا  زا  کیمادک  رتشیب ، ياعد  يرگید  دروآ و  اجهب  يرتشیب  زامن  یکی  دندش  دجـسم  دراو  ود  ره  هک  نت  ود  هرابرد  دـییامرفیم  هچ   ؛

: دومرف دنالضفا ؟
: » دیسرپ زاب  دنبوخ .» ود  ره 

؟ ُلَضفا امُهَّیأ  نِکلَو  ُتِملَع  دَق 
: » دومرف ماما  دنرترب »؟ کیمادک  یلو  دنبوخ ، ود  ره  منادیم   ؛

یلاعَت  ِهّللا  َلوَق  ُعَمسَت  اما  ًءاعُد  امُهُرَثکا 
نخـس رگم  تسا ، رترب  دـنک  اـعد  رتـشیب  هک  نآ  َنیِرِخاَد ؛» َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَـس  ِیتَداَـبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُـکل  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُـعْدُأ  »
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ّتلذ و اب  يدوزهب  دنزرو  رابکتسا  نم  تدابع  زا  هک  نانآ  منک . تباجا  ار  امش  ات  ارم  دیناوخب  دیامرفیم : هک  ياهدینـشن  ار  لاعتم  دنوادخ 
«. دنیآیمرد خزود  هب  يراوخ 

: » دومرف سپس 
يربُکلا  ُةَدابِعلا  َیِه 

رترب مادـک  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  [ 460 «.] تسا گرزب  تدابع  اـعد   ؛
: » دومرف تسا 

ُهَدنِع  ام  ُلَأسَی  الَو  ِِهتَدابِع  نَع  ُِربکَتسَی  نَّمِم  َّلَجَو  َّزَع  ِهّللا  َیلا  ُضَغبا  ٌدَحأ  ام  َو  ُهَدنِع  اّمِم  َبَلُطیَو  َلأُسی  نا  نِم  ِهّللاَدنِع  ُلَضفأ  ٍءیَش  نِم  ام 
زا رتروفنم  رتضوغبم و  سکچیه  دنوادخ  دزن  دنهاوخب و  تسوا  دزن  هچنآ  زا  دننک و  اضاقت  وا  زا  هک  تسین  نیا  زا  رترب  ادخ  دزن  يزیچ   ؛

یتاماقم دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور  رد  [ 461 «.] تسین دننکیمن  اضاقت  وا  بهاوم  زا  دـنزرو و  ّربکت  وا  تدابع  زا  هک  یناسک 
. » تساعد طقف  اهنآ  هب  لوصو  هار  هک  تسا  دنوادخ  دزن 

نا ُکَشُویّالإ  ُعَرقَی  ِباب  نِم  َسَیل  ُهَّنأ  َطُعت  لَسَف  ًائیَـش  َطُعی  َمل  ْلأسَی  َملَو  ُهاف  َّدَس  ًادبَع  َّنا  َولَو  ٍَۀلأسَِمب  ّالا  ُلانَت  ًۀـَلِزنَم ال  َّلَجَو  َّزَع  ِهّللاَدـنِع  َّنا 
ِِهبِحاِصل  َحَتفَی 

دزن  ؛
445 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

يزیچ دنکن  اضاقت  يزیچ  ددنب و  ورف  اعد  زا  ار  دوخ  ناهد  ياهدنب  رگا  دیـسر و  نآ  هب  ناوتیمن  اضاقت  اعد و  اب  زج  هک  تسا  یماقم  ادخ 
دهاوخ هدوشگ  ماجنارـس  دـینک  رارـصا  دـیبوکب و  ار  يرد  ره  هک  ارچ  دوش ، اـطع  وـت  هب  اـت  هاوـخب  ادـخ  زا  سپ  دـش ، دـهاوخن  هداد  وا  هب 

رقاب ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هکنانچ  تسا ، هدش  هدرمـش  رترب  نآرق  توالت  زا  یّتح  ندرکاعد  تایاور  یخرب  رد  [ 462 «.] دش
: » دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  و 

ِنآرُقلا  ِةَءارَق  نِم  ُلَضفا  ُءاعُّدلا 
هک هّللاتفرعم )  ) راگدرورپ تخانش  هب  ار  ناسنا  وسکی  زا  اعد  اریز  دیسر ، ثیداحا  نیا  دافم  قمع  هب  ناوتیم  هاتوک  یلیلحت  رد  [ 463 «.]

. دنکیم توعد  تسا  ناسنا  ره  هیامرس  نیرترب 
عاوـنا همـشچرس  هک  ربـک  رورغ و  بکرم  زا  دـنک و  عوـضخ  شربارب  رد  دـنادب و  وا  دـنمزاین  ار  دوـخ  هک  دوـشیم  ببـس  رگید  يوـس  زا 

. دوشن لئاق  یتّیدوجوم  وا  كاپ  تاذ  ربارب  رد  دوخ  يارب  دیآ و  دورف  تسا  هّللاتایآ  رد  هلداجم  اهیتخبدب و 
. دوش مکحم  شسّدقم  تحاس  اب  قیرط  نیا  زا  وا  یفطاع  هطبار  دزرو و  قشع  وا  هب  دنادب و  وا  زا  ار  اهتمعن  موس  يوس  زا 

. دَرمشیم شنامرف  تعاطا  هب  فّظوم  دنیبیم  ادخ  ياهتمعن  نوهرم  دنمزاین و  ار  دوخ  نوچ  مراهچ ، يوس  زا 
تاجاح ندروآرب  هانگ و  زا  هبوت  لد و  يافص  ّتین و  صولخ  هکلب  تسین ، طرش  دیقیب و  شیاعد  تباجتسا  دنادیم  نوچ  مجنپ  يوس  زا 

. درادیمرب ماگ  نتشیوخ  تیبرت  قیرط  رد  دنکیم و  يزاسدوخ  تسا ، نآ  طیارش  زا  ناتسود  نادنمزاین و 
[464 .] دنکیم توعد  رتشیب  شالت  هب  درادیمزاب ، يدیمون  سأی و  زا  دهدیم ، سفنهب  دامتعا  وا  هب  اعد  مشش ، يوس  زا 

446 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دوشیمن باجتسم  ناشیاعد  هک  نانآ 

دهد و ماجنا  دراد  ناوت  رد  ناسنا  هچنآ  رگید  ریبعت  هب  دشخبن . يرثا  ناسنا  شالت  هک  تسا  يدراوم  صوصخم  اعد  یمالسا  تایاور  قبط 
هیلع قداص  ماما  یثیدح  رد  ورنیازا  دش . دهاوخن  باجتسم  ًاعطق  دنک  شالت  نیـشناج  ار  اعد  ناسنا  رگا  نیاربانب  دهاوخب . ادخ  زا  ار  هّیقب 
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: » دومرف مالسلا 
اهیَلَع اعَدَـف  ٌةأَرما  َُهل  َتناک  ٌلُجَرَو  ِبَلَّطلِاب ؟ َكُرمآ  َملا  َُهل  ُلاُقیَف  ینقُزرا  َّمُهّللا  ُلوقَی  ِِهتَیب  یف  ٌِسلاج  ٌلُـجَر  ٌةَوعَد : مَُهل  ُباجَتـُست  ـال  ٌۀََـعبرا 

؟ ِحالـصإلِاب َكُْرمآ  َملا  ِداِصتقإلِاب ؟ َكُرمآ  َملا  َهل  ُلاُقیَف  ینقُزرا  َّمُهّللا  ُلوقَیَف  ُهَدَـسفأَف  ٌلام  َُهل  َناک  ٌلُجَرَو  َکَیلا ؟ اهَرما  لَعجا  َملأ  َُهل  ٌلاُقیَف 
؟ ِةَداهَّشلِاب َكُرمآ  َملأ  َهل  ُلاُقیَف  ٍۀَنَّیب  ِریَِغب  ُهَنادإف  ٌلام  َُهل  َناک  ٌلُجَرَو 

هتفگ وا  هب  هد ، يزور  ارم  ادـنوادخ ، دـیوگیم  هتـسشن و  دوخ  هناخ  رد  هک  یـسک  . 1 دوشیمن : باجتـسم  ناشیاعد  هک  دـنهورگ  راهچ   ؛
صالخ شتسد  زا  هک  دنکیم  اعد  وا  و  دَرازآیم ) ار  وا  ًامئاد  هک   ) دراد يرسمه  هک  یـسک  و  . 2 مدادن ؟ شالت  روتسد  وت  هب  ایآ  دوشیم 

هب ادنوادخ ، دیوگیم  هدرک  فلت  هدوهیب  ار  نآ  هتشاد و  یلاوما  هک  یسک  و  . 3 مدادن ؟ وت  هب  ار  قالط  ّقح  رگم  دوشیم  هتفگ  وا  هب  دوش ،
و . 4 مدادن ؟ وت  هب  لام  حالـصا  روتـسد  رگم  مدادـن ؟ وت  هب  يورهنایم  داصتقا و  روتـسد  رگم  دوشیم  هتفگ  وا  هب  نک ، تمحرم  يزور  نم 

راداو نک و  مرن  ار  شبلق  ادنوادخ ، دنکیم  اعد  وا  تسا ،) رکنم  هدنریگماو  اّما   ) هداد ماو  يرگید  هب  دهاش  نودب  هتشاد و  یلام  هک  یسک 
دراوم نیا  ماـمت  رد  هک  تسا  نشور  [ 465 «.] ریگب دهاش  ندادماو  ماگنه  مدادـن  روتـسد  وت  هب  رگم  دوشیم  هتفگ  وا  هب  امرف ، نیَد  يادا  هب 

وا ياعد  شالت ، كرت  یهاتوک و  ریـصقت و  نیا  ربارب  رد  هدـش و  نآ  ياهدـمایپ  راـتفرگ  هدادـن و  جرخهب  ار  مزـال  ریبدـت  شـالت و  ناـسنا 
. دش دهاوخن  باجتسم 

اریز دوشیم ، نشور  اهاعد  زا  يرایسب  تباجتسا  مدع  للع  زا  یکی  اجنیا  زا  و 
447 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا یهلا  ّتنس  کی  نیا  دوشیمن ؛ باجتسم  ییاهاعد  نینچ  دنرب ، هانپ  اعد  هب  دنرادرب و  شالت  زا  تسد  دنهاوخیم  مدرم  زا  یهورگ 
هب دوخ  دسافم  حلاصم و  صیخـشت  رد  ناسنا  هک  دوشیم  رایـسب  هکنیا  هلمج  زا  دراد ، زین  يرگید  للع  اهاعد  یخرب  تباجتـسا  مدـع  هّتبلا 

يرما نینچ  هب  ًادـعب  وا  دوخ  تسا  نکمم  یّتح  تسین ، وا  حالـص  هب  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  ار  یبلطم  دوجو  مامت  اب  هاگ  دـتفایم ، هابتـشا 
شیرامیب دوش  لـمع  وا  تساوخ  هب  رگا  هک  دـبلطیم  دوخ  راتـسرپ  زا  ینیگنر  ياذـغ  راـمیب  یهاـگ  هک  دـنامیم  نیا  هب  نیا  دوشب . فقاو 

هریخد وا  ترخآ  يارب  دـنکیمن و  باجتـسم  ار  اعد  نابرهم  دـنوادخ  دراوم  نینچ  رد  دـتفایم . رطخ  هب  شناـج  یّتح  اـی  دریگیم  تّدـش 
. تسا هدمآ  یمالسا  تایاور  تایآ و  رد  هک  دراد  یطیارش  اعد  تباحتسا  هوالع  هب  دزاسیم .

مالسلا مهیلع  نیموصعم  مالک  رد  اعد 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
ِۀَملُّظلا ُحابصِمَو  ِۀَمحَّرلا  ُحاتفِم  ُءاعُّدلا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 466 «.] تسا یکیرات  غارچ  تمحر و  دیلک  اعد   ؛
»

ِضرألاَو  ِتاوامَّسلا  ُرُونَو  ِنیّدلا  ُدوُمَعَو  ِنِمؤُملا  ُحالِس  ُءاعُّدلا 
: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یثیدح  رد  [ 467 «.] تسا نیمز  اهنامسآ و  رون  نید و  نوتس  نمؤم و  حالس  اعد   ؛

ِءاعُّدلاب ِءالَبلا  َجاومأ  اوعَفدإ 
: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور  رد  [ 468 «.] دینک عفد  دوخ ) زا   ) ار الب  ياهجوم  اعد  اب   ؛

ًاَدبأ َءالَبلا  َِکلذ  َّلَجَو  َّزَع  ُهّللا  ِهُِری  َمل  ِءاعُّدلِاب  ِهیف  َمَّدَقَتَف  ُُهبیُصی  ٍءالَب  نِم )  ) َفَّوََخت نَم 
ره زا  شیپ  رگا  دسرب ، وا  هب  ییالب  دسرتیم  هک  ره   ؛
448 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 469 «.] داد دهاوخن  ناشن  وا  هب  ار  الب  نآ  دنوادخ  زگره  دنک ، اعد  زیچ 
ِدیدَحلا ِحالّسلا  نِم  ُذَفنأ  َءاعُّدلا  َّنا 

: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  و  [ 470 «.] تسا رتهدنُرب  نینهآ  حالس  زا  اعد   ؛
ُءاعُّدلا ّالا  َءاضَقلا  ُّدُرَی  ال 

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 471 «.] دنکیم در  ار  اضق  هک  تساعد  اهنت   ؛
ِءاعُّدلا نِم  یلاعَت  ِهّللا  یَلَع  ُمَرکأ  ٍءیَش  نِم  ام 

[472 «.] تسین اعد  زا  رتیمارگ  ادخ  دزن  يزیچ   ؛
449 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یگدنز رد  مظن 

هراشا

2
: ٍتاعاس َُعبرا  َُهل  َنوُکَی  نا  ِِهلقَع  یلَع  ًابُولغَم  نُکَی  َمل  ام  ِِلقاعلا  یلَع  رَذابا ، ای 

نِم ِهِسفَن  ّظَِحب  اهیف  ُولخَی  ٌۀَـعاس  َو  ِهَیلا  َّلَجَو  َّزَع  ُهّللا  َعَنَـص  ام  ُرَّکَفَتَی  ٌۀَـعاس  َو  ُهَسفَن  اهیف  ُبِساُحی  ٌۀَـعاس  َو  َّلـجَو  َّزَع  ُهَّبَر  اـهیف  یجاـُنی  ٌۀَـعاس 
. ِتاعاّسلا َکِلِتل  ٌنوَع  َۀَعاّسلا  ِهِذه  َّناَف  ِلالَحلا 

ار شلامعا  یتعاس  دزادرپب و  شیادـخ  اب  تاجانم  هب  یتعاـس  دـنک : میـسقت  شخب  راـهچ  هب  ار  دوخ  تاـقوا  هک  تسا  لـقاع  رب  رذوبا ، يا 
لالح زا  ار  شسفن  یتعاس  دشیدنیب و  تسا ) هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  ار  ییاهتمعن   ) وا هب  دنوادخ  ياههدیرفآ  رد  یتعاس  دنک و  هبـساحم 

. تسا رگید  تعاس  هس  نآ  کمک  رای و  تعاس  نیا  هک  دَنادرگ  دنمهرهب 
ص 72 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
شخب و هس  هب  تاقوا  تایاور  یخرب  رد  دنراد . ییاهتوافت  مه  اب  هک  هدش  دراو  یفلتخم  تایاور  زورهنابش  تاقوا  يدنبمیـسقت  دروم  رد 

. تسا هدش  میسقت  شخب  راهچ  هب  ثحب  دروم  تیاور  هلمج  زا  یخرب  رد 
يزاـتمم درف  رذوبا  نوچ  منکیم  رکف  نم  یلو  تسا ، زیاـج  تروـص  ود  ره  مییوـگب  هک  درک  عـمج  نینچ  ار  تیاور  ود  ره  ناوـتیم  هّتبلا 

 » هک تسا  نیا  نآ  هداد و  وا  هب  قیقد  يروتسد  ترضح  هدوب ،
ًابُولغَم نُکَی  َمل  ام  ِِلقاعلا  یَلَع 
لقاع  رب  دیکأت  تیاور  « 

450 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هبلغ وا  رب  شتاوهش  هک  ره  اریز  دنکیمن ، هبلغ  وا  رب  شتاوهش  هک  یمدآ  دنکیم و  كرد  ار  تاّیعقاو  هک  ناسنا  ینعی  هدرک ، ناسنا  ندوب 

. تسا نونج  یعون  ياراد  دوخ  دنک 
: دنک میسقت  شخب  راهچ  هب  ار  زورهنابش  تاقوا  دیاب  یمدآ  نینچ  هصالخ 
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. دنوادخ اب  تاجانم  يارب  یتعاس  . 1
هچ رد  هتـشذگ  لاـس  هک  دـشیدنیب  تسا . ياهلحرم  هچ  رد  هـک  دـنک  رکف  زورهنابـش  زا  یـشخب  رد  ینعی  سفن . هبـساحم  يارب  یتعاـس  . 2

دوکر تلاح  رد  ای  ماهدرک و  نایز  ای  ماهدرب  دوس  ایند )  ) تراجت رازاب  نیا  رد  ایآ  ماهنوگچ ؟ لاسما  ماهدوب و  قالخا  ناـمیا و  زا  ياهلحرم 
ياهزات هار  همانرب و  ای  ماهداد  همادا  ار  يرارکت  یگدـنز  ایآ  تسا ؟ هدزرـس  نم  زا  دـشاب  یهلا  تیاضر  بلج  ثعاب  هک  يراک  ایآ  ماهدوب ؟

شتراجت هزور  همه  رجات  هک  هنوگنامه  هصالخ  رگید . رگا  نارازه  و  ماهدرک ؟ زاب  مدرم  لکـشم  زا  یهرگ  ایآ  ماهدوشگ ؟ ادـخ  يوسهب 
. دننکیم هبساحم  ار  ناشزورهنابش  ياهراک  دنراذگیم و  تقو  مه  ناشسفن  هبساحم  يارب  دناقیقد  هک  یناسک  دنکیم ، هبساحم  ار 

. دراذگب ندیشیدنا  رّکفت و  يارب  ار  یتعاس  . 3
رد ینعی  دـنکیم . کـیرحت  تیوـقت و  ناـسنا  رد  ار  يرازگرکــش  ّسح  هـک  يزیچ  دروـم  رد  دـنک ، رّکفت  يزیچ  هـچ  هراـبرد  هـکنیا  اـّما 

. دشیدنیب يدادادخ  ياهتمعن 
زا اهنیا  همه  تسا . ملع  تعاـط و  يارب  قیفوت  تمالـس ، هّللاتفرعم ، مالـسلا ، مهیلع  تیبلـها  تیـالو  مالـسا ، ناـمیا ، تمعن  نیرتگرزب 
هک نیمه  اّما  دـنادیمن  ار  اهنآ  ردـق  دراد  ار  اهنیا  هک  ینامز  ات  ناسنا  دـشیدنیب . اهنآ  هرابرد  ناسنا  دـیاب  هک  تسا  یهلا  گرزب  ياهتمعن 

شاهظحل ره  هک  يرّکفت  مهنآ  هدوب ، هراکچ  ای  تسا  هراـکچ  هک  دـنکیم  كرد  اـی  دـمهفیم  ار  نآ  ردـق  داد  تسد  زا  ار  اـهنآ  زا  یکی 
رکف هقیقد  دنچ  اب  هک  تسا  ّرُح  ناتـساد  شاهنومن  نیرتهب  دـنک . ضوع  ار  ناسنا  تشونرـس  تسا  نکمم  تسا و  تدابع  لاس  کی  لداعم 

. درک ضوع  ار  دوخ  تشونرس  یّلکهب 
451 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رایـسب ياههنزور  اـههچیرد و  اًـلثم  دوب . یتمعن  هچ  نیا  هک  دوشیمن  هّجوتم  مه  رمع  ماـمت  رد  دوشن  بلـس  ناـسنا  زا  رگا  اـهتمعن  یخرب 
ناـمه تسـالاب  رد  هکنآ  تسا . نییاـپ  رد  یکی  ـالاب و  رد  یکی  هنزور  ود  ناـسنا  مشچ  رد  تسا . ناـسنا  مـشچ  هشوـگ  رد  هـک  یکچوـک 

هب اجنآ  زاو  دـنکیم  بوطرم  ار  نآ  دزیریم و  ینیب  هب  نآ  زا  دـیاز  ياهبآ  هک  تسا  یبالـضاف  نییاپ ، هنزور  تسا و  کشا  ياههمـشچ 
لثم دـیاب  هک  ییاهاج  هلمج  زا  اریز  داد ، دـهاوخ  تسد  زا  ار  شاییانیب  يدوزهب  دکـشخب  شبآ  همـشچ  نیا  مشچ ، رگا  هک  دزیریم  قلح 

زا ار  تمعن  نیا  ناسنا  رگا  دیاش  هک  تسا  کشا  هّدغ  مان  هب  ياهّدغ  نآ  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا . مشچ  دشاب  بوطرم  هشیمه  نابز 
. دنراد یشقن  هچ  تسیچ و  اههنزور  نیا  هک  دوشن  نآ  هّجوتم  مه  شرمع  مامت  رد  دهدن ، تسد 

ربز و هچراپ  هک  تسا  نیا  لثم  دَروخیم  مه  هب  شیاـهکلپ  یتقو  دوشیم ، کـشخ  ناـسنا  مشچ  حطـس  دوش  کـشخ  اـههنزور  نیا  رگا 
زا شیب  بآ  نیا  رگا  هک  دوریم  نیب  زا  مشچ  هحفص  جیردتهب  دنکیم و  ساسحا  يدیدش  درد  ناسنا  دنیاسب و  ناسنا  مشچ  رب  ار  ینشخ 

یلامتـسد هشیمه  دیاب  تسا و  يراج  ًامئاد  تروص  يور  کشا  دزیرب ، نوریب  هیلخت و  ار  نآ  دناوتن  هنزور  نآ  هک  يروطهب  دـیایب ، هزادـنا 
. تسا مشچ  رد  ياهنزور  نینچ  هک  دنرادن  ربخ  مدرم  بلغا  هک  تسا  یکچوک  زیچ  نیا  دشاب . شتسد  رد 

دوشیم بجوم  نیمه  هک  دـنک  رّکفت  ّتینما  ّتیثیح ، وربآ ، يونعم ، يّدام ، ینامـسج ، ینالقع ، ياهتمعن  هرابرد  دـیاب  ار  یتعاس  ناـسنا 
. راذگب روما  نیا  يارب  ار  زورهنابش  زا  یتعاس  رذوبا ، يا  دومرف : ترضح  دوش . ادیپ  دنوادخ  يرازگرکش  يارب  شدوجو  رد  یتکرح 

هک دـشیدنیب  یهلا  ياهتمعن  دـنوادخ و  شنیرفآ  رد  ار  یتاظحل  تابیقعت ، ياج  هب  دوشیم  ماـمت  شزاـمن  یتقو  ناـسنا  تسا  بوخ  اًـلثم 
. دهدیم تایح  حور و  ناسنا  هب  نیمه 

452 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یمالسا تایاور  رد  رّکفت 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یثیدح  رد 
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ِۀَمکِحلا ِباوبا  ُحیتافَمَو  ِریصَبلا  ِبلَق  ُةایَح  ُهَّنإف  ِرکِفلاب  مُکیَلَع 
هیلع قداص  ماـما  یتیاور  رد  [ 473 «.] تسا تمکح  ياهرد  دیلک  انیب و  صخـش  ِیلدهدنز  ثعاب  هشیدـنا  اریز  ندیـشیدنا ، هب  داب  امـش  رب   ؛

: » دومرف مالسلا 
ِِهتَرُدق  یفَو  ِهّللا  یف  ِرُّکَفَّتلا  ُنامدا  ِةَدابِعلا  ُلَضفأ 

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  [ 474 «.] تسوا تردق  ادخ و  هرابرد  مئاد  هشیدنا  اهتدابع  نیرتهب   ؛
ُراِبتعإلاَو ُرُّکَفَّتلا  ّرَذیبا  ِةَدابِع  ُرَثکأ  َناک 

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 475 «.] دوب نتفرگ  تربع  ندیشیدنا و  رذوبا  تدابع  نیرتشیب   ؛
ِِهب  ِلَمَعلاَو  ِِّربلا  َیلا  وُعدَی  ُرُّکَفَّتلا 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  یثیدح  رد  [ 476 «.] دَناوخیم ارف  نآ  قبط  رب  لمع  یکین و  هب  ار  یمدآ  ندیشیدنا   ؛
ٍۀَلیوَط ٍةَدابِع  نِم  ٌریَخ  ٍةَریصَق  ٍۀَعاس  ُرِکف 

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 477 «.] تسا رتهب  نتخادرپ  تدابع  هب  زارد  يراگزور  زا  ندیشیدنا ، ياهظحل   ؛
َِملَس  َلَزَتعا  نَم  َو  َلَزَتعا  َرَبَتعا  نَم  َو  َرَبَتعا  َرَّکَفَت  نَم 

هک یتعاس  . 4 [ 478 «.] دَنام ملاس  تفرگ  هرانک  هک  ره  دریگ و  هرانک  اهیتشز ) زا   ) تفرگ دـنپ  هک  ره  دریگ و  دـنپ  دـنک  هشیدـنا  هک  ره   ؛
رارما ثیدح  زا  زارف  نیا  رد  اریز  تسا ، شاعم  تّمرم  دوصقم  ای  دشاب : هتشاد  ینعم  ود  تسا  نکمم  ریبعت  نیا  درَبب . هرهب  لالح  زا  شسفن 

. تسا ملاس  تاحیرفت  هب  هراشا  ای  هدشن ، رکذ  شاعم 
حور  هکلب  دنشکب ، راک  وا  زا  دنهاوخب  هچ  ره  هک  تسین  ینهآ  نیشام  دننام  ناسنا 
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یمرگرـس و هب  زین  ناور  حور و  دراد ، زاـین  باوـخ  تحارتـسا و  هب  مسج  هکناـنچ  دوـشیم ، هتـسخ  شمـسج  نوـچمه  هک  دراد  یناور  و 

. دراد زاین  ملاس  حیرفت 
دنچ زا  سپ  اّما  دـیآیم ، نییاپ  ًاجیردـت  طاشن  دوبمک  رثا  رب  شراک  هدزاب  دـهد  همادا  تخاونکی  راک  هب  ناـسنا  رگا  هک  هداد  ناـشن  هبرجت 
لیلد نیمه  هب  دـنباییم و  ینوزف  ود  ره  راک  ّتیفیک  ّتیّمک و  هک  دوشیم  داجیا  وا  رد  راک  طاشن  نانچ  ملاس  یمرگرـس  حـیرفت و  تعاس 

. تسا راک  تاعاس  هب  کمک  دوشیم  حیرفت  فرص  هک  یتاعاس 
: » دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  هک  اجنآ  تسا  هدش  نایب  روتسد  ناونع  هب  یبلاج  زرط  هب  ّتیعقاو  نیا  یمالسا  تایاور  رد 

ُلُمجَیَو  ُّلِحَی  امیف  اِهتََّذل  َنَیبَو  ِهِسفَن  َنَیب  یّلَُخی  ٌۀَعاسَو  ُهَشاعَم  ُّمُِری  ٌۀَعاسَو  ُهَّبَر  اهیف  یجاُنی  ٌۀَعاسَف  ٍتاعاس : ُثالَث  ِنِمؤُمِلل 
تسا شاعم  نیمأت  رکف  هب  یشخب  دنکیم ، تاجانم  شراگدرورپ  اب  دزادرپیم و  تایونعم  هب  یـشخب  تسا : شخب  هس  رب  نمؤم  یگدنز   ؛

يرگید ثیدح  رد  هکنیا  بلاج  [ 479 «.] دشاب دازآ  تسا  عورـشم  لالح و  هک  یتاّذل  ربارب  رد  هک  دهدیم  صیـصخت  نیا  هب  ار  یـشخب  و 
: » تسا هدش  هفاضا  هلمج  نیا 

ِتاعاّسلا  ِِرئاس  یلَع  ٌنوَع  َِکلذَو 
«. اههمانرب ریاس  هب  تسا  کمک  ملاس  حیرفت  یمرگرس و  نیا  و   ؛

فّقوتم تعاس  کی  يارب  نیشام  نیا  تسا . نیـشام  ياهخرچ  ندرک  يراکنغور  سیورـس و  نوچمه  یمرگرـس  حیرفت و  یخرب  هتفگ  هب 
. دیازفایم نیشام  رمع  رب  هوالع  هب  درک . دهاوخ  ناربج  ار  نآ  ربارب  دنچ  هک  دنکیم  ادیپ  يدیدج  يورین  ناوت و  تردق و  یلو  دوشیم ،

تاحیرفت اسب  دیازفایم . اهلکشم  رب  هکلب  دنکیمن ، لح  ار  یلکـشم  اهنتهن  هنرگو  دشاب ، ملاس  حیرفت  یمرگرـس و  هک  تسا  نیا  مهم  اّما 
هب ار  وا  راک  هدزاب  لقاال  ای  دریگیم  وا  زا  یتّدـم  ات  ار  ّتیلاّعف  راک و  تردـق  هک  دـبوکیم  ناـنچ  ار  ناـسنا  باـصعا  حور و  هک  یملاـسان 
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. دَناسریم لقاّدح 
ملاس  حیرفت  عوضوم  هب  اجنآ  ات  مالسا  رد  هک  تسا  هّجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 

454 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نیا زا  یـشخب  هک  دـیوگیم  خـیرات  هداد و  هزاـجا  مالـسا  رد  ار  يدنبطرـش  یّتح  اـی  تاـقباسم  هلـسلس  کـی  هک  تسا  هدـش  هداد  ّتیّمها 
يارب ار  دوخ  صوصخم  رتش  هاگ  یّتح  تفرگیم . ماجنا  وا  تراظن  يرواد و  اب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  روضح  رد  تاقباسم 

. تشاذگیم نارای  رایتخا  رد  يراوس  هقباسم 
: » دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

هللا یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َقَبَـس  َنولوقَی  ُساّنلا  َلَعَجَف  ُۀَماسا  اهیَلَعَو  ُءابـضَعلاِتَقَبَسَف  َكُوبَت  نِم  ًۀَِلبقُم  َِلبإلا  يرجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َّیبَّنلا  َّنا 
ُۀَماسا َقَبَس  ُلوقَی  ِهّللا  ُلوسَرَو  هلآ  هیلع و 

فورعم رتش  رب  هک  هماسا  درک . رازگرب  يراوس  هقباسم  دوخ  نارای  نایم  تشگیمرب  كوبت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه   ؛
ادـخ لوسر  دـندز  دایرف  دوب  ربمایپ  ِنآ  زا  رتش  هکنیا  يارب  مدرم  تفرگ ، یـشیپ  همه  زا  دوب  راوس  ابـضع  مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

«. دش هدنرب  تفرگ و  یشیپ  هماسا  دومرف  ربمایپ  تفرگ و  یشیپ 
هب ندیـسر  يارب  حـیرفت ، شدرگ و  هب  ناوـجون  ًاـصوصخ  ناـسنا  هقـالع  زا  فـسوی  ناردارب  هک  تـسا  هدـمآ  نآرق  رد  هـکنیا  رگید  هـتکن 

نتخاس مومـسم  يارب  حـیرفت  شزرو و  زا  تلادـع  قح و  نانمـشد  زومرم  ياهتسد  زین  زورما  ياـیند  رد  دـندرک . هدافتـساِءوس  ناشفدـه 
ياههشقن حیرفت  شزرو و  سابل  رد  تفصگرگ  ياهتردقربا  هک  دوب  شوههب  دیاب  اذل  دننکیم ، ناوارف  هدافتـساِءوس  ناوج  لسن  راکفا 

. دننکن ارجا  یناهج  ای  ياهقطنم  تاقباسم  شزرو و  مانهب  ناناوج ، نایم  ار  دوخ  موش 
زیچان ياهب  هب  ار  روشک  ّمهم  عبانم  اههیامرس و  دنبای و  تسد  دوخ  دیلپ  فادها  هب  دنتساوخیم  یتقو  توغاط  رصع  رد  مینکیمن  شومارف 

مرگرـس اـهيزاب  نیا  هـب  ناـنچ  ار  مدرم  دـندادیم و  بـیترت  ضیرع  لـیوط و  یـشزرو  تاـقباسم  هلـسلس  کـی  دنـشورفب ، ناـگناگیب  هـب 
. دنزادرپب دراد  نایرج  اهنآ  هعماج  رد  هک  یساسا  لئاسم  هب  دنناوتن  هک  دنتخاسیم 

تعاس نیا  ینعی  تسا . یلآ  یتامّدقم و  یفده  هکلب  تسین ، لیـصا  فدـه  کی  نیا  دـیامرفیم : هلـصافالب  ناشنانخـس  همادا  رد  ترـضح 
شمارآ  هک  تسا  نیا  يارب 

455 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دهد ماجنا  تسرد  ار  رگید  تعاس  هس  نآ  دناوتب  دنک و  ادیپ  یحور 

يانبم رب  ینعی  میـشاب ، هتـشاد  زورهنابـش  رد  ار  همانرب  نیا  ام  همه  دومرف ، يراـفغ  رذوبا  هب  اـجنیا  رد  لوسر  ترـضح  هکناـنچ  رگا  یتسار 
ام بیصن  ترخآ  ایند و  ریخ  میـسریم و  یناسنا  يالاب  تاجرد  هب  میروآ ، اجب  بلق  روضح  اب  ار  اهتدابع  مینک ، زاین  زار و  ادخ  اب  یعقاو 

. دوشیم
456 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ترخآ ایند و  يارب  ياهمانرب 

هراشا

3
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ٌدَغ نُکَی  َمل  ناَو  ِموَیلایف  َتنُک  امَک  ِدَـغلایف  نُکَف  ٌدَـغ  ََکل  نُکَی  نإف  ُهَدـَعب  اِمب  َتَسلَو  َکِموَِیب  َکَّنإف  َِکلَمِاب  فیوسَّتلاَو  َكاّیا  رَذابا ، اـی 
. ِموَیلایف َتطَّرَف  ام  یلَع  َمَدنَت  َنل  ََکل 

هدـب و ماجنا  ار  ادرف  راک  دوب  ییادرف  رگا  يراد و  ّقلعت  زورما  هب  وت  زادـنیم ) ادرف  هب  ار  زورما  راـک  و   ) فیوست زا  شاـب  رذـحرب  رذوبا ، يا 
. درادن ینامیشپ  زگره  دوبن  ییادرف  رگا 

ص 75 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
کلـسم يّدام  ناسنا  رگا  یّتح  ینعی  ترخآ . يارب  مه  تسا و  ناسنا  ياـیند  يارب  مه  هدـش  ناـیب  ثیدـح  زا  شخب  نیا  رد  هک  يروتـسد 

فیوست و رذوبا ، يا  دیامرفیم : ترضح  دنک . لمع  روتـسد  نیا  هب  شتّیقّفوم  تفرـشیپ و  يارب  دیاب  دشاب ، هتـشادن  هدیقع  ادخ  هب  دشاب و 
ماجنا ار  تاهفیظو  زورما  وت  ادرف ، هن  یتسه  زورما  هب  ّقلعتم  وت  هکنیا  يارب  زادـنیم ، ادرف  هب  ار  زورما  راک  نک و  اهر  ار  راک  نتخادـنا  ریخأت 

. دش یهاوخن  نامیشپ  دوبن  ییادرف  رگا  نک و  لمع  زورما  لثم  مه  ادرف  دوب  ییادرف  رگا  هدب و 
. تسین ییادرف  ای  تسه  ییادرف  ای  تسین : جراخ  هار  ود  زا  ینعی  تسا  یلقع  رصح  اجنیا  رد 

457 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
یکی ياهداد . ماجنا  ار  زورما  راک  لقاال  درادن  ینامیشپ  دوبن  ییادرف  رگا  ار و  زورما  راک  زورما  هدب و  ماجنا  ار  ادرف  راک  دشاب  ییادرف  رگا 

«. فیوست  » مان هب  تسا  یلماع  ود ، ره  ای  ناطیش  ای  سفن  تالیوست  زا 

فیوست لماوع 

نیا شلد  قمع  رد  لاح  نیع  رد  دنک و  كرت  هک  تسین  یـضار  مه  شبلق  اّما  منکیمن ، راک  نم  هک  دیوگب  دـهاوخیمن  ناسنا  هاگ  فلا )
. دنکن ار  راک  نآ  هک  تسا 

. تسا یلبنت  لماع  یهاگ  ب )
. تسا سرت  یهاگ  ج )

شنادجو تسین و  لمع  درم  یهاگ  ینعی  دوش . ادـیپ  ندرک ) ادرف  زورما و  ینعی  « ) فیوست  » مان هب  ياهدـیدپ  هک  دوشیم  ببـس  اهنیا  همه 
. دَربیم هانپ  فیوست  هدیدپ  هب  اذل  متسین ، لمع  درم  دیوگب  هک  دوشیمن  عناق  مه 

. دَربیم هانپ  فیوست  هب  اذل  مسرتیم  دیوگب  دهاوخیمن  یلو  تسا  ییوسرت  درم  ای 
هک دـهدیم  بیرف  ار  شدوخ  دـشکیم و  هدرپ  اهنآ  همه  يور  هک  ناسنا  فلتخم  ياهفعـضهطقن  يارب  تسا  یـششوپ  فیوست  هصالخ 

. مهدیم ماجنا  ادرف  دوشیمن و  رید  زورما  اّما  ملمع ، درم  نم 
شدوخ یلو  دریگیم ، رارق  ریثأت  تحت  دنک  هبوت  هک  دننکیم  تحیصن  ار  وا  یتقو  تسا  سوه  ويوه  توهش و  لها  هک  یـسک  لثملایف 

. دزادنایم ادرف  زورما و  هب  ار  هبوت  اّما  منکیم ! هبوت  دیوگیم  دهدیم و  بیرف  ار 
، تسا كانرطخ  رایـسب  هک  سفن  ناطیـش و  تالیوست  هلمج  زا  رگید  تراـبع  هب  ناـسنا و  یناور  كاـنرطخ  ياههدـیدپ  زا  یکی  نیارباـنب 

دیوگیم ینک  داهنشیپ  وا  هب  ار  یبوخ  راک  ره  اریز  ار ، ناسنا  ترخآ  مه  دنکیم و  بارخ  ار  ناسنا  يایند  مه  هک  تسا  فیوست  عوضوم 
روط نیمه  اّما  منکیم ، كرت  هدـنیآ  رد  هّللاءاش  نإ  دـیوگیم  نک  كرت  ار  دـب  راکنالف  مییوگیم  وا  هب  یتقو  ای  هدـنیآ ، رد  هّللا  ءاـش  نإ 

دهدیم همادا 
458 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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. دسریم یک  هدنیآ  نیا  تسین  مولعم  و 
 » هدومرف ثیدح  نیا  رد  لوسر  ترضح  هک  تسا  يریبعت  نیا 

َکِموَِیب  َکَّنإف 
. زورما دوشیم  دمآ  هک  مه  ادرف  نوچ  درادن ، دوجو  ادرف  اًلصا  فورعم ، ناگدنـسیون  زا  یکی  لوق  هب  ادرف .» هن  یتسه  زورما  هب  ّقلعتم  وت   ؛

. نک هبوت  زورما  نیمه  يدرک  هانگ  زورما  رگا  ادخ ، رب  هانپ  ادرف . هفیظو  هن  يراد  ار  زورما  هفیظو  زورما  وت 
ار  يرواد  نیا  رم  ادرف  هب  نکفیمنکفیب  تراب  تشپ  زا  زورما  مه 

. وش راک  هب  تسد  زورما  نیمه  زا  ینک  لامک  لیصحت  یهاوخیم  زورما  رگا 
ار نآ  زا  ياهلحرم  لقاّدـح  ای  وش ، لوغـشم  الاح  نیمه  زا  ینکب  یهاوخیم  هک  يراـک  ره  يریگب ، تسدهب  ملق  ینک ، هعلاـطم  یهاوخیم 

. دوشیمن رید  زورما  یتسه ، یبوخ  مدآ  وت  هک  دنکیم  اقلا  وا  هب  دهدیم و  بیرف  ار  ناسنا  ناطیش  هک  ارچ  هدب ، ماجنا  زورما 
ّتیلوؤسم ریز  زا  دهاوخیم  نخـس  نیا  اب  تسا . ناطیـش  راک  هلجع  دیوگیم : دهدیم  یبهذم  گنر  بآ و  شلمع  هب  ناسنا  یهاگ  یّتح 

؟ يرادن يربص  ارچ  یتسه ؟ هدزباتش  ارچ  يرادن ؟ لّکوت  ارچ  هک  دهدیم  یبهذم  گنر  نآ  هب  دنک و  رارف 
. دناشوپب تبثم  تافص  زا  یششوپ  رد  ار  دوخ  فعض  ات  دروآیم  ارچ  نارازه  و 

دزغلیم و مه  موس  مود و  راب  دزغلیم ، ناسنا  هک  راب  کی  دوشیم . عورـش  هداـس  ياـهاج  زا  شزغل  هک  تسا  نیا  مهم  ياـههتکن  زا  یکی 
دوبان ار  ناسنا  هک  دوشیم  رجنم  یمیظع  طوقس  هب  فارحنا  نیا  ماجنارـس  دماجنایم و  فارحنا  هب  نیمه  دوشیم و  تداع  شیارب  مکمک 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  دادیم و  رارق  لیلحت  هیزجت و  هعلاطم و  دروم  ار  نآ  دش  شزغل  راچد  هک  لّوا  هظحل  نامه  رگا  دنکیم .
. دشیمن هدیشک  فارحنا  هب  درکیم  حالصا  ار  ششزغل  درکیم و  لمع  هلآ 

رد ار  شلامعا  لاس  یـس  هک  دنیبیم  ناسنا  ایند  رد  دهدیم . تداهـش  ناسنا  هیلع  زیچهمه  هنوگچ  تمایق  زور  هک  دـننکیم  بّجعت  یخرب 
. دنکیم نایب  تعاس  مین 

هژر شنامـشچ  لباقم  رد  شاهتـشذگ  راـتفر  لاـمعا و  همه  هک  دـنیبیم  دـشیدنیب  شلاـمعا  هراـبرد  دور و  ورف  رکف  هب  ياهظحل  رگا  ینعی 
هک  دنک  رواب  دیاب  لاح  دوریم .

459 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
لباقم رد  ایند  هاگداد  نیا   ) دـنکیم فارتعا  راب  اهدـص  رابکی  ياج  هب  دـیاش  دـش  هاگداد  نآ  دراو  ناـسنا  یتقوو  تسا  راـک  رد  یتماـیق 

(. دراد يرتنییاپ  رایسب  ماقم  تمایق  هاگداد 
رظن لئاسم  یـسایس  دُعب  هب  طقف  ارچ  سپ  یقالخا . یعامتجا ، یـسایس ، دنتـسه : دـُعب  دـنچ  ياراد  هک  مینیبیم  دـنوش  یـسررب  لئاسم  رگا 
دـش ناوتان  ریپ و  یناسنا  هک  ینامز  تفرگ . دـنپ  ناوتیم  نوچ  تسیرگن ، زین  یقـالخا  دـُعب  هب  دـیاب  تسا . مزـال  مهنآ  هّتبلا  هک  دـینکیم 

روـطچ ناـتلاح  متفگ  وا  هب  مدـید  ار  اـملع  زا  یکی  تسا . هداد  تسد  زا  ار  نآ  نازرا  هچ  هدوـب و  یتـمعن  هچ  یناوـج  تمعن  هک  دـمهفیم 
. متسه هدنز  مه  ًارهاظ  ایند و  نآ  لها  هن  میایند و  نیا  لها  هن  هک  نومضم  نیا  هب  تفگ  نم  خساپ  رد  یبیجع  هلمج  تسا ؟

ناسنا ياهاعد  زا  یکی  درادن . يدوس  دریگب  میمـصت  مه  رگا  دریگب ، یتسرد  میمـصت  دناوتیمن  هک  دـنکیم  ناسنا  اب  يراک  يریپ  نارود 
. نک ظفح  يریپ  ّتلذ  زا  ار  ام  ایادخ  هک  دشاب  نیا  دیاب 

اعد نم  هب  هک  ییوت  تفگیم  درکیم  نیرفن  يّدج - ای  یخوش  هب  دوب - هدش  ناوتان  ریپ و  یتقو  هک  دـندرک  لقن  دـیلقت  عجارم  زا  یکی  زا 
! ماهدش هچ  نالا  هک  نیبب  ایب  الاح  دنک ، تریپ  ادخ  يدرکیم 

. دیهد ماجنا  دیناوتیم  دیراد  ییاناوت  دیتسه و  ناوج  هک  نالا  دـنکب . يراک  دـناوتیمن  رگید  داد  تسد  زا  ار  شیاهورین  همه  ناسنا  یتقو 
رد هک  ار  ییاههتـشون  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللاۀـیآ  موحرم  دناهتـسب . یناوـج  نارود  رد  ار  دوـخ  یملع  راـب  گرزب  ياـملع  ماـمت 
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يراک رگید  دیـسر  یگلاس  داتـشه  هب  یتقو  ناسنا  دوب . هدرک  هدامآ  یگلاس  لهچ  رد  ار  اهنآ  دـیاش  دـناوخیم  ربنم  يور  یگلاـس  داتـشه 
نیا رد  اریز  دوشن ، امـش  راک  عنام  فیوست  دیـشاب  بقارم  اذـل  دـخرچیم ، امـش  رود  دـیاهتخودنا  اًلبق  هک  ییاههیامرـس  دـنکب . دـناوتیمن 
رارق دوخ  نیعلابصن  ار  يرافغ  رذوبا  هب  ترـضح  مـالک  نیا  تسا  دـیما  دـسریمن . ییاـج  هب  ترخآ  رد  هن  اـیند و  رد  هن  ناـسنا  تروص 

. مینکن ادرف  زورما و  اهراک  رد  میهد و 
460 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ملع نودب  نخس  بقاوع 

هراشا

4
. ِۀَمایِقلا َموَی  ِهّللا  ِباذَع  نِم  ُجنَت  ِِهب  ََکل  َملِع  اِمب ال  ِتُفت  الَو  ِِهتَِعبَت  نِم  ُجنَت  ُهُمَلعأ  لُقَف ال  ُهُمَلعَت  ٍملِع ال  نَع  َتِلئُس  اذإ  رَذابأ ، ای 

هک يزیچ  هب  یباـییم و  تاـجن  نآ  بقاوـع  زا  تروـص  نـیا  رد  مـنادیمن . وـگب  ینادـن ، ار  نآ  هـک  دنـسرپب  وـت  زا  يزیچ  رگا  رذاـبا ، يا 
. یبای تاجن  تمایق  باذع  زا  هک  هدن  اوتف  ینادیمن 

ص 76 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ار نآ  خـساپ  دـننک و  اـهنآ  زا  یـشسرپ  رگا  هک  تسا  نیا  دـشاب  مدرم  زا  يرایـسب  ریگنماد  دـیاش  دراد و  ّتیمومع  هک  ییاـهراک  هلمج  زا 
رد راک  زا  طلغ  هجیتن  رد  هتفرگن و  تروص  ياهعلاطم  نآ  يور  هک  دـنهدیم  یخـساپ  اذـل  مینادیمن ، دـنیوگب  دنـشکیم  تلاجخ  دـننادن 

بقاوع مه  دراد و  يویند  تاعبت  بقاوع و  مه  تسا ، هدـش  هتفگ  باتک  باسحیب و  یهاگآ و  مدـع  يور  زا  هک  ینخـس  نینچ  دـیآیم .
. يورخا

ملِع هک  تسین  نیا  شموهفم  میتشاذگ  رـس  رب  همامِع  میدیـشوپ و  ّتیناحور  سابل  یتقو  هک  موشیم  روآدای  باّلط  امـش  هب  ار  یّمهم  هتکن 
. دنادیمن ناسنا  هک  تساهزیچ  زا  يرایسب  اریز  تسین ، نینچ  میتسه ، ّلکلایف  ّلک  داتسا  ای  لک 

اهنآ زا  رگا  دـننادیمن و  ار  لئاسم  زا  يرایـسب  سیردـت ، هعلاطم و  لاس  داتـشه  اـی  داـتفه  اـب  مهنآ  نارّکفتم ، نادـهتجم و  عجارم ، اـملع ،
هعلاطم  دنیوگیم  دنسرپب 

461 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ار زیچ  همه  ام  هک  دوش  ادـیپ  ّتینهذ  نیا  مدرم ، يارب  مه  نامدوخ و  يارب  مه  هک  مینکن  يراک  نیاربانب ، میهدیم . باوج  دـعب  مینکیم و 

ناگمه ار  زیچ  همه  نیا  رب  هوالع  دناهدشن . دـّلوتم  ردام  زا  زونه  مه  ناگمه  دـنناد و  ناگمه  ار  زیچ  همه  دنمـشناد ، نآ  لوق  هب  مینادیم .
. تسا ریذپانراکنا  ّتیعقاو  کی  نیا  دننادیمن و  ار  زیچ  همه  ناگمه  زاب  مینک  عمج  مه  يور  ار  رـشب  مولع  مامت  رگا  نوچ  دننادیمن ، مه 

بقاوـع یهاـگآ  ملع و  نودـب  نخـس  هصـالخ  مـینکیم . هعلاـطم  مـینک ، رکف  دـیاب  دـنتفگیم  مدیـسرپیم  اـهنآ  زا  ار  لـئاسم  یخرب  نـم 
. دریگیم ار  ناسنا  نابیرگ  هک  ترخآ  رد  مه  دراد و  ایند  رد  مه  یکانرطخ 

يویند بقاوع 
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روما رد  رگا  و  دَناسریم . يّدام  نایز  نارگید  شدوخ و  هب  دهد  باوج  یهاگآ  ملع و  نودب  دننک و  یلاؤس  ناسنا  زا  يّدام  روما  رد  رگا 
. دوشیم دراو  مه  درف  هب  دوش  دراو  هعماج  هب  هک  ياهبرض  ره  دناسریم . مدرم  هب  يونعم  نایز  دشاب  يونعم 

هعماج ّلک  هب  تراسخ  وا  هب  تراسخ  ددرگ ، یـسک  ریگنماد  ینایز  ررـض و  نآ  ببـس  هب  هک  دـهدب  یتسردان  ياوتف  یملاع  رگا  لثملایف 
رگا اًلثم  دوشیم . مه  يّدام  تاراسخ  نماض  دـهتجم  هیقف و  یهاـگ  اریز  دـشاب ، هتـشاد  مه  يویند  بقاوع  هک  دوشیم  ثعاـب  نیا  تسا و 
تسا مارح  میوگب  خساپ  رد  نم  مارح ؟ ای  تسا  لالح  مدیرب  رس  نینچ  ار  دنفسوگ  نم  هک  دسرپب  دیلقت  عجرم  کی  ناونعهب  نم  زا  یـسک 

حبذ زرط  رگا  ای  مهدب ، تمرح  هب  اوتف  نم  دشابن و  مارح  ًاعقاو  رگا  نوچ  متـسه ، نماض  هدـعاقلایلع  نم  ار  نیا  دوش ، هتخیر  رود  دـیاب  و 
تسا هدش  ثعاب  هتفگ و  ینخـس  ّتقد  هعلاطمیب و  نوچ  رـصاق ، لهاج  هن  دشاب  رّـصقم  لهاج  رگا  هک  هدوب ، طلغ  مشاب و  هتفگ  ار  ندرک 

یـضاق يأر  رد  هکناـنچ  دراد . یبوـجو  طاـیتحا  مکتسد  میهدـن ، دـهتجم  نامـض  هب  یعطق  ياوـتف  رگا  اـجنیا  رد  دوـش ، مارح  دنفـسوگ 
راتفر وا  اب  مالسا  نوناق  قبط  دیاب  هک  تسا  رّصقم  لهاج  رگا  دوش ، مادعا  یهانگیب  هک  داد  يأر  یضاق  رگا  دناهتفگ 

462 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دهتجم دـنزادرپب ، ار  شیاطخ  هید  دـیاب  ناناملـسم  لاملاتیب  زا  تسین  نوصم  هکنآ  لیلد  هب  هدرک ، اطخ  تسا و  رـصاق  لهاج  رگا  دوش و 

. تسا یضاق  دننام  مه 

يورخا بقاوع 

رد دینک و  لقن  ار  یفالخ  ياوتف  ربنم ، يور  هباطخ  ظعو و  سلجم  رد  امش  رگا  اًلثم  دراد . ناسنا  ترخآ  رد  مه  یتاعبت  بقاوع و  راک  نیا 
هک ار  یهابتـشا  دـینیبب و  دـناهدوب  ربنم  ياپ  هک  ار  یناـسک  ماـمت  هک  دیـشاب  ناـما  رد  شبقاوع  زا  دـیناوتیم  یتقو  دیـشاب ، رّـصقم  نآ  لـقن 

؟ منک حیحـصت  ماهتفگ  هک  ار  یهلا  فالخ  مکح  کی  ات  منک  ادیپ  ار  اهنآ  هرامـش و  ار  نیعمتـسم  هنوگچ  نم  لاح  دینک . ناربج  دیاهدرک 
. داد جرخهب  ناوارف  ّتقد  دیاب  مالسا  ماکحا  نید و  عورف  لوصا و  رد  تفگ و  نخس  ّتقد  اب  دیاب  نیاربانب  تسا . يراوشد  رایـسب  راک  نیا 

. دیهدب باوج  دعب  دینک و  هعلاطم  ادتبا  دیهدن ، باوج  ًاروف  زاب  دیراد  نیقی  ییاج  رد  رگا  یّتح 
دیدـهت ار  هعماـج  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  ياـهرطخ  زا  راـک  نیا  اریز  دراد ، مه  سرت  ًاـعقاو  هک  دـسرتب  دـیاب  دراوـم  هنوـگنیا  رد  ناـسنا 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دنکیم .
ِۀَمایِقلا َموَی  َکیَلَع  اهب  ُّجَتحَی  َِضئارَف  اهّلُک  َکِحِراوَج  یلَع  َضَرَف  َهّللا  َّنإف  ُمَلعَت  ام ال  لُقَت  ال 

دهاوخ جاـجتحا  وت  اـب  اـهنآ  هب  تماـیق  زور  هک  هتـشاد  رّرقم  یـضیارف  وـت  حراوـج  اـضعا و  رب  دـنوادخ  اریز  يوـگم ، ینادیمن  ار  هچنآ   ؛
لوصا و  ) یمالـسا لئاسم  همه  رد  ار  دوخ  دنهدیم و  اوتف  تأرج  اب  ردـقچ  ياّهدـع  هک  مینیبیم  اّما  تسا ، مالـسا  همانرب  نیا  [ 480 «.] درک
زا ینید  لئاسم  رد  صّصخت  هک  تسا  كانرطخ  رایسب  هعماج  يارب  نیا  دننکیم . تواضق  هتسناد و  رظنبحاص  تسایـس ) داصتقا و  عورف و 

ینید لئاسم  رد  یتقو  اّما  تسا ، بیقعت  لباق  نیا  دهدب و  هخـسن  درادن  قح  بیبط  ریغ  یّبط  لئاسم  رد  هک  تسا  هنوگچ  دوش . فذـح  نآ 
؟ تسین بیقعت  لباق  دنکیم  رظن  راهظا  یسک  ره  دوشیم و  رداص  يدایز  ياههخسن 

463 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
اهنآ نوچ  تشاذـگ ، دـیاب  هّیملع  ياههزوح  نادـهتجم و  عجارم و  يارب  ار  یهقف  لئاسم  دـنراذگب . شلها  يارب  ار  ياهلأـسم  ره  دـیاب  اذـل 

رد هک  تسا  لاس  هاجنپ  دودح  ماهدرک  باسح  نم  دیوگب . دیسر  یـسک  ره  نهذ  هب  هچ  ره  هک  تسین  يزیچ  ینید  لئاسم  دنتـسه . شلها 
یملع ياهصّـصخت  باسح  هک  تفریذپ  دیاب  مهدب . باوج  تحارـص  نآ  اب  منکیمن  تأرج  اهنآ  لثم  یلو  منکیم ، سیردت  هزوح  نیا 

. دنک ّتیلاّعف  شدوخ  ورملق  رد  یسک  ره  تسادج و  ینید  یعرش و  لئاسم  زا 
. اهقف يارب  مه  هقف  نازرواشک ، يارب  يزرواشک  اّبطا ، يارب  بط 
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نآ تاـعبت  زا  تروص  نیا  رد  هک  منادیمن  وگب  ًاحیرـص  ینادـن  ار  نآ  خـساپ  دنـسرپب و  یعوـضوم  زا  رگا  دـیامرفیم : ترـضح  نیارباـنب 
. یبای تاجن  تمایق  باذع  زا  هک  هدن  اوتف  ینادیمن  هک  يزیچ  هب  ینکیم و  ادیپ  تاجن 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  مالک  رد  نتفگنخس 

ِۀَمایِقلاَموَی َکیَلَع  اِهب  ُّجَتحَی  َِضئارَف  اهّلُک  َکِحِراوَج  یلَع  َضَرَف  َهّللا  َّنإف  ُمَلعَت  ام  َّلُک  لُقَت  َلب ال  ُمَلعَت  ام ال  لُقَت  «ال 
زور هک  هتـشاد  رّرقم  یـضیارف  وت  حراوج  اضعا و  رب  دـنوادخ  اریز  يوگم ، ار  همه  ینادیم  ار  هچنآ  ره  هکلب  يوگم ، ینادیمن  ار  هچنآ   ؛

[ » 481 «.] درک دهاوخ  جاجتحا  وت  اب  اهنآ  هب  تمایق 
ًۀَمِعن تَبَلَس  ٍۀَِملَک  نِم  مَکَو  ًةَرسَح  تَبَلَج  ٍةَرَظَن  نِم  مَک 

[ » 482 «.] تسا تمعن  بلس  بجوم  هک  ینخس  اسب  ترسح و  بجوم  هک  یهاگن  اسب   ؛
اهَتکَلَم اهَتکَْسمأ  اذاَو  َکتَکَلَم  ٍۀَِملَکلِاب  َتمَّلَکَت  اذا 

[ » 483 «.] دوب دهاوخ  وت  دنب  رد  نخس  ینام ، تکاس  نوچ  دوب و  یهاوخ  نآ  دنب  رد  وت  یتفگ  ینخس  هاگره   ؛
ًائیسُم وأ  ًانِسُحم  َِبتُک  َمَّلَکَت  اذإف  ًاتِکاس  َمادام  ًانِسُحم  ُبَتُکی  ُِملسُملا  ُلُجَّرلا  ُلازَی  ال 

464 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
[ » 484 «.] دش دهاوخ  هتشون  راکدب  ای  راکوکین  ای  دیوگ  نخس  نوچ  دوشیم و  هتشون  راکوکین  تسا  تکاس  ات  ناملسم  درم 

ِهِقِطنَم  یف  ِلُجَّرلا  َةَروصَو  اهِهجَو  یف  ِةأرَملا  َةَروُص  َلَعَج  َّلَجَو  َّزَع  َهّللا  َّنا 
ّمهم زراب و  ياهقادـصم  هلمج  زا  [ 485 «.] شراتفگ قطنم و  رد  ار  درم  يامیـس  اّما  داـهن ، وا  تروص  رد  ار  نز  يامیـس  دـنوادخ  اـنامه   ؛

يراکمه مهافتو و  یعامتجا  حور  دوشیم و  فلتخم  عماوج  ریگنماد  هک  تسا  یگرزب  ياهالب  زا  تسا . ینکارپهعیاش  ملع ، نودب  نخس 
نآ رشن  رد  قیقحت  نودب  یناسک  دیوگیم و  نارگید  هب  ار  نآ  دنکیم و  لعج  یتسردان  بلطم  قفانم  کی  هاگ  دشکیم . اهنآ  نایم  رد  ار 

ارمدرم تقو  رکفو و  ورین  زا  یهّجوت  لباق  رادقم  نآ  هجیتن  رد  دنیازفایم و  نآ  هب  ناشدوخ  زا  مه  ییاهگرب  خاش و  دیاش  دنـشوکیم و 
. دننکیم داجیا  مدرمرد  ینارگنو  بارطضاو  هتخاس  لوغشم 

. دنکیم دّدرم  تسس و  مزال  ياهراک  نداد  ماجنا  رد  ار  هعماج  دارفا  دزاسیم و  لزلزتم  ار  یمومع  دامتعا  هک  تاعیاش  اسب 
بیقعت ییوجماقتنا  اـی  هزراـبم  یعون  ناونعهب  ار  تاـعیاش  رـشن  يزاـسهعیاش و  یهاـگ  دنتـسه  ناـقفح  راـشف و  رد  هک  یتاـعامتجا  هچرگ 

دـشاب دیفم  تبثم و  قیال ، دارفا  دروم  رد  تاعیاش  رگا  دَروآیم . رابهب  یناوارف  ياهنایز  تاعیاش  رـشن  ملاس  تاعامتجا  رد  یلو  دننکیم ،
مورحم نانآ  دوجو  دـیاوف  زا  ار  مدرم  دـهدیم و  داب  رب  ار  اهنآ  هلاس  نیدـنچ  ّتیثیح  یهاگ  دـنکیم و  درـسلد  دوخ  تامدـخ  رد  ار  اـهنآ 

. دزاسیم عونمم  ار  تمهت  غورد و  لعج  هدرک و  هزرابم  يزاسهعیاش  اب  هناعطاق  مالسا  لیلد ، نیمه  هب  دزاسیم ؛

یعامتجا مظن  يرارقرب  يارب  مهم  یسرد 

زا یکی  هب  هیآ  نیا  رد  [ 486 «.] ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ُفْقَت  َالَو  : » دیامرفیم میرک  نآرق 
465 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یناسنا و طباور  نتفر  نیب  زا  یعامتجا و  جرم  جره و  زج  ياهجیتن  نآ  نتفرگ  هدـیدان  هک  هدـش  هراشا  یعامتجا  یگدـنز  لوصا  نیرتمهم 
زا يرایـسب  دوش  ارجا  ًاقیقد  يرـشب  عماوج  همه  یناسنا و  هعماـج  رد  ینآرق  هماـنرب  نیا  یتسارهب  رگا  تشاد . دـهاوخن  یفطاـع  ياهدـنویپ 

دریگیم همشچرس  غورد  كوکـشم و  رابخاو  ساسایب  ياهنامگو  هنالوجع  ياهتواضق  يزاسوج و  يزاسهعیاش و  زا  هک  اهیناماسبان 
رد يرگید  دب  نامگ  زا  سکچیه  تفرگ . دهاوخ  ارف  ار  اجهمه  یعامتجا  طباور  رد  جرموجره  تروصنیا  ریغ  رد  دش . دـهاوخ  هدـیچرب 
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. دوب دهاوخ  هرطاخم  رد  هراومه  دارفا  ّتیثیح  وربآ و  درک و  دهاوخن  ادیپ  نانیمطا  يرگید  هب  سکچیه  دوب . دهاوخن  ناما 
: هلمج زا  هدش ، دیکأت  نامگ  ّنظ و  هرابرد  یمالسا  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  يرایسب  رد 

ِینُْغیَال َّنَّظلا  َّنِإ  انَظ  اَّلِإ  ْمُهُرَثْکا  ُِعبَّتَی  اَـم  َو  : » » دـیامرفیم هدرک  شهوکن  تّدـشهب  ناـمگ  ّنظ و  زا  يوریپ  رد  ار  ناـمیایب  دارفا  هک  یتاـیآ 
قح و هب  ار  ناسنا  يور  چـیه  هب  ناـمگ  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ، يوریپ  ناـمگ  زا  اـهنت  دوخ  ياـهتواضق  رد  ناـشرتشیب  اًْئیَـش ؛» ّقَْحلاَنِم 

َّنَّظلا اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  : » » تسا هدـش  هداد  رارق  سفن  ياوه  زا  يوریپ  فیدر  رد  نامگ  زا  يوریپ  رگید  ياج  رد  [ 487 «.] دَناسریمن تقیقح 
هک میناوخیم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  [ 488 «.] دـننکیم سفن  ياوه  نامگ و  زا  يوریپ  اهنت  اـهنآ  ُسُْفنَأـْلا ؛» يِوْهَت  اَـم  َو 

: » دومرف
َکَملِع  َکُقِطنَم  َزوجَی  نأ ال  ِنامیالا  ِۀَقیقَح  نِم  َّنا 

ماما زا  يرگید  ثیدـح  رد  [ 489 «.] ییوگن ینادیم  هچنآ  زا  شیب  دـشابن و  رتنوزف  تملع  زا  تراـتفگ  هک  تسا  نیا  ناـمیا  تقیقح  زا   ؛
: » درک تیاور  نینچ  شناردپ  زا  هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 

ِِهب  ََکل  َسَیل  ام  ُفقَت  الَو  ُلوقَی : َّلَجَو  َّزَع  َهّللا  َّنأل  َتئِش  اِمب  َمَّلَکَتَت  نا  ََکل  َسَیل 
466 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ٌْملِع 
يرگید ثیدح  رد  [ 490 «.] نکن يوریپ  يرادن  ملع  هچنآ  زا  دیامرفیم  لاعتم  دـنوادخ  اریز  ییوگب ، یهاوخیم  ار  هچ  ره  یناوتیمن  وت   ؛

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
َبذِکلا  ُبَذکا  َّنَّظلا  َّنإف  َّنَّظلاَو  مُکاّیا 

: » درک ضرع  دیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یسک  [ 491 «.] تسا غورد  نیرتدب  نامگ  هک  دیزیهرپب  نامگ  زا   ؛
هیلع هّللادبعوبأ  لاقف  لاق  َّنَُهل  یّنم  ًاعاِمتسا  َسُولُجلا  ُلیطاَف  َءالَخلا  ُتلَخَد  امَّبُرَف  ِدوُعلاب  َنبِرـضَیَو  َنیَّنَغَتَی  ٌتایّنَغُم  ٍراوَج  مَُهلَو  ًاناریج  یل  َّنإ 

یلاعَتَو  َكرابت  ِهّللاب  مالسلا : هیلع  هّللادبعوبأ  لاقف  ینُذِاب  ُعَمسأ  امَّنإ  یلجِِرب  ِهیتآ  ٌءیش  وه  ام  ِهّللاَو  ُلُجّرلا : لاقَف  لَعفَت  ال  مالسلا :
[492 «] َالُوئْسَم ُْهنَع  َناَک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداَؤُْفلاَو  َرَصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  »

ص466 یقالخا ؛  ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دَق ّینإ  َمَرَج  ّیبَرَعَو ال  ّیمَجَع  نِم  ِهّللا  ِباتک  یف  اهعَمسأ  َمل  ّینَأَک  ُلُجَّرلا  َلاقَف 

َهّللا  ُرِفغَتسأ  ّینإَو  اُهتکََرت 
ار دوخ  نتـسشن  موریم  تجاح  ياضق  يارب  هک  یهاگ  نم  دنزاونیم و  دنناوخیم و  دراد ، ياهدـنناوخ  ناکزینک  هک  مراد  یناگیاسمه   ؛

راتفگ رگم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ماهتفرن . يروظنم  نینچ  يارب  هک  یلاـح  رد  مونـشب ، ار  ناـنآ  ياـههمغن  اـت  منکیم  رتینـالوط 
هن برع و  هن  سکچیه ، زا  ار  هیآ  نیا  زگره  ییوگ  تفگ : دنلوؤسم ؟ یگمه  بلق  مشچ و  شوگ و  دیامرفیم : هک  ياهدنیـشن  ار  دنوادخ 

تیاور نیا  لیذ  رد  ییاور  عبانم  یخرب  رد  [ 493 «.] منکیم هبوت  ادخ  هاگرد  هب  میوگیم و  كرت  ار  راک  نیا  نونکا  مدوب و  هدنیـشن  مجع 
نآ رد  رگا  يدرک و  يدـب  رایـسب  راک  اریز  رازگب ، زامن  یناوتیم  دـنچره  نک و  هبوت  لسغ  زیخرب و  داد  روتـسد  وا  هب  ماما  هک  میناوخیم 

. دوب گرزب  وت  ّتیلوؤسم  يدرمیم  لاح 
تواضق دونـشن  ات  دیوگن ، دنیبن  ات  دَرمـشیم ؛ لوؤسم  ار  ناسنا  شوگ  مشچ و  هنوگچ  مالـسا  هک  دوشیم  نشور  ثیداحا  تایآ و  نیا  زا 

. دزیخرب يرواد  هب  هن  دنک و  لمع  هن  دوش ، دقتعم  يزیچ  هب  هن  نیقی ، ملع و  قیقحت و  نودب  دنکن و 
467 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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نامگ سدح و  زا  يوریپ  تاعیاض 

داـجیا هعماـج  درف و  يارب  ییاـهرطخ  دوـشیم ، لـصاح  نیقی  ملع و  زا  ریغ  هـچنآ  ره  تاـعیاش و  نـیمخت و  سدـح و  ناـمگ و  زا  يوریپ 
: هلمج زا  دراد ، یگرزب  تاعیاض  ییاهنتهب  کیره  هک  دنکیم 

. تسا قحتسم  ریغ  هب  قح  نداد  ای  دارفا  قوقح  ندش  لامیاپ  همشچرس  ملع ، ریغ  رب  هیکت 
. دنکیم درسلد  ار  ناراذگتمدخ  دزادنایم و  رطخ  هب  ار  دنموربآ  دارفا  يوربآ  ملع ، ریغ  زا  يوریپ 

. دهدیم قنور  نازاسهعیاش  تاعیاش و  رازاب  هب  ملع ، ریغ  رب  دامتعا 
. دَروآیم راب  شیدناهداس  روابدوز و  يدرف  ار  وا  هتفرگ و  ناسنا  زا  ار  يواکجنک  قیقحت و  هّیحور  ملع ، ریغ  زا  يوریپ 

. دزاسیم نیبدب  رگیدکی  هب  ار  مدرم  هدز و  مه  هب  اج  همه  رازاب و  هناخ و  رد  ار  هناتسود  مرگ و  طباور  ملع ، ریغ  زا  يوریپ 
. دنکیم هدامآ  مومسم  تاغیلبت  هنوگره  شریذپ  يارب  ار  حور  دَربیم و  نیب  زا  ار  يرکف  لالقتسا  ملع ، ریغ  زا  يوریپ 

اهیماکان و عاونا  هیام  دوخ  نیا  هک  تسا  زیچ  ره  سک و  ره  دروم  رد  هنالوجع  ياـهباختنا  اـهتواضق و  همـشچرس  ملع ، ریغ  زا  يوریپ 
. تساهینامیشپ

ییارگرادنپ اب  هزرابم  هار 

ییاـهر نآ  كاـندرد  بقاوع  راـبتبکن و  تشز و  تداـع  نیا  زا  ار  هعماـج  دوخ و  ناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  نوـنکا 
؟ دیشخب

: درک هّجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  خساپ  رد 
يوریپ موش  راثآ  رد  هک  تساوخ  اهنآ  زا  درک و  دزـشوگ  مدرم  هب  یپردیپ  فلتخم  ياههار  زا  ار  راک  نیا  كاندرد  بقاوع  دـیاب  تسخن 

. دنشیدنیب ملع  ریغ  زا 
468 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هدنونش و وا  تساهنآ . بقارم  لاح  همه  رد  دنوادخ  دننادب  ات  درک  هدنز  اهناسنا  رد  ار  یمالـسا  ینیبناهج  رّکفت و  زرط  دیاب  هکنیا  رگید 
[494 «.] ِروُدُّصلایِفُْخت اَم  َو  ُِنیْعَْألا  َۀَِنئاَخ  ُمَْلعَی   » تسا هاگآ  ام  راکفا  زا  یّتح  انیب و 

اهتواضق و لامعا و  مامت  لوؤسم  دوشیم و  هتشون  ام  باسح  رد  میرادیمرب  یماگ  ره  دوشیم و  طبض  تبث و  مییوگیم  هک  ینخس  ره 
. میتسه دوخ  تاداقتعا 

هعیاش کی  ندینـش  اب  هک  تسا  هاگآان  حولهداس و  ماوع  راک  بلغا  ملع  ریغ  زا  يوریپ  اریز  درب ، الاب  ار  يرکف  دـشر  حطـس  دـیاب  نینچمه 
. دنهدیم رارق  دوخ  راک  يوگلا  ار  نآ  دننکیم و  يرواد  دنبسچیم و  نآ  هب  ًاروف  ساسایب 

469 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

لمعیب ملاع 

هراشا

5
ّانا َنولوقَیَف  مُکِمیلعَتو  مُِکبیدَأت  ِلضَِفب  َۀَّنَجلا  انلَخَد  دَـقَو  َراّنلا  ُمُکَلَخدا  ام  َنولوقَیَف  ِراّنلا  ِلها  نِم  ٍموَق  یلَع  ِۀَّنَجلا  ِلها  نِم  ٌموَق  ُِعلَّطَی  رَذابا ، ای 
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. ُُهلَعفَن الَو  ِریَخلِاب  ُُرمأن  اّنُک 
میلعت و هب  ام  دنیوگیم  اهنآ  هب  دننیبیم و  ار  ملع  لها  زا  یعمج  دـننکیم ) هاگن  مّنهج  هب   ) تشهب لها  زا  یعمج  تمایق ) زور  ، ) رذوبا يا 

لمع نامدوخ  یلو  تسرد ، ياهراک  هب  میدرکیم  رما  ار  امش  ام  دنیوگیم : دیدش ؟ مّنهج  لها  امش  ارچ  میدش ، تشهب  دراو  امـش  تیبرت 
. میدرکیمن

ص 76 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
. دنراد سوملم  ینیع و  يریبعت  اجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میراد . يرایـسب  تایاور  هدنهدناکت و  تاریبعت  لمعیب  ملاع  هرابرد 
. دنـشاب ربخاب  مه  لاوحا  زا  دـنناوتیم  هتـسد  ود  ره  دوشیمن و  هتـسب  یّلکهب  مّنهج  تشهب و  هطبار  هک  دوشیم  هدافتـسا  مه  نآرق  زا  هّتبلا 

: دیامرفیم نآرق  دننیبیمن . ار  دوخ  ناتسود  دنوشیم  تشهب  دراو  یتقو  یخرب 
نیا دـنکیم . بّجعت  دـنیبیم  مّنهج  رد  ار  وا  هک  تسا  ندرک  هاـگن  نییاـپ  هـب  ـالاب  زا  عـلّطا »  » هـملک [ 495 «] ِمیِحَْجلاِءاوَس ِیف  ُهاَءَرَف  َعَلَّطاَـف  »

وا زا  هک  ار  یملاع  يداع ، درف  ای  دّلقم  ینعی  تسا . رتشیب  مه  مّنهج  باذع  زا  نآ  یگدنمرش  هک  تسا  یگرزب  ییاوسر 
470 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ثعاب ردقچ  تسا . دنمهرهب  یتشهب  ياهتمعن  زا  تشهب  رد  وا  دوخ  دنیبیم و  مّنهج  رد  هدرک  دیلقت  وا  زا  هک  ار  یعجرم  ای  هدینش  هظعوم 
زیچ هچ  دنسرپب  تسا  هدوب  رگتیاده  لصا  هک  یناحور  عجرم و  ملاع و  نیا  زا  دناهدوب  عرف  هک  دارفا  نآ  هک  تسا  یگدنکفارس  تلاجخ و 

. دنک نایب  ار  قح  دیوگب و  تسار  دیاب  دنک  هیروت  ای  دیوگب  غورد  دناوتیمن  یسک  رگید  اجنآ  درک ؟ مّنهج  دراو  ار  امش 
ملاع ًاعقاو  مینک و  لمع  مییوگیم  هچنادب  دراذگب و  رثا  نامدوخ  رد  مییوگیم  هک  یظعاوم  نانخـس و  هک  دوب  هراچ  رکف  هب  دیاب  ورنیازا 

. میشاب لماع 
یمرگ ینـشور و  نارگید  هب  دزوـسیم و  دوـخ  هک  تـسا  یعمـش  دـننام  لـمعیب  ملاـع  هـک  هدـش  دراو  یفلتخم  تاریبـعت  هـنیمز  نـیا  رد 

ياهمـشچ رانک  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  ای  تسا ، لـسعیب  روبنز  نوچ  اـی  دَربیمن ، ياهرهب  نآ  زا  دوخ  یلو  دوشیم  دوباـن  دـَناسریم ،
. دراپسیم ناج  یگنشت  زا  وا  دوخ  اّما  دزاسیم  دنمهرهب  نآ  لالز  بآ  زا  ار  نارگید  هتسشن و 

دـشوکب و هکلب  دـنکن ، نایب  دـنکیمن  لمع  رگا  دـنکیم ؟ لمع  شدوخ  دـیوگیم  ار  هچنآ  ایآ  هک  دـنک  هّجوت  ناسنا  تسا  رتهب  نیارباـنب 
هیلع یلع  نانمؤمریما  هک  تسا  ياهمانرب  نامه  نیا  دـنک . نایب  نارگید  يارب  سپـس  دـشاب و  نآ  هب  لـماع  شدوخ  تسخن  اـت  دـنک  نیرمت 

: » دیامرفیم مالسلا 
اهنِم مُکَلبَق  اهانَتا  ّالا  ٍۀَیِصعَم  نَع  مُکاهنا  الَو  اهَیلا  مُکُِقبسا  ّالا  ٍۀَعاط  یلَع  مُکُّظُحا  ام  ِهّللاَو  ّینا  ُساّنلا  اهُّیا 

هکنآ رگم  منکیمن ، یهن  یتیـصعم  چـیه  زا  ار  امـش  منکیم و  لمع  مدوخ  اًلبق  هکنآ  زج  منکیمن ، توعد  یتعاطا  چـیه  هب  ار  امـش  نم   ؛
«. موشیم یهانتم  تیصعم  نآ  زا  اًلبق  مدوخ 

زا ناسنا  هک  تسا  ياهویم  نیرتنیریش  ملع  تسا ، تایح  ياهبرپ  غورف  شناد  تسا ، یگدنز  دیشروخ  ملع  مینادب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
ار یگدـنز  رگا  ددرگیم . هبرف  شوگ  هار  زا  یمدآ  یلو  دـنوشیم ، هبرف  شون  هار  زا  رخ  واـگ و  هدیـشچ . نونکاـت  ییادـیپ  زور  نیتـسخن 

. تسا ملع  نآ  لصا  هیاپ و  مینک ، ضرف  نامتخاس  کی  دننام 
هک  تسا  یماگنه  ملاع  ملع و  يارب  اهتمیق  ردق و  راثآ و  اهشزرا و  نیا  مامت  اّما 

471 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
، دشاب ناور  تملظ  بلق و  ترودک  دیلپ و  حور  هدولآ و  نطاب  ياراد  رگا  تسا ، ملع  فرظ  هک  ِملاع  دشاب . هتشاد  رارق  حیحـص  ریـسم  رد 
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؟ دش دهاوخ  فرصم  اجک  رد  شملع 
تاـیح هب  ندز  هبرـض  یـشکمدآ و  زج  دـنکیم ؟ هچ  حالـس  نتفرگ  تسد  هب  ماـگنه  تسپ  دوجوم  کـی  تیبرتیب و  ریرـش  ناـسنا  کـی 

؟ دوریم راظتنا  وا  زا  يرگید  راک  نارگید 
، دنکیم ار  راک  نامه  شملع  اب  دشاب ، رود  لد  ّتیونعم  نطاب و  يافص  یگتـسارآ و  تیبرت و  حالـص و  تیاده و  زا  هک  مه  يدنمـشناد 

ناگرزب زا  ورنیدـب  تسا ، رتشیب  شررـض  رتدـب و  ملاظ  لتاق و  زا  هاوخدوخ  داوساب  صخـش  تسرپيوه و  دنمـشناد  هارمگ و  ِملاـع  هکلب 
: » تسا هدش  لقن  مالسا 

َُملاعلا  َدَسَف  ُِملاعلا  َدَسَف  اذا 
ياوه دـناسفن ، ياوه  راچد  نادنمـشناد  رتشیب  ام  راـگزور  رد  هنافّـسأتم  [ 496 «.] دش دهاوخ  دـساف  ناهج  دوش ، دـساف  دنمـشناد  هاگره   ؛
ياوه ییوگ  هک  تسادـیپ  ناشرادرک  قالخا و  لامعا و  زا  هدـناود و  هشیر  ناشیگدـنز  ياـیاوز  ماـمت  رد  تخرد  هشیر  دـننام  هک  یـسفن 

. تسا قوشعم  نیرتزیزع  بوبحم و  نیرتهب  دوبعم و  نیرتالاو  نانآ  يارب  سفن 
نّدـمتم و ياـهروشک  سلاـجم  يـالکو  دندنمـشناد ، يّداـم  مولع  رظن  زا  اـقیرفا  ایـسآ و  نادرمتلود  یخرب  اـکیرما و  اـپورا و  نادرمتلود 

لها يدوهی  یحیـسم و  ياهماخاخ  اهشیـشک و  مامت  ای  رتشیب  دـناشناد ، لها  الاب  ياـههدر  ناـیماظن  زا  يرایـسب  دـنداوساب ، نّدـمتمهمین 
نیرتدب موادت  هاگهیکت  دندّحتم و  اهرابرد  اب  هک  یمالسا  نویناحور  یخرب  تسا ، یحیسم  ّتیناحور  رّکفتم  زغم  ناکیتاو  رد  پاپ  دناملع ،

. دناهدربن ّتیناسنا  زا  ییوب  ییوگ  رادرک  قالخا و  راتفر و  لامعا و  رظن  زا  یلو  دنایمالسا ، داوس  ياراد  یمالسا ، کلامم  رد  اهتموکح 
هدیشک  داسف  هب  شتایح  داعبا  مامت  رد  ار  ناهج  هک  دنتسه  ياهعومجم  برغ  قرش و  رد  مه  اب  همه  نانیا 

472 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
مکاح یتخـسهب  نانآ  رب  سفن  ياوه  هدزنرـس ، اهنآ  زا  هک  هدوبن  یتنایخ  دـناهدشن و  بکترم  هک  هدوبن  یتیانج  هدرکن و  هک  هدوبن  یملظ  و 
میدـق زا  هک  دـنایناسک  نانیا  تسوا ، هلمع  رازبا و  موکحم و  نانآ  بلق  ناور و  قالخا و  رعاشم و  تاـساسحا و  فطاوع و  ملع و  تسا ،

. الاک درب  رتهدیزگ  دیآ  غارچ  اب  يدزد  وچ  دناهتفگ : ناشفصو  رد 
: تسا هتفگ  نانیا  هرابرد  يدعس  و 

تسد  هب  سکان  ار  ملع  دتفا  هک  هبتسم  یگنز  فک  رد  نداد  غیت 
. تسین لئاق  ناشیارب  یشزرا  نیرتمک  یلو  هدرک ، دای  ملاع  هب  نانآ  زا  دوشیمن ، رکنم  ار  ناتسرپيوه  نینچ  ندوب  ِملاع  تایاور  نآرق و 
رصم يرابرد  ناملاع  تسا ، هدرکن  راذگورف  رشب  نیملسم و  هب  یتیانج  چیه  زا  لیئارسا  درادن . دای  هب  ار  نامز  نیا  دساف  ناملاع  هنومن  رشب 

. دننادیم عنامیب  یعرش  رظن  زا  ناملسم  ياهتلود  يارب  ار  نانآ  اب  یتسود  هطبار  ناتسبرع  و 
. دناهدیشک داسف  هب  ار  ّتیرشب  ناهج و  سوه ، ويوه  ریسا  ناملاع 

تعنص کینکت و  نّدمت و  ملع و  نرق  هکنیا  ياج  هب  دیاب  میتسه  يدالیم  مکیو  تسیب  نرق  هب  دورو  زرم  رد  هک  ار  زورما  ات  مهدجیه  نرق 
. مینادب تواقش  طوقس و  نرق  طاطحنا و  داسف و  نرق  میمانب ، لیاضف  متا و  نرق  و 

هک یلاح  رد  تسا ، هقباسیب  رـشب  تایح  خـیرات  رد  دـناهدروآ  نرق  ود  نیا  رد  ناسنا  رـس  رب  يّدام  نادنمـشیدنا  رهاـظ و  مولع  هک  ییـالب 
رارـسا همهنیا  هب  ندرب  یپ  اـب  دـننک و  تسرد  اـنعم  َملاـع  هب  ندیـسر  يارب  یناـبدرن  عارتـخا ، فاـشتکا و  هـمهنیا  اـب  دنتـسناوتیم  ناـنیا 

زا اّما  دوش ، نهپ  نیمز  رسارس  رد  تمکح  لدع و  هرفـس  هک  دنزاس  انـشآ  وا  هار  ادخ و  اب  نانچ  ار  ّتیرـشب  تعیبط ، ملاع  رد  لوقعلاّریحم 
. دندرک داسف  رد  قرغ  ار  ناسنا  ناهج و  دندرک  ادیپ  هک  يّربکت  رورغ و  اب  دنتفرگ و  سکع  هجیتن  مولع  همهنیا 

473 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یبیلص ياهگنج  نایناب  ای  یحیسم  تسرپيوه  ياملع 
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هانگیب اهنویلیم  نوخ  ندش  هتخیر  زج  هک  مینیبیم  میزادرپیم  یسررب  هب  یفرطیب  ّتقد و  لامک  اب  یبیلـص  ياهگنج  عوضوم  رد  یتقو 
یلوصحم مدرم  ثاـثا  هناـشاک و  ندـش  رتسکاـخ  نتخوس و  مولظم و  اـهنویلیم  لاوما  نتفر  تراـغ  هب  اوأـم و  نکـسم و  نارازه  یبارخ  و 

اعّدا يو  دوب . نئاخ  پاپ  کی  یحیسم و  ملاع  کی  یتسرپيوه  نآ  ّتلع  دوبن و  راوتسا  یعامتجا  یهلا و  هفـسلف  قطنم و  چیه  رب  تشادن .
هیلع دـندوب  نمؤم  وا  حالطـصاهب  هک  ار  ّتیحیـسم  مایق  درک و  راّـفک  هب  ریبعت  نیملـسم  زا  تسا و  نیملـسم  تسد  رد  یـسیع  تبرت  تشاد 

یتیانج چیه  زا  نیملسم  هب  تبسن  يدعب  نابابرا  وا و  ياوتف  هب  مه  نایحیسم  تسناد . بجاو  یسیع  تبرت  تاجن  يارب  نیملـسم  ینعی  راّفک 
هب یـسیع  زا  تمـصع و  ماقم  هدنراد  ناونعهب  میرم  زا  نیملـسم  ینامـسآ  باتک  دیجم  نآرق  تسنادیم  هک  یلاح  رد  دـندرکن ، راذـگورف 

یسیع ندش  هتشک  يارب  یلیلد  چیه  هدرک و  یفن  تحارصاب  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ندش  هتـشک  یّتح  هدرک و  دای  تروص  نیرتهب 
ظفح يارب  یتسرپيوه و  باب  زا  یلو  درادن ، لصا  هشیر و  دننکیم  اعّدا  سدقملاتیب  رد  وا  يارب  هک  يربق  تسین و  نایحیسم  رایتخا  رد 
نتفر تراغ  هب  نیملـسم و  نوخ  ندـش  هتخیر  ياوتف  یـسیع ، ربق  تاجن  شـشوپ  تحت  لانم ، لاـم و  ندروآ  تسد  هب  یلاـشوپ و  تساـیر 
ماقم نآ  رد  اجنیا  رد  دـبلطیم و  هناگادـج  یباتک  یبیلـص  ياهگنج  بناوج  مامت  ندرک  وگزاب  کـشیب  دـننکیم . رداـص  ار  ناـشلاوما 

[497 .] میتسین

تسرپيوه ناملاع  شود  رب  هّیماینب  تموکح  ساسا 

. دنادن يرشب  نیگنن  ياههرهچ  نیرتدیلپ  زا  ار  هّیماینب  هک  دوشیمن  ادیپ  یسک 
ياهاوتف ششوپ  رد  ار  دوخ  تایانج  مامت  دوب و  هدز  اج  ناملسم  ار  دوخ  تسرپيوه ، ناملاع  رب  هیکت  اب  يوما  تموکح  راذگهیاپ  هیواعم 

یتسپ  فیثک و  ناملاع 
474 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رارق نیملـسم  تساوخزاـب  دروم  شیاـهتنایخ  ملاـظم و  رثا  رب  هکنیا  ضحمهب  درکیم و  حیحـصت  هریرهوـبا  بدـنج و  نب  ةرمث  نوـچمه 
مرکا لوسر  تبحاصم  رد  اهلاس  هکنیا  ناونعهب  هوشر  یکدنا  نتفرگ  اب  اهنآ  تفرگیم . کمک  دوخ  هئربت  يارب  ناملاع  نآ  زا  تفرگیم 

لعج هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لوق  زا  وا ، ندرک  كاـپ  يارب  هیواـعم و  تموـکح  قاذـم  اـب  ربارب  یثیداـحا  دـندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
اقلا مدرم  هب  نینچ  ربمایپ  هب  مدرم  نامیا  زا  هدافتـسا  اب  دندادیم و  دندوب  ادـج  ملع  قیقحت و  ّطخ  زا  هک  مدرم  هدوت  دروخ  هب  دـندرکیم و 

ناونعهب يوما  تموکح  ياههیاپ  هک  دوب  هار  نیمه  زا  و  تسادـخ . لوسر  ّتنـس  مالـسا و  لوصا  قبط  رب  هیواعم  ياـهراک  هک  دـندرکیم 
. دشیم راوتسا  مکحم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ینیشناج  یبهذم و  تموکح 

هک یثیداحا  هب  مه  دـندرکیم و  ثیدـح  لعج  ناشدوخ  مه  نایـساّبع  نایوما و  دربشیپ  يارب  يوه  لـها  ناـملاع  هک  دوب  نیا  رد  یتخبدـب 
ِدوخ هک  ار  مدرم  ّتیرثکا  نیغورد ، یباّلق و  ثیداحا  نآ  رکذ  حرـش و  شخپ و  اب  دندزیم و  هیکت  دندوب  هدرک  لعج  نانآ  نئاخ  فالـسا 
يوس زا  یضارتعا  مه  رگا  دندرکیم و  یضار  میلـست و  ساّبعینب  هّیماینب و  عضو  هب  تبـسن  دندوب ، هتـشاد  هاگن  عالّطایب  مالـسا  زا  نانآ 

مالـسا و هب  زیچان  یمهرد  رانید و  تفاـیرد  لـباقم  رد  ار  اههبرـض  نیرتگرزب  قیرط  نیا  زا  دـندرکیم و  هیجوت  هلـصافالب  دـشیم  مدرم 
. دندزیم ّتیناسنا 

متسیب نرق  تسرپيوه  ناملاع 

ياهلیـصحتلاغراف زا  دـندنازوس ، گنج  شتآ  ماـک  هب  ار  هاـنگیب  ناـسنا  اـهنویلیم  دـنتخورفارب و  ار  لّوا  یناـهج  گـنج  شتآ  هک  ناـنآ 
. دندوب هدکشناد  هاگشناد و 
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دوخ سوه  ويوه  یهاوخدوخ و  شتآ  رد  ار  ناسنا  نویلیم  یـس  هب  کـیدزن  دـنتخاس و  روهلعـش  ار  مود  یناـهج  گـنج  شتآ  هک  ناـنآ 
هدکـشناد هاگـشناد و  ياههدرکلیـصحت  دندرک ، دوبان  شلها  اب  ار  ناتـسرامیب  ناتـسکدوک و  هسردم و  هناخ و  نارازه  دندرک و  رتسکاخ 

. دندوب
475 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رامعتسا ّرش  زا  يدازآ  بلط  زج  یمرج  هک  ار  ناملـسم  نویلیم  کی  هب  کیدزن  لاس  تفه  تّدم  رد  دنتفر و  ریازجلا  هب  هسنارف  زا  هک  نانآ 
هـسنارف ياههاگـشناد  زا  ار  دوخ  یلیـصحت  ياههماننایاپ  دـندرک ، اههجنکـش  عاونا  اهنادـنز  رد  ار  نز  درم و  نارازه  دنتـشک و  دنتـشادن 

. دندوب هتفرگ  رشب  قوقح  يدازآ و  روشنم  رکتبم  هاوخیدازآ و  نّدمتم و 
هب ار  نافعضتسم  نامورحم و  دنتسبیم و  رفس  تخر  نیتال  ياکیرما  ییاقیرفا و  ییایـسآ و  ياهروشک  تراغ  يارب  ناتـسلگنا  زا  هک  نانآ 

. دندوب رگید  مولع  تسایس و  یسانشناور ، داصتقا ، نادنمشناد  زا  همه  دندرکیم  هعطقهعطق  یهاوخیدازآ  مرج 
لامک اب  دـندوب ، هدرک  مایق  دوخ  ياهّتلم  تاجن  يارب  هک  يزوسلد  نارازه  اـه و  وبمول » ، » اـه نیدلالامجدّیـس » ، » اـه ریبکریما »  » نـالتاق

. دندوب یبرجت  يّدام و  مولع  نادنمشناد  زا  فّسأت 
اهدص رد  ایند ، ياههاگشناد  ياهلیصحتلاغراف  نیا  كانرطخ  ياهيرگدادیب  اهيرگمتس و  كانتـشحو و  يرگتراغ  كانلوه و  تایانج 

. تسین ندرک  وگزاب  لباق  کش  نودب  روطق ، باتک 
اوقتاب و ناملاع  یهلا  ياههرهچ  زا  نشور  رایـسب  هنومن  دنچ  هب  تسرپيوه ، ناملاع  نیا  تایانج  حیرـشت  ياج  هب  میهدیم  حیجرت  نونکا 

ایند يارب  يراشرـس  دوس  هچ  دریگ  ياج  اوقتاب  ناسنا  ناج  لد و  سْفن و  رد  یتقو  ملع  دوش  مولعم  ات  مینک  هراـشا  سوه  ويوه  زا  رود  هب 
. تشاد دهاوخ  نارگید  ملاع و  نآ  ترخآ  و 

درک قد  هانگ  ربخ  ندینش  زا 

زاریش رهـش  سراف و  ناتـسا  يارب  زاریـش ) رد  هعیـش  گرزب  نادنمـشناد  زا  لاس 1307 ، یّفوتم   ) يدزی نسحدّـمحم  ازریم  جاـح  ناـمز  رد 
موق  ناگرزب  زا  هبنشجنپ  زور  زاریش ، رهش  ًاصوصخ  ناتسا و  عضو  اب  ییانشآ  يارب  يو  دنداتسرف . رادناتسا 

476 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نآ رد  زین  دوب  رتیبهذم  نارگید  زا  نانآ  هرهچ  سابل و  هک  زاریش  رازاب  نارس  زا  یعمج  درک . توعد  یتموکح  غاب  رد  فانـصا  ياسؤر  و 

هدولآ روجف  قسف و  هب  ار  سلجم  نآ  ياضف  دندرک و  ارجا  همانرب  یمیلک  برطُم  هتسد  کی  راهان  فرص  زا  سپ  دنتسج . تکرـش  سلجم 
. دنتخاس

ربنم هب  رصع  زامن  زا  سپ  هعمج  زور  دندرک . لقن  نسحدّمحم  ازریم  جاح  يارب  ار  شیاههمانرب  ناگدننگتکرش و  سلجم و  نآ  ناتـساد 
دـنراد و طابترا  ملع  لها  اب  هک  یناسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دومرف : درکیم  هیرگ  دـنلبدنلب  هّصغ  هودـنا و  تّدـش  زا  هک  یلاـح  رد  تفر .

نیا ایآ  تشاد . جاور  بعل  وهل و  اجنآ  رد  دوب و  رود  ادخ  نید  طیارش  زا  هک  دنیوج  تکرش  یـسلجم  رد  تسا  نید  رگـشیامن  ناشهرهچ 
ِربخ نیا  ندینش  زا  تخوس . نم  رگج  امش  لمع  زا  هک  امش  رب  ياو  هدوب ؟ یحیحص  راک  ندرکن  رکنم  زا  یهن  نآ و  كرت  مدع  تکرش و 

زا بیبط  دش . ضیرم  تخس  تفر و  هناخ  هب  دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  سپس  تسامش . ندرگ  هب  منوخ  مریمب  رگا  نم  تفرگ ، ملد  كانتشحو 
. تسا مزال  اوه  بآ و  رییغت  ضیرم  نیا  يارب  تفگ : درک و  تدایع  وا 

تسا بالرطسا  لمر و  صّصختم  دنتفگیم  دمآ ، زاریش  هب  يدنه  ضاترم  تقو  نامه  دندرک . لقتنم  رهـش  نوریب  رد  يرالاس  غاب  هب  ار  وا 
: تفگ تفر و  ضاترم  دزن  دوب  ازریم  نادنمتدارا  زا  هک  راّجت  زا  یکی  دنکیم . مه  ییوگشیپ  ًانایحا  و 

؟ دوشیم فرطرب  وا  زا  ناِرق  نیا  منیبب  مهاوخیم  هدرک ، دروخرب  ناِرق  هب  هک  مراد  ياهراجتلالام 
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: تفگ رجات  تسین . تلد  رد  یتفگ  نابز  هب  هچنآ  تفگ : ضاترم  نکن ! لّطعم  ینادیمن  رگا  تفگ  رجات  دش ، هشیدـنا  رد  یتعاس  ضاترم 
: تفگ ضاترم  تسیچ ؟ سپ 

. دوب دهاوخن  امش  نامهیم  هام  شش  زا  شیب  وا  دشکیم ، اجک  هب  شتّیعضو  ینادب  یهاوخیم  تسا  رامیب  هنامز  قلخ  نیرتدهاز 
ایند زا  هودنا  ترسح و  تّدش  زا  درک و  قد  هانگ  ربخ  ندینش  اب  دوب  هدرک  هزرابم  سفن  ياوه  اب  ار  يرمع  هک  لماع  ملاع  یهلا و  درم  نیا 

. تفر
477 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یمالسا تایاور  رد  لمعیب  ملاع 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیوگ  کلام  نب  سنا 
نَّمِم اینُّدـلا  ِلهأ  نِم  ٌءابَطُخ  مُه  َلاقَف  ُلیئَربَج ؟ ای  ِءالؤه  نَم  ُتلُقَف  ٍراـن  نِم  َضیراـقَِمب  مُهُهافِـش  ُضَرُقت  ٍساـنا  یلَع  یب  َيِرـسا  َۀَـلَیل  ُترَرَم 

مُهَسُفنأ  َنْوَسنَیو  ِّربلِاب  َساّنلا  َنوُرمأَی  اوناک 
؟ دننایک نانیا  مدیـسرپ  لیئربج  زا  دندیربیم . نیـشتآ  ياهضارقم  اب  ار  ناشنابل  هک  مدرک  روبع  یهورگ  رب  دندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یبش   ؛

یلص ربمایپ  [ 498 «.] دندرکیم شومارف  ار  دوخ  یلو  دـندادیم ، نامرف  کین  راک  هب  ار  مدرم  هک  ایند  لها  زا  دـنایناگدنیوگ  نانیا  تفگ :
: » دومرف دوعسم  نبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

یمعأ  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُهّللا  ُهَرَشَح  ِهیف  اِمب  لَمعَی  َملَو  َملِعلا  َمَّلَعَت  نَم  ٍدوعسَم  َنبای 
زا یثیدح  رد  [ 499 «.] دنکیم روشحم  انیبان  تمایق  زور  ار  وا  دـنوادخ  دـنکن  لمع  نآ  هب  دریگ و  ارف  ار  شناد  هک  ره  دوعـسم ، رـسپ  يا   ؛

: » دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ُُهلاعفأ  ِِهلاوقأ  ِۀَّحِِصب  تَدِهَش  نَم  ُِملاعلا 

: » دومرف یثیدح  رد  و  [ 500 «.] دهد یهاوگ  شراتفگ  یتسرد  رب  شرادرک  هک  تسا  یسک  دنمشناد   ؛
ٍلَمَع  ِریَِغب  ٌلوَق  ُعَفنَی  ال 

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 501 «.] درادن دوس  تسین  هارمه  لمع  اب  هک  ینخس   ؛
ٍرَمَث ِالب  ٍرَجَشَک  ٍلَمَع  ِالب  ٌملِع 

[502 «.] درادن هویم  هک  تسا  یتخرد  دننام  تسین  هارمه  لمع  اب  هک  یشناد   ؛
478 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یقیقح ملاع  یقیقح و  ملع  ياههناشن 

هراشا

6
: َّلَجَو َّزَع  َلاقَف  ُءامَلُعلا  تَعَن  َهّللا  َّنِأل  ُهُعَفنَی  ام ال  َملِع  َِیتوا  دَق  َنوکَی  نا  ٌقیقََحل  ِهیکُبی  ام ال  ِملِعلا  نِم  َِیتوا  نَم  رَذابا ، ای 

َنوُّرِخَی َو  اـًلوُعْفََمل * اَّـنبَر  ُدـْعَو  َناَـک  ْنِإ  اَّـنبَر  َناَْحبُـس  َنوـُلوُقَی  َو  اًدَّجُـس * ِناَـقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  ْمِْهیَلَع  یَْلُتی  اَذِإ  ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
[503 «.] اًعوُشُخ ْمُهُدیِزَی  َو  َنوُْکبَی  ِناَقْذَْأِلل 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 258 

http://www.ghaemiyeh.com


اریز هدـش ، هداد  وا  هب  عفاـن  ریغ  ملع  دوـش  هتفگ  هک  تسا  هتـسیاش  درادـناو ، هیرگ  هب  ار  وا  هک  دوـش  هداد  ملع  وا  هب  هک  یـسک  رذوـبا ، يا 
رب تایآ  نیا  هک  یماگنه  هدـش ، هداد  شناد  اهنآ  هب  نآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  تسا : هدومرف  هدرک و  رکذ  تافـص  نیدـب  ار  اـملع  دـنوادخ 

یندـشماجنا نیقی  هب  شیاههدـعو  هک  ام ، راـگدرورپ  تسا  هّزنم  دـنیوگیم : و  دـنتفایم - كاـخ  هب  نانکهدجـس  دوشیم ، هدـناوخ  ناـنآ 
. دیازفایم ناشعوشخ  رب  هراومه  تایآ ، نیا  توالت  دننکیم و  هیرگ  دنتفایم و  نیمز  هب  رایتخایب  اهنآ  تسا -!

ص 79 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
زا یفیطل  رایـسب  هدافتـسا  نایب و  ار  یقیقح  ياملع  یقیقح و  ملع  ياـههناشن  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثحب  دروم  ثیدـح  رد 

ياملع  یخرب  هرابرد  هک  ءارسا  هروس  تایآ  زا  سپس  تسین . ملع  درادناو  هیرگ  هب  ار  وت  هک  یملع  دیامرفیم : دنکیم  نآرق 
479 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دندینـش ار  نآرق  تایآ  هک  نیمه  دندیـسر ، ترـضح  تمدخ  یتقو  اراصن  دوهی و  زا  یهورگ  اریز  دنکیم ، طابنتـسا  تسا  اراصن  دوهی و 
ام تفای و  قّقحت  یهلا  هدعو  نیا  دزیگنارب و  يربمایپ  هک  دوب  هداد  هدعو  دنوادخ  دنتفگ : یلاحشوخ  اب  دنداتفا و  هدجس  هب  دندرک و  هیرگ 

هدجس رد  هک  تسین  يزیچ  نآ  تسا و  هناچ  ینعمهب  نَقَذ » . » تسا هدرک  ِناَقْذَْأِلل » َنوُّرِخَی   » هب ریبعت  اجنیا  رد  میدیسر . ربمایپ  نآ  رـضحم  هب 
تیاهن نیا  تسا و  هناچ  دیایب  هدجـس  هب  تسا  نکمم  هک  یّلحم  نیرخآ  دننکیم ، هدجـس  تروص  مامت  اب  هک  یناسک  اّما  دـیایب ، كاخ  هب 

. دَناسریم ار  هدجس  رد  عوضخ 
ار دوعوم  ربمغیپ  هدرک و  ادیپ  ار  ناشبولطم  دوبعم و  هک  دـندرک  رکـش  دـنداتفا و  هدجـس  هب  سپـس  دـندش و  داش  دـنداتفا و  هیرگ  هب  نانیا 

. دراد هارمه  هب  هیرگ  عوضخ و  تلاح  یقیقح  ملع  هک  دیامرفب  شرابرهگ  نانخس  زا  شخب  نیا  رد  دهاوخیم  ترضح  دناهتفای .
. تسا هودنا  هّصغ و  مغ و  ببس  هب  هیرگ  هاگ  هیرگ : عاونا 

. دوشیم ریبعت  قوش » هیرگ   » هب نآ  زا  هک  تسا  یلاحشوخ  ببس  هب  هیرگ  یهاگ 
. دننکیم ریبعت  فوخ » هیرگ   » هب نآ  زا  هک  تسا  سرت  ّتلع  هب  هیرگ  ینامز 

. تسا هدش  مرش » تمادن و  هیرگ   » هب ریبعت  نآ  زا  هک  هدش  نامیشپ  هدنمرش و  سپس  هدرک  يراک  ناسنا  هاگ 
هچرگا دوشیم ، يراج  شیاهکشا  ناهگان  دنیبیم ، ار  وا  هک  نیمه  دراد  یـضعب  هب  تبـسن  هک  ياهفطاع  ّتبحم و  يور  زا  ناسنا  یهاگ 

. دنیوگیم مّحرت » ّتبحم و  هیرگ   » نآ هب  هک  تسا  هتفرن  نیب  زا  هدشن و  عیاض  مه  يزیچ 
. دنراد دنوادخ  لباقم  رد  ار  اههیرگ  نیا  همه  یقیقح  يانعم  هب  دناهدرک  ادیپ  ناحبس  دنوادخ  هب  تفرعم  یقیقح و  ملع  هک  یناسک  املع و 

. تسا يراسمرش  تمادن و  ّتبحم و  مغ و  سرت و  هیرگ  لاح  نیع  رد  ادخ و  هب  قشع  هیرگ  دنوریم  تاجانم  هب  یتقو  اًلثم 
: تسا مِسق  راهچ  اههیرگ  نیرتهب  دیوگیم : مالکلا  ناونع  رد  هللا  همحر  یکراشف  موحرم 

480 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. مالسلا مهیلع  تیبلها  تبیصم  لئاضف و  رد  هیرگ  یهلا ، باذع  سرت  زا  هیرگ  یهلا ، تمحر  قوش  زا  هیرگ 

. دنتسین زامن  لطبم  هیرگ  زا  مسق  راهچ  نیا  یلو  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  هیرگ  هک  سب  نیمه  مِسق  راهچ  نیا  تلیضف  رد 
لزان [ 504 «.] دوب دـهاوخ  خزود  شتآ  زین  هارمگ  مدرم  نآ  عیمج  هاگهدـعو  هّتبلا  َنیِعَمْجَأ ؛» ْمُهُدِـعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإَو   » » هیآ نوـچ  دـناهتفگ 

: دومرف ترضح  دش . تکاس  دیسر  متفه  هقبط  هب  ات  تفگ  دیسرپ ، مّنهج  تاقبط  هرابرد  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دش ،
اب دـنریمب . هبوت  نودـب  هک  دوب  دـهاوخ  وت  تّما  زا  هریبک  هاـنگ  ناـبکترم  ياـج  نآ  تفگ : لـیئربج  هد ! ربـخ  نم  هب  زین  متفه  هقبط  هراـبرد 
نم تّما  اـیآ  يدرک ، گرزب  ارم  تبیـصم  لـیئربج ، يا  دومرف : دـمآ  شوههب  یتقو  دـش . شوهیب  نیگمغ و  ترـضح  نخـس ، نیا  ندـینش 
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سپ داتفا . هیرگ  هب  مه  لـیئربج  هک  درکیم  هیرگ  ناـنچ  دـش و  رتشیب  راوگرزب  نآ  هیرگ  يرآ . درک : ضرع  دـش ؟ دـنهاوخ  مّنهج  لـخاد 
ّبترم تفگیمن و  نخـس  یـسک  اب  دمآیم و  نوریب  هناخ  زا  زامن  يارب  طقف  دـش و  ریگهشوگ  زور  دـنچ  ات  ترـضح  نآ  تفر و  لیئربج 

هب ماجنارـس  تسا . هدـش  عقاو  هچ  هک  دنتـسنادیمن  دنتـسیرگ و  ترـضح  نآ  لاح  رب  مه  باحـصا  هک  ییاج  اـت  درکیم ، عّرـضت  هیرگ و 
. دشیم رورسم  داش و  دیدیم  ار  وا  ترضح  تقو  ره  هک  دروآ  هانپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح 

ٌْریَخ ِهَّللاَْدنِع  اَم  َو  : » » دومرفیم درکیم و  ایسآ  وج  هک  دینش  ار  همولظم  نآ  ندرک  ایسآ  يادص  دمآ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  هب  یتقو 
نایرج ناشراوگرزب  ردپ  زا  هک  دندرک  شهاوخ  همولظم  نآ  زا  [ 505 «.] تسا رترادیاپ  رتهب و  امش  يارب  رایسب  تسادخ  دزن  هچنآ  یَْقبَأَو ؛ 

فیل زا  همولظم  نآ  رداچ  عضوم  هدزاود  هک  دندید  باحصا  دمآ  نوریب  هناخ  زا  نوچ  دش ، هناور  درک و  رـس  رب  رداچ  ترـضح  دسرپب . ار 
. دراد هلصو  امرخ 

، دناهدیشوپ جابید  ریرح و  زا  سابل  رفک ، ناهاشداپ  رتخد  هّللاناحبس ، تفگ : ناملس 
481 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دراد هلصو  تسامرخ و  فیل  مشپ و  زا  ایند  نید و  هاشداپ  رتخد  رداچ  یلو 
نم رداچ  ندـید  اـب  ناملـس  هک  ینیبیم  اـیآ  تفگ : تسخن  دـش  دراو  شراوگرزب  ردـپ  رب  نوچ  درک ، رثا  همولظم  نآ  بلق  رد  نخـس  نیا 
دوخ رتش  اهزور  نآ  اب  هک  میرادن  شیم  تسوپ  کی  زج  یلع  نم و  هک  تسا  لاس  جنپ  هداتـسرف ، قحهب  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  درک ، بّجعت 

ار نم  رتخد  ناملـس ، يا  دـندومرف : بانج  نآ  سپ  امرخ . فیل  زا  تسا  یتسوپ  ام  شلاب  میزاسیم و  دوخ  شرف  بش  میهدیم و  فلع  ار 
لِگ بانج  نآ  کشا  زا  نیمز  هدجـس ، رد  هک  هدرک  هیرگ  يردقهب  شراوگرزب  ردپ  هک  دید  هاگنآ  دوش . راگتـسر  ربص  اب  دیاش  راذـگاو ،

تّما هک  هداد  ربخ  لیئربج  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ  هنوگچ  ماهدید ، رون  يا  دومرف : ترضح  دیـسرپ ، ار  نآ  ّتلع  همولظم  نآ  تسا . هدش 
ره رد  شتآ ، زا  هوک  رازه  داـتفه  دومرف : ترـضح  دـینک . فصو  نم  يارب  ار  مّنهج  تفگ : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  دـنوریم ! مّنهج  هب  نم 

يرصق ره  رد  شتآ و  زا  رصق  رازه  داتفه  یفاکش  ره  رد  شتآ و  زا  یفاکش  رازه  داتفه  يداو  ره  رد  شتآ و  زا  يداو  رازه  داتفه  یهوک 
. باذع زا  عون  رازه  داتفه  یتوبات  ره  رد  شتآ و  زا  توبات  رازه  داتفه  هناخ  ره  رد  شتآ و  زا  هناخ  رازه 

، ادخ قلخ  نیرتهب  يا  درک : ضرع  دمآ ، شوه  هب  نوچ  دش . شوهیب  داتفا و  دز و  هحیص  نخس  نیا  ندینش  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
؟ تسیک يارب  اهباذع  نیا 

هک یماـگنه  تسا . نآ  تاـقبط  نیرتـمک  ّتیفیک  نیا  و  دـنک . يوریپ  هراـّما  سفن  زا  دـنک و  هاـبت  ار  زاـمن  هـک  ره  يارب  دوـمرف : ترـضح 
راّمع میدوب . هدشن  هدییاز  ردام  زا  شاک  تفگیم : یکی  دنتفر . نوریب  نانکهلان  نانکهیرگ و  دندینـش  ترـضح  زا  ار  نخـس  نیا  باحـصا 

. دوبن یباقع  باسح و  نم  رب  اهنابایب و  رد  مدوب  یغرم  شاک  تفگیم :
. هشوت یمک  رفس و  يرود  زا  هآ  تفگیم : دزیم و  رس  رب  هداهن ، عیقب  هب  ور  ناملس 

دیاب هچ  لاح  ردپ ، يا  درک : ضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ماجنارس  دندش . برطضم  نانکهیرگ ، نانزهحیص و  باحصا  همه  هصالخ 
دراو رابخا  یخرب  رد  دندش ، عمج  ابع  لآ  مّرکم  نت  جنپ  یتقو  نک . ربخ  ار  نینسح  یلع و  دومرف : ترضح  درک ؟

482 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رون يا  رادرب . رـس  زا  هعنقم  همطاف ، يا  رادرب . رـس  زا  هماـمِع  مه  وت  یلع ، يا  دومرف : درک و  هنهرب  ار  دوخ  رـس  باـنج  نآ  هک  تسا  هدـش 

: درک ضرع  دش  لزان  یهتنملاةردس  زا  لیئربج  دنک  هنهرب  ار  رـس  تساوخ  هّللادبعیبا  یتقو  دینک . هنهرب  ار  دوخ  رـس  مه  امـش  ناگدـید ،
؛  یَـضْرَتَف َکُّبَر  َکـیِطُْعی  َفْوََسلَو  : » » دـیامرفیم دـنوادخ  دوشیم . شروش  ـالعا  توـکلم  رد  هک  دـنک  هنهرب  ار  شرـس  نیـسح  راذـگم 

رّونم ياهرـس  نآ  زا  ریغ  رّهطم  رـس  نیا  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  [ 506 «.] يوش یـضار  ات  دنکیم  اطع  نادنچ  وت  هب  تراگدرورپ  يدوزهب 
ار شیناشیپ  دنراذگن و  البرک  كاخ  يور  رب  ار  وا  دننادب و  ار  شماقم  هک  دنک  مامت  مدرم  رب  ار  تّجح  هک  تساوخ  دنوادخ  هکلب  دـشاب ،
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رد تسا ؟ هدـشن  دـیکأت  هیرگ  عوضوم  رب  تیاور  رد  ارچ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  نونکا  [ 507 .] دننکشن گنس  زا  دنفاکـشن و  ریت  زا 
نینچ هدنخ  هک  هنوگنامه  دَناسریم ، ناسنا  رد  ار  یناور  یتلاح  جوا  هک  تسا  ياهدیدپ  هکلب  درادن ، ّتیصوصخ  هیرگ  مییوگیم : خساپ 

تاّذلاب فده  کی  هیرگ  دهدیم . تسد  ناسنا  هب  هیرگ  تلاح  دسریم  جوا  هب  تمادن  مغ و  يراسمرش ، قشع ، فوخ  یتقو  ینعی  تسا .
اذـل دوشیم و  ناـیامن  هچیرد  نیا  زا  دـهدیم  خر  لد  رد  هک  یثداوـح  ینعی  تسا . ناـسنا  لد  هچیرد  مشچ  دـناهتفگ : تسین . بوـلطم  و 
نیا ییادـیپ  بجوم  ملع  مینک ، ياهداـس  يدـنبعمج  کـی  رگا  سپ  دـننکیم . هیکت  مشچ  يور  تاـساسحا  حور و  بلق ، هچیرد  ناونعهب 

شخب نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نیاربانب  تسا . تالاح  نآ  رگنایب  رهظم و  جوا و  مه  هیرگ  دوشیم و  ناسنا  رد  تالاح 
هک یملع  تسین . ملع  دَرواـین  رد  هیرگ  هب  ار  وـت  هک  یملع  رذوـبا ، يا  هک  دـهنیم  تشگنا  یـساّسح  هطقن  يور  شراـبرهگ ، تـالمج  زا 

. تاحالطصا یتشم  ياراد  طقف  اوتحمیب و  یلاخوت ، تسا  یشناد  تسین . ملع  دشابن  نیرفآفوخ  نیرفآمرش ، نیرفآّتبحم ،
483 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

وکین تالاح  نیا  تسا  راوازـس  هدناسر و  جوا  هب  ار  تتاساسحا  دنک و  ریخـست  ار  وت  بلق  هدرک و  ذوفن  تناج  قمع  رد  هک  تسا  نآ  ملع 
. دنک داجیا  وت  رد  ار 

یمالسا تایاور  رد  دنوادخ  سرت  زا  هیرگ 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  شناردپ  زا  وا  شردپ و  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ُهُریَغ  ِبنَّذلا  ِکلذ  یلَع  ِعلَّطَی  َمل  ِهّللا  ِۀَیشَخ  نِم  ِِهتَئیطَخ  یلَع  یکبَی  َوُه  َو  ِهَیلإ  ُهّللا  َرَظَن  ٍدبَِعل  یبوُط 

هیرگ هدشن ، هاگآ  نآ  زا  یـسک  ادخ  ریغ  هک  دوخ  هانگ  رب  ادخ  سرت  زا  يو  هک  یلاح  رد  دنک ، رظن  وا  هب  ادخ  هک  ياهدنب  لاح  هب  اشوخ   ؛
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يرگید  ثیدح  رد  [ 508 «.] دنکیم

ُهُّما  ُهتََدلَو  ٍموَیَک  یقبَیَف  ُقَرَولا  ُّتاحَتَی  امَک  ُبونُّذلا  ُهنَع  تَّتاَحت  ِهّللا  ِۀَیشَخ  نِم  ُدبَعلا  یََکب  اذا 
هدروآ ایند  هب  ار  وا  شردام  هک  دوشیم  يزور  دننام  دزیریم و  ورف  تخرد  گرب  دننام  شناهانگ  دنک  هیرگ  ادخ  سرت  زا  هدـنب  هاگره   ؛

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  دوعسم  نب  هّللادبع  زا  [ 509 «.] دوب
: ُلوقَی ُهَّنإف  ِِضئارَفلا  ِءادأ  َو  ِهّللا  ِۀَیشَِخب  َکیَلَع 

[510 «] ِةَرِفْغَْملا ُلْهَأ  َو  يَْوقَّتلاُلْهَأ  َوُه  »
: ُلوقَی َو 

وا دـیامرفیم : دـنوادخ  اریز  تابجاو ، نداد  ماجنا  ادـخ و  زا  سرت  داب  وت  رب  511 ؛] «] ُهَّبَر َیِـشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ُْهنَع  اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  »
شراگدرورپ زا  هک  تسا  یسک  ماقم  نیا  دندونـشخ . وا  زا  زین  نانآ  تسا و  دونـشخ  نانآ  زا  ادخ  دیامرفیم : تسا و  شزرمآ  اوقت و  لها 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 512 «.] دسرتب

ِمِراحَم  نَع  تَّضَغ  ٌنیَعَو  ِهّللا  ِۀَیشَخ  نِم  تََکب  ٌنیَع  ٍُنیعا : ُثالَث  ّالا  ِۀَمایِقلا  َموَی  ٌۀَیِکاب  ٍنیَع  ُّلُک 
484 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ِهّللا  ِلیبَس  یف  ًةَرِهاس  َتتاب  ٌنیَعَو  ِهّللا 
هدش و هدیشوپ  ادخ  تامّرحم  زا  هک  یمشچ  هتسیرگ و  ادخ  سرت  زا  هک  یمـشچ  مشچ : هس  رگم  تسا ، نایرگ  تمایق  زور  اهمشچ  همه   ؛

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  یثیدح  رد  [ 513 «.] تسا هدرب  رسهب  يرادیب  هب  ار  بش  ادخ  هار  رد  هک  یمشچ 
ِهّللا  ِبَضَغ  نِم  ًاراِحب  ُئِفُطی  ِهّللا  ِۀَیشَخ  نِم  ِءاُکبلِاب 

: » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتیاور  رد  [ 514 «.] دنکیم شوماخ  ار  ادخ  مشخ  زا  ییاهایرد  ادخ ، سرت  زا  هیرگ   ؛
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ًایِکاب ُُهتدَجَو  ّالا  ُّطَق  یبأ  یلَع  ُتلَخَد  ام 
: » دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  [ 515 «.] مدید نایرگ  ار  وا  هکنیا  رگم  مدشن  دراو  مردپ  رب  هاگچیه   ؛

ُبونُّذلا  َصَّحَُمت  ِهّللا  ِۀَیشَخ  نِم  ِءاُکبلاب 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد  [ 516 «.] دنوشیم كاپ  ناهانگ  ادخ ، سرت  زا  هیرگ  اب   ؛

ِعَزَفلا َنِم  ًانامأ  َُهل  َبَتَکَو  اهیف  ُهّللا  ُهَنَکـسأ  ِۀَّنَجلا  یلا  ًاقوَش  یَکب  نَم  َو  اهنِم  ُهّللا  ُهَذاعأ  ِراّنلا  ِفوَخ  نِم  یَکب  نَم  َو  َُهل  َرِفُغ  ٍبنَذ  نِم  یَکب  نَم 
ًاقیفَر َِکئلوا  َنُسَحَو  َنیِحلاّصلاَو  ِءادَهُّشلاَو  َنیقیّدّصلاَو  َنیّیبَّنلا  َعَم  ُهّللا  ُهَرَشَح  ِهّللا  ِۀَیشَخ  نِم  یَکب  نَمَو  ِرَبکألا 

تـشهب قوش  زا  هک  ره  دهد و  هانپ  وا  هب  شتآ  زا  دنوادخ  دیرگب  شتآ  سرت  زا  هک  ره  دوش و  هدـیزرمآ  دـنک  هیرگ  یهانگ  رب  سکره   ؛
اب ار  وا  دنوادخ  دیرگب  ادخ  سرت  زا  سک  ره  دسیونیم و  وا  يارب  گرزب  سرت  زا  یناما  دهد و  ياج  تشهب  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک  هیرگ 

: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد  [ 517 «.] دنکیم روشحم  دنایناقیفر ، وکین  هک  ناراکوکین  ادهش و  نایوگتسار و  ناربمایپ و 
ُهُکحِضَو  ُهُرورُس  ِۀَّنَجلا  یف  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُُرثکَی  ًاِفئاخ  ِِهبنَذ  یلَع  ُهَءاُکب  َرَثکأ  نَّمِم  مَکَو  ُهؤاُکب  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُُرثکَی  ًابِعال  ُهَکحِض  َرَثکا  نَّمِم  مَک 

اسب دننکیم و  ناوارف  هیرگ  تمایق  زور  دنرگیزاب و  دندنخیم و  دایز  هک  یناسک  اسب   ؛
485 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هک هدرک  لـقن  يدـناور  بطق  [ 518 «.] دـنراد ناوارف  يداش  هدـنخ و  تشهب  رد  تماـیق  زور  دـنیرگیم و  دوخ  هاـنگ  سرت  زا  هک  یناـسک 
: » دومرف مالسلا  هیلع  دوواد  هب  دنوادخ 
َنیئاّکَبلا  َبیبَح  ای  ِمسإلا  اَذِهب  ینُعدا 

[519 «.] ناوخب ناگدننکهیرگ  تسود  يا  مان : نیا  اب  ارم   ؛
486 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اهوزرآ لیدعت 

هراشا

7
َِکتایَح نِمَو  َکِمقُس  َلبَق  َِکتَّحِص  نِم  ذُخَو  ِحابَّصلاب  َکَسفَن  ثّدَُحت  الَف  َتیَسمأ  اذاَو  ِءاسَملِاب  َکَسفَن  ثّدَُحت  الَف  َتحَبـصأ  اذا  رَذابأ ، ای 

. ًادَغ َکُمسا  ام  يردت  َکَّنإف ال  َِکتوَم  َلبَق 
زور يارب  تایتسردـنت  ناـمز  زا  هدـم ، دوخ  هب  هاگحبـص  هدـعو  يدرک  بش  نوچ  نارم و  نخـس  ماـش  زا  يدرک ، حبـص  نوچ  رذوبا ، يا 

. تسیچ وت  مان  ادرف  ینادیمن  هک  ارچ  تگرم ، زا  شیپ  تایناگدنز  زا  نک و  هدافتسا  يرامیب 
ص 75 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
فطاوع و ینعی  تسا . هدـشن  قلخ  هدوهیب  ناـسنا  دوجو  رد  يزیچ  چـیه  هک  میباـییمرد  میـشیدنیب  یمدآ  حراوج  اـضعا و  دروـم  رد  رگا 

دـشابن اـم  رد  رگا  هک  تسا  ییاـهزیچ  هـلمج  زا  وزرآ ) « ) لَـما . » تـسا مزـال  هـمه  دراد  دوـجو  ناـسنا  رد  هـک  یفلتخم  زیارغ  تـالیامت و 
. درک باسح  هدرم  ياهناسنا  دیاب  ار  دیماان  ياهناسنا  تسا . هدنز  وزرآ  دـیما و  هب  ناسنا  دـیآیمنرد . تکرح  هب  ناسنا  دوجو  ياهخرچ 
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دـش دـیماان  یتمالـس  يدوبهب و  زا  رگا  اّما  درادـن ، ینادـنچ  رطخ  شیارب  يرامیب  دـشاب  نامرد  هب  راودـیما  هک  ینامز  ات  ضیرم  ناسنا  اًلثم 
: » تسا هدمآ  یثیدح  رد  دوشیم . وا  ندروآرد  اپ  زا  يارب  یکانرطخ  لماع  يدیماان  نیمه 

ًارَجَش ٌسِراغ  َسَرَغ  الَو  اهََدلَو  ٌةَِدلاو  تَعَضَر  اَمل  ُلَمألا  الَول 
یسک  دادیمن و  ریش  شدنزرف  هب  يردام  چیه  دوبن  دیما  رگا   ؛

487 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رگا هکلب  درادن ، لاکشا  وزرآ  ینعی  تسا . طیرفت  طارفا و  رد  لاکـشا  یلو  تسا ، مزال  وزرآ  دیما و  نیاربانب  [ 520 «.] تشاکیمن یتخرد 

تالکــشم و ینـالوط  ياـهوزرآ  اریز  دراد ، لاکــشا  يزیچ  نـینچ  دوـش  هصـالخ  زارد  رود و  ياـهوزرآ  رد  شّمغ  ّمـه و  ماـمت  ناـسنا 
همزال هکنیا  يارب  دنک ، شومارف  ار  گرم  زا  سپ  ناهج  ترخآ و  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  هاگ  دنیرفآیم . ناسنا  يارب  ار  ییاهرـسدرد 

. دنرگیدکی موزلم  مزال و  اهنیا  تسادخ . اب  تاقالم  تهارک و  مه  اقب  ّبح  همزال  تساقب و  ّبح  ینالوط  ياهوزرآ 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مالک  اجهبان و  ياهوزرآ 

ِِرئاصَبلا َُنیعا  یمُعت  ینامألا  »
[ » 521 «.] دنکیم روک  ار  لد  ياههمشچ  اهوزرآ   ؛

ینُملا  ُكَرت  ینِغلا  ُفَرشأ 
[ » 522 «.] تساهوزرآ كرت  يزاینیب  نیرترب   ؛

ُهانُم  َبَّذَکَو  انَدَف  ٍداشَر  یلا  َیِعُدَو  یعَوَف  ًامکُح  َعِمَس  ًءَرما  ُهّللا  َمِحَر 
اجهبان ياهوزرآ  دریذپب و  ار  نآ  دوش و  تیاده  قح  بناج  هب  دریگارف و  ار  نآ  دونشب و  هنامیکح  نخـس  هک  ار  یـسک  دزرمایب  دنوادخ   ؛

[ » 523 «.] دنک كرت  ار 
ُراّنلا ُمِِهب  تَمَحَتقاَف  ُراهظإلا  ُمُهَتدَعَوَو  یصاعَملِاب  مَُهل  تَحَسَفو  ِّینامالِاب  مُهتَّرَغ  ِءوُّسلِاب  ِةَراّمالا  ُسُفنالاَو  ُّلِضُملا  ُناطیَّشلا 

هب دوشگ و  ناشیارب  ار  هانگ  نادـیم  داد و  بیرف  اجبان  ياهوزرآ  اب  ار  ناورهن ) جراوخ   ) اهنآ هراـّما ، سفن  تسا و  هدـننکهارمگ  ناطیـش   ؛
[ » 524 «.] داتسرف مّنهج  هب  ار  اهنآ  ماجنارس  داد و  يزوریپ  هدعو  نانآ 

یکُونلا  ُِعئاَضب  اهَّنإف  ینُملا  یَلَع  َلاّکتالاَو  َكاّیا 
سپ  زیهرپب ، اهوزرآ  رب  هیکت  زا   ؛

488 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
[ » 525 «.] تسا ناقمحا  هیامرس  انامه 

َةَرِخآلا یِسُنیَف  ِلَمالا  ُلوط  اّمأَو  ّقَحلا  نَع  ُّدُصَیَف  يوَهلا  ُعاّبتا  اّمأف  ِلَمالا  ُلوُطَو  يوَهلا  ُعاّبتا  ٍنانثا : مُکیَلَع  ُفاخأ  ام  َفَوخأ  َّنا  ُساّنلا  اهُّیا 
اّما ینـالوط ، ياـهوزرآ  سفن و  ياوه  يوریپ  تسا : زیچ  ود  مناـساره  امـش  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتكانـسرت  هک  یتـسار  هب  مدرم ، يا   ؛

[ » 526 «.] دوشیم ترخآ  یشومارف  ببس  زارد ، ياهوزرآ  درادیمزاب و  قح  زا  ار  ناسنا  سوه  ويوه  يوریپ 
َلَمَعلا  َءاسا  َلَمألا  َلاطأ  نَم 

[ » 527 «.] دهدیم ماجنا  دب  ار  شراک  دوش  ینالوط  شیوزرآ  هک  ره   ؛
ِِهلَجِأب  َرَثَع  ِِهلَما  ِنانِع  یف  يرَج  نَم 

[528 «.] دروخ دهاوخ  نیمز  هب  گرم  اب  درک  اهر  ار  شیوزرآ  ماجل  هک  ره   ؛

؟ تسیچ وزرآ )  ) لمأ لوط  اب  هزرابم  هار 
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؟ تسیچ وزرآ )  ) لمأ لوط  اب  هزرابم  هار 

ای دشابن ، راک  رد  يرصع  هک  هدب  لامتحا  ینکیم  حبص  یتقو  دیامرفیم : هداد و  شسرپ  نیا  هب  ینشور  خساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رگا ای  دوریم ، ادرف  تسا و  وت  نامهیم  زورما  يراد  نـالا  هک  یتمالـس  نیا  اـی  دـشابن ، راـک  رد  یحبـص  هدـب  لاـمتحا  ینکیم  ماـش  یتقو 

هدافتـسا اهتمعن  نیا  زا  یناوتیم  يوش  ّقفوم  رگا  هک  نکن  ینالوط  ياهوزرآ  هصالخ  دـشابن . راک  رد  یتایح  ادرف  هدـب  لامتحا  ياهدـنز 
. ینک

رد تسا . راگزور  ینوگرگد  ّبلقت و  هظحالم  درَبب  نیب  زا  ار  لـمأ  لوط  دوش و  اـهوزرآ  لیدـعت  ثعاـب  دـناوتیم  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا 
: » دیامرفیم دراد ، یبلاج  رایسب  ریبعت  ترضح  ثیدح ، ینایاپ  هلمج 

ًادَغ َکُمسا  ام  يِردَت  َکَّنا ال 
ادرف ینادیمن  یتقو  ناگدنز ؟ ای  یناگدرم  فص  رد  ایآ  ینعی  تسیچ .» تمان  ادرف  هک  ینادیمن  وت   ؛

489 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رورغ تلفغ و  تلاح  زا  دفاکـشب و  ار  لمأ  لوط  ياههدرپ  دـناوتب  ناسنا  هکنیا  يارب  هار  نیرتهب  ارچ ؟ ینـالوط  ياـهوزرآ  تسیچ ، تماـن 
يویند ياهتمعن  تالآرویز و  عاونا  هب  دندوب و  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  تشونرس  تسا . راگزور  ینوگرگد  لّوحت و  هدهاشم  دوش  رود 
هعلاطم ار  نوراه  هکمارب و  تبقاع  دش ؟ هچ  اهنآ  ماجنارـس  اه ، نوراق » ، » اه نوعرف » ، » اه دورمن » . » دـنتفای تسد  نآ  نوگانوگ  ياهماقم  و 

. دیریگ دنپ  نآ  زا  دینک و 
. تسا ياهدنزومآ  رایسب  سرد  هکمارب  تشونرس 

دندوب نوراه  ساّبعینب و  زیزع  نانچ  دنتشاد و  يرایسب  تردق  نانآ  دوب و  هدش  راذگاو  هکمارب  هب  تکلمم  روما  دیـشرلا  نوراه  نامز  رد 
ندـیچ يارب  نوراه  تفرگ . رظن  رد  ار  یبیـس  داتفا و  بیـس  تخرد  هب  رفعج  مشچ  دـندش ، یغاب  دراو  یکمرب  رفعج  اب  نوراه  يزور  هک 

: تفگ نوراه  دیسرن . شتسد  اّما  درک ، زارد  تسد  بیس 
. دیچ ار  بیس  دراذگ و  نوراه  شود  رب  اپ  رفعج  هاگنآ  راذگب ! نم  شود  رب  اپ 

هکمارب تلود  لاوز  ببس 

ار دوخ  رهاوخ  هساّبع  رفعج و  نوراه  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نآ  يرهاظ  ببس  یلو  دوب ، مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  لتق  نآ  یلـصا  ّتلع 
نامیپ رفعج  زا  یلو  دروآرد  رفعج  دقع  هب  ار  هساّبع  راچان  دنک ، لّمحت  تسناوتیمن  ار  مادـک  چـیه  يرود  هک  نادـنچ  تشادیم  تسود 

. دش یضار  ماجنارس  یلو  تفریذپن  ادتبا  رفعج  نوراه . روضح  رد  رگم  دنکن  تولخ  هساّبع  اب  ییاهنت  رد  زگره  هک  تفرگ 
لّـسوتم رفعج  ردام  هب  ًاراچان  هساّبع  دیزرویم . يراددوخ  رفعج  یلو  تشاد  رفعج  هب  يرفاو  هقالع  نوراه ، رهاوخ  هساّبع ، رگید  يوس  زا 

راک تبقاع  زا  نوچ  رفعج  ردام  دنادرگ . هساّبع  عیطم  ار  وا  دَرب و  رد  هب  هار  زا  ار  رفعج  هک  تساوخ  يو  زا  داد و  وا  هب  یناوارف  لام  دـش و 
تسا  زاتمم  لامک  فاصوا  رد  هک  ماهدید  ار  یکزینک  تفگ : تساوخ و  ار  رفعج  یبش  ماجنارس  دش و  هساّبع  تاملک  هتفیرف  دوب  ربخیب 

490 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ردام درک و  بلط  شردام  زا  دش و  شاهتفیـش  رفعج  هک  تفگ  نخـس  وا  فصو  رد  ردقنآ  منک و  يرادـیرخ  وت  يارب  ار  وا  مراد  دـصق  و 
لابند هب  زور  نامه  رد  مروآیم و  تیارب  ار  وا  بشما  تفگ  رداـم  تساـجک ؟ زینک  نآ  هک  درک  رارـصا  رفعج  دادیم . هدـعو  هتـسویپ  مه 

رخاف و ياهسابل  اب  ار  هساّبع  لزنم ، هب  تشگزاب  ماگنه  رفعج  دش  بش  نوچ  دیسر . یهاوخ  مرـسپ  لاصو  هب  بشما  ایب  هک  داتـسرف  هساّبع 
هـساّبع دـش  غراف  هک  یماگنه  دـش . رتسبمه  يو  اب  تخانـشن و  ار  وا  دوب  هدیـشون  رمخ  دایز  نوراـه  سلجم  رد  نوچ  دـید و  وکین  لاـمج 

داد يرتشیب  حیـضوت  هساّبع  دیمهفن . ار  هساّبع  مالک  يانعم  دوب  یتسم  لاح  رد  زونه  هک  رفعج  يدید ؟ هچ  ار  كولم  نارتخد  هلیح  تفگ :
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. یتخورف نازرا  ارم  تفگ : هساّبع  هب  دایز  یتحاران  اب  دش و  لیاز  شایتسم  دش  هاگآ  نایرج  زا  رفعج  نوچ  و 
نوراه ات  دـننک  تیبرت  هدرب و  هّکم  هب  ار  لفط  نآ  درک  رما  دـنداد و  هیاد  هب  ار  وا  لفط  لمح  عضو  زا  سپ  دـش و  هلماـح  رفعج  زا  هساـّبع 

. دنام یفخم  نوراه  زا  بلطم  نیا  یتّدم  دوشن . ربخاب 
ناـمداخ و وا  هـک  درک  تیاکــش  نوراـه  دزن  ییحی  زا  تـشاد  یتـبترم  ماـقم و  وا  دزن  هـک  نوراــه  رــسمه  هدــیبز  يزور  ناــیم  نـیا  رد 

ریما ای  تفگ : ییحی  داهن و  نایم  رد  ییحی  اب  ار  عوضوم  نیا  دیـشرلانوراه  دنکیم . عنم  مرح  رد  دش  ودمآ  زا  هتـشامگ و  نایارـسهجاوخ 
. ِهّللاَو ال  تفگ : دیشرلانوراه  مریصقت ؟ هب  مهّتم  وت  مرح  رد  نم  رگم 

. درک رارـصا  هدـیبز  تفلاخم  رد  ییحی  تفریذـپ و  دیـشرلانوراه  نکن . شوگ  نم  ّقح  رد  ار  هدـیبز  نخـس  رگید  هک  درک  سامتلا  ییحی 
تـسین هک  يراک  رد  دوخ  مرح  رد  ار  ییحی  نم  هک  داد  خساپ  نوراه  تفگ و  نخـس  عوضوم  نیا  هرابرد  نوراه  اب  رگید  راب  کی  هدـیبز 
روطهب ار  رفعج  هساّبع و  هعقاو  هدیبز  هاگنآ  درکن ؟ عنم  مهم  نآ  زا  ار  دوخ  رـسپ  ییحی  ارچ  تسا  نینچ  رگا  تفگ : هدیبز  منادیمن . مهّتم 

؟ تساجک دیسرپ  نوراه  دنزرف ؟ زا  رتنشور  یلیلد  هچ  تفگ : هدیبز  يراد ؟ مه  لیلد  اههتفگ  نیا  رب  ایآ  دیسرپ  نوراه  داد . حرـش  لماک 
وت زا  ریغ  ایآ  دیسرپ  هّکم . رد  تفگ :

491 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. درک هّکم  دصق  درک و  مامت  ار  نخس  نوراه  اذل  دننادیم . مرح  لها  همه  تفگ  دراد ؟ ربخ  مه  يرگید  سک 

. داتفا يدنفـسوگ  هّلگ  هب  شمـشچ  تفر ، نوریب  راکـش  يارب  دادـغب  زا  یمـشاه  ییحی  نب  لیعامـسا  اب  نوراـه  يزور  رگید ، لـقن  هب  هّتبلا 
: دنتفگ تسیک ؟ زا  اهنیا  دیسرپ 

. دنداد تبسن  هکمارب  لآ  هب  دیسر  هک  يدابآ  هیرق و  ره  هب  نینچمه  تسا . رفعج  زا 
یتـفگ هچنآ  تفگ : هدـیبز  تفگ . هدـیبز  هب  ار  روـما  نیا  حرـش  تشگرب و  سپـس  میدرک ، ریقف  ار  دوـخ  نادـنزرف  ینغ و  ار  ناـنآ  تفگ :

: تفگ درک و  بّجعت  نوراه  تسا . كدنا 
دیسرپ و وا  زا  ار  هساّبع  رفعج و  نایرج  درک و  راضحا  ار  مداخ  رورـسم  نوراه  سرپب . رـسای  رورـسم )  ) زا تفگ : يراد ؟ ياهزات  ربخ  رگم 

. درک لتق  هب  دیدهت  ار  يو 
هب دنزرف  هس  ناشیا  زا  وا ، روضح  رد  رگم  دنوشن  عمج  هساّبع  رفعج و  هدرک  عنم  هفیلخ  هکنیا  اب  تفگ : داد و  حرش  ار  هعقاو  ًاراچان  رورسم 

يارب دـعب  درک . هدنکفارـس  اوسر و  ارم  وا  تفگ : یتحاران  اب  نوراه  تسا . هنیدـم  رد  یموس  هدرم و  یمود  هّکم و  رد  یکی  هک  هدـمآ  ایند 
. دنک دوبان  ار  هکمارب  لآ  تفرگ  میمصت  اذل  دش ، شاف  وا  رب  زار  نیا  ماجنارس  هک  دش  جح  هناور  ياهناهب  هب  بلطم ، فشک 

هدیـسر و ناـسارخ  زا  ياهماـن  تفگ : تساوـخ و  ار  رفعج  تقو  ناـمه  درک . تکرح  دـصق  وا  داد و  رفعج  هب  ار  ناـسارخ  مـکح  نوراـه 
هب نوراه  درک . نینچ  وا  دـینک . رفح  یهاچ  ترامع  نایم  رد  روایب و  هلمع  هد  ورب و  تفگ : رورـسم  هب  رگید  يوس  زا  تسین . نتفر  حالص 
. دَنامب یفخم  بلطم  نیا  هک  درک  دیدهت  ار  رورسم  هاگنآ  زادنیب . هاچ  رد  ار  شدسج  نک و  هفخ  ار  هساّبع  تفگ : رورسم  هب  دمآ و  رصق 

. دراد يرفیک  نینچ  نیا  اهینیشنبش  شیع و  يرآ 
هکمارب ياههناخ  هتفر ، دادغب  هب  درک  رومأم  ار  وا  دیبلط و  ار  نوعلم  کهاش  نب  يدنس  دشکب  ار  رفعج  تفرگ  میمصت  هک  یماگنه  نوراه 

« زمق  » هب نامز  نآ  رد  هک  یعضوم  رد  درک و  تکرح  رفعج  اب  شدوخ  دمهفن و  یسک  هک  ياهنوگهب  دنک  هرصاحم  ار  اهنآ  ناگدنـسیون  و 
هکنآ  ات  دنتخادرپ ، رورس  شیع و  هب  دوب  فورعم 

492 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
متسرفیم يراک  غارس  ار  وت  تفگ : تساوخ و  ار  رورسم  دیشرلانوراه  درک . تعیاشم  ار  وا  نوراه  دش و  هناور  دوخ  هناخ  يوس  هب  رفعج 

امـش عیطم  نانچ  نم  تفگ : رورـسم  ینک . تفلاخم  دـیابن  منادیم و  نآ  لها  ار  وت  یلو  دنتـسین  نآ  لها  منادـنزرف  مساـق و  دّـمحم و  هک 
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. منکیم تعاطا  منز ، ریشمش  دوخ  مکش  رب  ییوگب  رگا  هک  متسه 
وا رس  دشاب  هک  اجک  ره  رد  يوریم  تفگ  دسانشن . ار  وا  هک  تسین  یسک  داد  باوج  رورسم  یسانشیم ؟ ار  رفعج  تفگ : دیشرلا  نوراه 

غارـس داهن و  ندرگ  رورـسم  ماجنارـس  ود  نآ  نیب  ینانخـس  ندش  لدب  در و  زا  دعب  دنام و  تکاس  دیزرل و  دوخ  رب  رورـسم  يروآیم . ار 
لپ رس  رب  ار  رفعج  دسج  داد  روتـسد  نوراه  دعب  داتـسرف . ییحی  شردپ  دزن  ار  رـس  نوراه  دُرب و  نوراه  يارب  ار  رفعج  رـس  تفر و  رفعج 

. دننازوسب ار  نآ  داد  روتسد  دورب  ناسارخ  هب  تساوخ  هک  یماگنه  دنتخیوآ و  دادغب 
: » دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ِهِسفَن  َنِساحَم  ُهتَبَلَس  ُهنَع  تََربدأ  اذإَو  ِهِریَغ  َنِساحَم  ُهتَراعأ  ٍدَحأ  یلع  اینُّدلا  ِتَلَبقأ  اذإ 
[529 «.] دریگیم مه  ار  وا  دوخ  ياهیبوخ  دنک  تشپ  وا  هب  نوچ  دهد و  هیراع  وا  هب  ار  يرگید  ياهیکین  دنک ، ور  یسک  هب  ایند  هاگره   ؛
ار ناشیاههناخ  داد  روتـسد  سپـس  دندرک . سبح  ار  شردارب  لضف  رفعج و  ردپ  ییحی ، دندز و  شتآ  ار  رفعج  دـسج  داد  روتـسد  نوراه 

. دندرک بارخ  تراغ و 
رد دوب  هتـشون  هک  مدـید  دیـشرلا  نوراه  تاجارخا  رتفد  رد  درکیم  لقن  یـسک  هک  تسا  نیا  هکمارب  یگدـنز  دروم  رد  هّجوت  لـباق  هتکن 
الط لاقثم  رازهدص  دندرک  تمیق  نوچ  هک  دـنداد  یکمرب  رفعج  هب  نوراه  روتـسد  هب  شرف  رطع و  میـس و  رز و  مهرد  رازه  خـیرات  نالف 
هرقن گناد  مین  رانید و  راهچ  دندنازوس  نآ  هب  ار  یکمرب  رفعج  هک  ییایروب  تفن و  ياهب  دوب : هدش  هتـشون  مدـید  رگید  ییاج  رد  و  دـش .

[530 .] دوب
493 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

يزور  ار  نیا  دسیون و  يزور  ار  نآماّیا  رمع  رتفد  رد  هک  سوسفا 
درک لصاح  لد  نوخ  هب  یمک  عاضوادرک  لزنم  انف  نیا  رد  هک  سک  ره 

درک  لطاب  وا  هشیدنا  دمآ و  گرمدنیشنب  یتحار  جنک  هک  تفر  ات 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد 

ٍلاح  یلإ  ٍلاح  نِم  اینُّدلا  ِرُّیَغََتب  ظِعَّتَی  َمل  نَم  ِساّنلا  ُلَفغأ 
: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  و  [ 531 «.] دریگن دنپ  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ایند  ینوگرگد  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلفاغ   ؛

ِراِبتعإلا َّلَقأَو  ِرَبِعلا  َرَثکأ  ام 
و ياهراکچ ؟ ادرف  هک  نیبب  نک و  هظحالم  دـیامرفیم  ترـضح  هصالخ  [ 532 «.] يریگدنپ تسا  كدـنا  هچ  اهتربع و  تسا  رایـسب  هچ   ؛
هک دشاب  ياهنوگهب  ناملامعا  دیاب  دَروخیمن . ناسنا  درد  هب  تقیقح  زج  يزیچ  هک  مینادـب  میـشاب و  بقارم  تسا  تربع  ام  همه  يارب  نیا 

ناسنا نوچ  دـشاب ، ّتین  نیمه  هب  دـیاب  مینکیم  يراک  ره  میـشاب و  هتـشادن  همهاو  چـیه  دـننک  وگزاب  دـنهد و  ناشن  مدرم  هب  ار  اـهنآ  رگا 
. دَنادرگ شّماع  ّصاخ و  ياوسر  دنک و  بارخ  ار  شراک  نآ  ینوگرگد  ایند و  يدنلب  یتسپ و  ادابم  هک  تسا  ناسرت  هشیمه  راکفالخ 

494 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

زاس تشونرس  روتسد  هس 

هراشا
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8
یفَخت ُضَرعَت ال  َموَی  ِرَبکألا  ِضرَعِلل  زَّهََجتَو  َنَزُوت  نأ  َلبَق  َکَسفَن  نِزَو  ًادَـغ  ِباسِحلا  ُنَوهأ  َوُهَف  َبَساُحت  نأ  َلبَق  َکَسفَن  بِساح  رَذابأ ، ای 

. ِۀَِیفاخ ِهّللا  یَلَع  َکنِم 
تدوخ تسا و  رتهب  تمایق  رد  وت  یـسرباسح  يارب  نیا  نک ، هبـساحم  تدوخ  دننک  هبـساحم  نارگید  هکنآ  زا  شیپ  ار  تلامعا  رذوبا ، يا 

زا يزیچ  چیه  يوشیم و  هضرع  هک  يزور  تمایق ، زور  يارب  ار  تدوخ  دننک و  نزو  دنجنسب و  ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  جنـسب  نک و  نزو  ار 
. نک هدامآ  تسین  هدیشوپ  ادخ  رب  وت 

ص 83 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
. دـنوادخ هب  هضرع  يارب  یگداـمآ  نزو ، باـسح ، زا : دـنترابع  هک  هداد  روتـسد  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثحب  دروـم  ثیدـح  رد 

ادرف رد  وت  یـسرباسح  يارب  راک  نیا  هک  دنـسرب  تباسح  هب  نارگید  هکنآ  زا  شیپ  نک  یگدیـسر  تباسح  هب  تدوخ  دـیامرفیم : تسخن 
. تسا رتهب 

نیگنـس شلامعا  باسح  ًاعقاو  رگا  تسا . هراکچ  هک  دوشیم  ربخاب  ناسنا  لقاال  هک  تسا  نیا  لامعا  یـسرباسح  ّمهم  ياـهّتلع  زا  یکی 
دـنکیم و رکـش  ار  ادـخ  زاـب  تسا  بوـخ  کبـس و  شباـسح  مه  رگا  دـنکیم و  يرکف  نآ  زا  ندـش  غراـف  ندـش و  کبـس  يارب  تـسا 

ات ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  لاح  ره  هب  دوش . رتهب  ات  دشوکیم 
495 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ییاهراک دینکن  لایخ  دوشیم . تمایق  زور  رد  باسح  یناسآ  ثعاب  لمع  نیا  اریز  دـسرب ، شلامعا  باسح  هب  تسایند  نیا  رد  هک  ینامز 
اهینمشد اهیتسود ، اهنتشادرب ، مدق  اهنتفگ ، نخس  اهندیشک و  سفن  هک  دینادب  دیاب  ار  نیا  تسا . باتک  باسحیب و  دینکیم  هک  ار 

ار شلامعا  ناسنا  هک  تسا  رتهب  سپ  دریگیم . رارق  لداـع  رتسگداد  نآ  هبـساحم  دروم  دراد و  باـسح  همه  امـش  یبلق  تاروطخ  یّتح  و 
. دشاب دوخ  لامعا  هب  ملاع  دنک و  هبساحم 

. تسا یسرباسح ) زور  « ) باسحلاموی  » تمایق زور  ياهمان  زا  یکی  میراد . یناوارف  تایاور  تایآ و  تمایق ، زور  باسح  هرابرد 
دـشابن راک  رد  ییازج  هچنانچ  اریز  نداد ، ازج  يارب  مییوگیم : باوج  رد  دـننکیم ؟ یـسرباسح  تماـیق  رد  ارچ  دوش  لاؤس  تسا  نکمم 

. تسا راک  رد  ییازج  دعب  باسح و  هک  تسا  نیا  شیانعم  سپ  تسین . مزال  باسح  رد  ّتقد  رگید 
هراب نیا  رد  نآرق  هکئالم ؟ ای  دنکیم ، باسح  ناسنا  دوخ  ایآ  دننکیم . یگدیـسر  لامعا  باسح  هب  هنوگچ  مینادب  هک  تسا  نیا  مهم  اّما 

رگباسح دوخ  زورما ، هک  تسا  یفاک  ناوخب ، ار  تباتک  مییوگیم ): وا  هب  ( ؛» اًبیِسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یَفَک  ََکباَتِک  ْءَْرقِإ  : » » دیامرفیم
دنک راک  مه  لاس  هاجنپ  ای  هد  رگا  دـنکیم ، راـک  هک  ییاهنیـشام  دـننام  تسا . هدـمآ  تماـیق  رد  باـسح  دوخ  اـی  [ 533 «.] یشاب شیوخ 

رگید شوگ و  ای  مشچ  ای  ناسنا ، ندب  باسح  هک  تسا  نینچ  تمایق  زور  باسح  ایآ  تسا . فاص  هشیمه  شباسح  دزادـنایم و  رتمولیک 
زور هک  دـشابن  نیا  هب  يزاین  رگید  دـنکیم و  هبـساحم  دزادـنایم و  هرامـش  هک  تسا  یباـسح  نیـشام  ياراد  ناـشدوخ  حراوج ، اـضعا و 

هب دنوادخ  هک  دراد  تیاور  رد  تسا . نیمه  ندوب  باسحلاعیرس  يانعم  و  تسا . نینچ  يرآ  دننک . قیرفت  عمج و  دننیشنب و  یعمج  تمایق 
 » هزادناهب قیالخ  همه  هبساحم  نامز  هک  تسا  نیا  ریبعت  ییوگ  دسریم ، قیالخ  مامت  باسح 

هقان  قاوف 
. تسا رتش ) ندیشود  « )

496 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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تمایق یسرباسح  رد  يریگتخس  تّقد و 

نآرق دوشیم . یفاکشوم  ّتقد و  هداعلاقوف  تمایق  زور  رد  لامعا  یـسرباسح  يارب  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخهب  نآرق  فلتخم  تایآ  زا 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد 

رگا مرسپ ، ٌرِیبَخ ؛» ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  اَِهب  ِتْأَی  ِضْرَْألاِیف  َْوأ  ِتاَومَّسلاِیف  َْوأ  ٍةَرْخَـص  ِیف  ْنُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاَْقثِم  ُکَت  ْنِإ  اَهَّنِإ  َّیَُنب  اَی  » »
ار نآ  دنوادخ  دوش ، ناهنپ  نیمز  ای  اهنامـسآ  زا  ياهشوگ  رد  ای  یگنـس  لد  رد  دشاب و  دب ) ای  کین  راک   ) یلدرخ هناد  ینیگنـس  هزادناهب 
رد هک  تسا  یفورعم  هایگ  زا  کـچوک  رایـسب  هناد  لدرخ » [ » 534 «.] تسا هاگآ  قیقد و  دـنوادخ  دَروآیم ، یـسرباسح  يارب  تمایق ) رد  )

. تسا لثملابرض  یکچوک  تراقح و 
هن هک  دهدیم  رادشه  تایآ  نیا  نمـض  رد  دوشیم . هبـساحم  اهراک  نیرتکچوک  لدـع ، هاگداد  نآ  رد  هک  دـهدیم  ناشن  تاریبعت  نیا 

ّتیّمهامک دشاب  هچ  ره  دریگیم  رارق  یهلا  هبساحم  دروم  هک  يزیچ  ار ، کچوک  ریخ  لامعا  هن  دنرمشب و  ّتیّمهامک  ار  کچوک  ناهانگ 
قافنا دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارای  یخرب  هک  دـش  لزاـن  یناـمز  تاـیآ  نیا  دـناهتفگ : نارّـسفم  یخرب  ورنیازا  تسین .
هقالع دروم  هک  تسین  يزیچ  کچوک  يایشا  میراد و  تسود  ار  نآ  ام  هک  دوشیم  هداد  ییاهزیچ  رب  شاداپ  دنتفگیم : دندوب و  انتعامک 

زا درک و  بیغرت  تاریخ  هب  ار  اـهنآ  دـش و  لزاـن  هلزلز  هروس  ات 8  تایآ 1  دـندوب . انتعایب  کچوک  ناهانگ  دروم  رد  نینچمه  دـشاب . ام 
[535 .] تشاد رذحرب  کچوک  ناهانگ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  تمایق  زور  باسح 

: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 
ِلابِجلا ِسُؤر  نِم  َِطبهَی  نأ ال  ِءرَمِلل  َّقَحل  ِتاّیِفخَملا  یَلَع  ِرتِسلا  ِکتَه  ُۀَحیضَفَو  یلاعت  ِهّللا  یَلَع  ِضرَعلا  ُءایَح  ّالا  ٌَۀلَوهَم  ِباسِحِلل  نُکَی  َمل  ول 

497 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
اهِدئادَشَو اِهلاوهِأب  َۀَمایِقلا  يرَی  نَم  ُلَعفَی  َِکلذ  ُلثِمَو  ِفَلَّتلِاب  ٍلصّتم  ٍرارطـضا  نع  ّالا  َمانَی  َو ال  َبَرـشَی  َو ال  َلُکأَی  الَو  ِنارمُع  یلا  َيِوأَی  الَو 

ٌلوؤسَم اِهتارَمَغ  یفَو  ٌّوُعدَم  اِهتاصَرَع  یلإ  ُهَّنأک  ِۀَبَساحُملاب  ُهَسفَن  ُذُخأی  ٍِذئَنیح  ِراّبَجلا  يَدَی  َنَیب  َفوقولا  ِبلَقلِاب  ُِنیاُعیو  ٍسفَن  ّلُک  یف  ًۀَمئاق 
مرـش و تلاح  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لامعا  ندرک  هضرع  لوه  یتحاران و  رگم  دـشابن  یتمحز  یگتفرگ و  تمایق  زور  باسح  يارب  رگا   ؛

هدش هدیـشک  بولطمان  فالخ و  ياهراک  يارب  هک  ياهدرپ  ندش  هدیرد  تحیـضف  ییاوسر و  دوشیم و  لصاح  ماگنه  نآ  رد  هک  ییایح 
هب رگم  دنک ، كاسما  ندـیباوخ  ندروخ و  زا  هتفرگن و  ینکـس  يدابآ  رد  هدـماین و  ریز  هب  اههوک  رـس  زا  یمدآ  هک  دراد  اج  هنیآ  ره  دوب ،

شّـصاخ تشحو  لوه و  اهیتخـس و  نآ  اب  ار  تماـیق  هک  یـسک  نآ  لاـح  دـشاب  نینچمه  فلت و  زا  يریگولج  يارب  ترورـض و  رادـقم 
نیا رد  تسا و  هداتـسیا  میظع  ناطلـس  راّهق و  مکاح  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  وا  هک  دـنک  رّوصت  دـنیب و  اپرب  هدـش و  عقاو  ار  اهنآ  دـنک  رّوصت 
يارب وا  هک  ییوگ  دـهاوخیم ، باسح  شـسرپ و  وا  هتـشذگ  لامعا  اـهنایرج و  زا  دـنک و  تساوخزاـب  باـطخ و  ار  وا  دـنوادخ  ماـگنه 

[536 «.] دوش تساوخزاـب  اـهيراتفرگ  یگتفرورف و  يریگمهرد و  نآ  ناـیم  رد  تسا و  هدـش  توـعد  مسارم  تاـصرع و  نآ  رد  روـضح 
راون دننام  دنزیم ، رس  ناسنا  زا  هک  يرادنپ  راتفگ و  رادرک و  مامت  دریگیم و  تروص  لمع  نامز  نامه  زا  سوفن  باسح  هکنیا : حیضوت 

. دوشیم مولعم  نشور و  هجیتن  هدرک و  قیرفت  عمج و  راکدوخ  هبساحم  ياهنیشام  وچمه  هدش و  تبث  وا  سفن  رد  توص  طبض 
نایرج نیا  هّتبلا  تسا . نیعم  يراجت  قیقد  ياهرتفد  دـننام  هقیقد  ره  رد  لمع  لصاح  هدرک و  ادـیپ  نایرج  سفن  راون  رد  هشیمه  لـمع  نیا 

ترضح هاگشیپ  هب  لامعا  ندش  هضرع  يانعم  تسا و  هاگآ  تاّیئزج  همه  زا  هدوب و  رـضاح  نشور و  هشیمه  لاعتم  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد 
. ملعا هّللاو  تسا . نیمه  تیدحا 
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498 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دیادـش لاوها و  اّما  تسا ، لوهجم  ام  يارب  نآ  تاّیئزج  تاّیـصوصخ و  هک  دوش  دـقعنم  يربک  تماـیق  رد  زین  رگید  یباـسح  تسا  نکمم 

: تسا دروم  ود  مه  تمایق 
 » اریز دریگیم ، تروص  گرم  اب  هک  يرغص  تمایق  رد 

ُُهتَماِیق  تَماق  دَقَف  َتام  نَم 
. تسا لوهجم  ام  يارب  زین  نآ  تاّیئزج  هک  يربک  تمایق  زور  رد  و  تسا .» هدش  اپرب  شتمایق  دریمب ، هک  یسک   ؛

چیه هک  یبلاطم  زا  تسین و  اهنآ  تاّیئزج  ندش  نشور  هب  فّقوتم  تسا و  یعطق  دصرددص  هدـش  هتفگ  ًالامجا  هک  یبلاطم  نیا  لاح  ره  هب 
: تسا ترخآ  ملاع  هب  طوبرم  روما  تاّیئزج  میرادن ، اهنآ  هب  ملع  يارب  یهار 
ییادرف  دوب  زورما  سپ  زا  رگا  هآدراد  ظفاح  هک  تسا  نیا  زا  یناملسم  رگ 

ییار  نشور  تبحص  مبلطیم  ادخ  زادراد  يرابغ  تسا  یهاش  هنییآ  هک  لد 
ییاورپ  سک  هب  تسین  میم  ماج  يو و  زکتسرپهقوشعم  نم  اب  وگم  ریغ  نخس 

داسف و حالص و  رش و  ریخ و  زا  دنزیم  رـس  وا  زا  هچنآ  هجیتن  ندروآ  تسد  هب  ندرک ، یگدیـسر  لامعا و  نزو  هبـساحم و  زا  روظنم  هّتبلا 
و دوب . دهاوخ  دوخ  یصاعم  اهبیع و  صقاون و  ندرک  ناربج  حالصا و  بقارم  هتـسویپ  تروص  نیا  رد  دنچره  تسا ، تیـصعم  تعاط و 

لرتنک یـسررب و  تحت  هدش و  نزو  باسح و  شراتفر  لامعا و  گرم ، ندیـسر  ارف  زا  شیپ  يویند و  یگدنز  ماّیا  رد  یـسک  نینچ  نوچ 
. دوب دهاوخ  ظوفحم  اجنآ  رطاخ  بارطضا  یتحاران و  زا  ترخآ و  باسح  نایرج  زا  هتفرگ ، رارق 

دـب و بوخ و  تهج  زا  لامعا  ندرک  یـسررب  دـب ، بوخ و  ياـهراک  ندرک  هرامـش  ینعی  باـسح  هک  تسا  نیا  نزو  باـسح و  تواـفت 
ییوزارت نازیم و  لامعا ، هزادنا  صیخشت  يارب  و  لامعا . هنزو  ینیگنس و  یکبس و  رظن  زا  ندرک  یسررب  ینعی  نزو  اّما  تیصعم ، تعاط و 

لمع یکبـس  ای  ینیگنـس  رادـقم  ندوب و  بولطم  هزادـنا  لمع ، هضرع  تروص  رد  مرـش  ایح و  رادـقم  هب  هّجوت  اب  اریز  تسین ، ایح  زا  رتهب 
ناشن  يارب  ییایح  مرش و  چیه  هک  تسا  یلمع  بولطم  نیگنس و  لمع  دوشیم و  مولعم 

499 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دشاب هتشادن  دوجو  نآ  نداد 

گرم زا  سپ  شیادـیپ  تلاح  اهنآ ، ندرپس  نهذ  هب  تماـیق و  لاوحا  ریاـس  خزود و  تشهب و  رد  قّمعت  رّوصت و  هک  دوشیم  مولعم  ًاـنمض 
یحور رظن  زا  هاوخان  هاوخ و  تقیقح ، رد  تسا . یخزود  ای  یتشهب  دوخ ، رادرک  راتفر و  بسانت  هب  لامعا و  هظحالم  هب  یسک  ره  تسا و 

دَروخن و بیرف  یتیراـع  یتّقوم و  يرهاـظ و  یگدـنز  نیا  زا  هدـمآ و  دوخ  هب  تسا  مزـال  تروص  نیا  رد  دراد و  ار  گرم  زا  سپ  تلاـح 
. دزاس هدامآ  ینادواج  ملاع  يارب  ار  دوخ 

دشاب  شغ  وا  رد  هک  ره  دوش  يورهیس  اتنایم  هب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ 
دشاب تیانع  هک  اب  نایم  دوخ ز  ار  وت  اتزاین  یتسم و  نم و  زامن و  بجع و  دهاز و 

دشاب شکالب  نادنر  هویش  یقشاعتسود  هب  هار  دربن  مّعنت  درورپ  زان 

دنوریم تشهب  هب  باسحیب  هک  نانآ 

هبـساحم و چیهیب  دنوادخ ، هتـسیاش  ناگدنب  زا  یعمج  دوشیم ، هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  رابخا  نآرق و  تایآ  یخرب  زا  هکنانچ 
دیواج تشهب  رد  دنوشیم و  نیرب  تشهب  راپسهر  تمظع  يراوگرزب و  لامک  رد  دنرادرب ، روگ  زا  رـس  هک  نیمه  عیفـش ، هب  جایتحا  یّتح 

. دوب دنهاوخ  دنوادخ  نامهیم  دبا  ات  دنهنیم و  مدق 
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 » هک تسا  ثیدح  رد 
َنیِقَّتُملا  ُسرِع  ُۀَمایِقلا 

. دنرادن یمغ  نآ  رد  هک  [ 537 «] تسا یسورع  هلجح  هلزنمهب  راگزیهرپ  مدرم  يارب  تمایق  زور   ؛
،- تسا ینارون  هداشگ و  زور  نآ  رد  ییاههرهچ  ٌةَرِْـشبَتْسُم ؛» ٌۀَکِحاَض  ٌةَرِفْـسُم * ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  : » » دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 

. دشاب هتشادن  يراتفرگ  باسح و  چیه  زور  نآ  رد  هک  تسا  یسک  يارب  شوخ  لاح  نیا  تسا  مولعم  و  [ 538 «.] تسا رورسم  نادنخ و 
500 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اَِهتَْحت ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  َمْوَْیلا  ُمُکیَرُْـشب  ْمِِهناَْمیَِأبَو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یَعْـسَی  ِتاَنِمؤُْملاَو  َنِینِمؤُْملا  يََرت  َمْوَی  : » » دـیامرفیم رگید  ياج  رد 
ور و شیپ  ناشرون  هک  يرگنیم  ار  نامیااب  نانز  نادرم و  هک  تسا  يزور  رد  شاداپ ) نیا  ( ؛» ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا 

ياپ زا  اهرهن  هک  یتشهب  ياهغاب  هب  زورما  امـش  رب  داـب  تراـشب  دـنیوگیم ): اـهنآ  هب  و   ) دـنکیم تکرح  تعرـسهب  ناشتـسار  تمـس  رد 
ُلوُقَی َمْوَی  : » » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  و  [ 539 «.] تسا گرزب  يراگتـسر  نامه  نیا  دـینامب و  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج  شناـتخرد 

ِهِیف ُُهنِطَاب  ٌبَاب  َُهل  ٍروُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف  اًرُون  اوُسِمَْتلاَـف  ْمُکَءاَرَو  اوُعِجْرا  َلـِیق  ْمُکِرُون  ْنِم  ْسِبَتْقَن  اـَنوُرُْظنا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُتاَِـقفاَنُْملاَو  َنوُِقفاَـنُْملا 
َءاَج یَّتَح  ُِّیناَمَْألا  ُمُْکتَّرَغ  َو  ُْمْتبَتْراَو  ُْمتْصَّبََرت  َو  ْمُکَسُْفنَأ  ُْمْتنَتَف  ْمُکَّنِکلَو  یََلب  اُولاَق  ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْملَأ  ْمُهَنوُداَُنی  ُباَذَْعلا  ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاَظَو  ُۀَمْحَّرلا 

يوترپ امـش  رون  زا  ات  دـینکفیب  ام  هب  يرظن  دـنیوگیم : ناـنمؤم  هب  قفاـنم  ناـنز  نادرم و  هک  يزور  ناـمه  ُروُرَْغلا ؛» ِهَّللاـِب  ْمُکَّرَغَو  ِهَّللا  ُْرمَأ 
هک دوشیم  هدز  اهنآ  نایم  يراوید  ماگنه  نیا  رد  دیروآ . تسد  هب  يرون  دیدرگزاب و  دوخ  رـس  تشپ  هب  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  میریگرب !

امـش یلو  يرآ ، دنیوگیم : میدوبن ؟ امـش  اب  ام  رگم  دننزیم : ادص  ار  نایتشهب  اهنآ  باذـع . شنورب  تسا و  تمحر  شنورد  دراد ، يرد 
بیرف ار  امش  زارد  رود و  ياهوزرآ  و  دیتشاد ، دیدرت  زیچ ) همه  رد   ) و دیدیـشک ، ار ) قح  يدوبان   ) راظتنا دیدنکفا و  یهارمگ  هب  ار  دوخ 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  [ 540 «.] داد بیرف  دنوادخ  نامرف )  ) ربارب رد  ار  امـش  راکبیرف  ناطیـش  دیـسر و  ارف  ادـخ  نامرف  ات  داد 
: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و 

ُلوقَتَف اوُءاش  َفیَک  َنومَّعَنَتَیَو  اهیف  َنوحَرـسَی  ِنانِجلا  َیلإ  مِهِروُبق  نِم  َنوریطَیَف  ًۀَِحنجأ  یتَّما  نِم  ٍۀَِفئاِطل  یلاعَت  ُهّللا  َتَبنأ  ِۀَمایِقلا  َموَی  َناک  اذا 
ُمتیأَر لَه  َنولوُقَیَف : ًاطارِـص  انیأَر  ام  َنولوقَیَف : َطارّـصلا ؟ ُُمتزُج  لَه  َنولوقیَف : ًاباسِح  انیأَر  ام  َنولوقیَف : َباسِحلا ؟ ُُمتیأَر  لَه  ُۀَِـکئالَملا : ُمَُهل 

؟ َمَّنَهَج
501 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اَم انوثّدَح  ُهّللا  ُمُکاندَشَن  َنولوقَیَف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّما  نِم  َنولوقیَف : ُمتنأ ؟ نَم  ِۀَّما  نِم  ُۀَِکئالملا : ُلوقَتَف  ًائیَـش  انیأَر  ام  َنولوقَیَف :
انْوَلَخ اذإ  اّنُک  َنولوقیَف : امُه ؟ امَو  َنولوقیَف : ِِهتَمحَر  ِلضَِفب  َۀَجَرَّدلا  ِهِذه  ُهّللا  انَغَّلَبَف  انیف  اتَناک  ِناتَلـصَخ  َنولوقَیَف : اینُّدـلا ؟ یف  مُُکلامعأ  َتناَک 

اذه مَُکل  ٌّقَح  ُۀَِکئالملا : ُلوقَتَف  اَنل  َمَسَق  اّمِم  ِریسَیلاب  یضَرنَو  ُهَیِصعَن  نأ  یحَتسَن 
زاورپ نیرب  تشهب  يوسهب  ناشاهربق  زا  دوخ  لاب  ود  اب  سپ  دـنایوریم ، لاب  ود  نم  تّما  زا  ياهفئاـط  يارب  ادـخ  دوش  تماـیق  زور  نوچ   ؛
باسح امش  ایآ  دنیوگیم  ناشیا  هب  تشهب  نانزاخ  هاگنآ  دنوریم . دنهاوخب  هک  وس  ره  هب  دنوشیم و  مّعنتم  نیرب  تشهب  رد  دننکیم و 

یسک هن  میدید و  ار  مّنهج  هن  طارـص و  هن  باسح و  فقوم  هن  ام  دنیوگیم : دیدمآرد ؟ نیرب  تشهب  هب  يدوز  نیا  هب  هک  دیتشادن  تمایق 
. میتسه هّللادبع  نب  دّمحم  تّما  زا  ام  دنیوگیم : دیربمایپ ؟ مادک  تّما  زا  امش  دنیوگیم : هکئالم  درک . عنم  تشهب  رد  ندش  لخاد  زا  ار  ام 

نیا هب  هک  دـیاهدوب  لمع  هچ  ياراد  ایند  رد  رگم  امـش  تسا ، هدـشن  تشهب  دراو  نت  کی  نونکات  باـنج  نآ  تّما  زا  دـنیوگیم : هکئـالم 
هطساو هب  مه  دنوادخ  میدرکیم و  تاعارم  ار  هفیظو  ود  ایند  رد  ام  دنیوگیم : دیدش ؟ تشهب  دراو  باسح  نودب  دیتشگ و  لیان  تداعس 

میتسنادیم دوخ  لاوحا  رب  رظان  ار  وا  میدربیمن و  دای  زا  ار  ادخ  میدوب  هک  یتولخ  ياج  ره  رد  هکنآ  یکی  دیناسر : ماقم  نیا  هب  ار  ام  اهنآ 
، دسر ام  هب  وا  زا  هچ  ره  میتسنادیم  نوچ  میدوب ، یضار  قح  تارّدقم  هب  ام  هکنیا  رگید  دشیمن و  رداص  هفیظو  فالخ  نایصع و  ام  زا  و 
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ربمایپ مود  روتـسد  رد  [ 541 «.] دیوش دراو  باسح  نودـب  نارگید  زا  شیپ  هک  دـیدوب  راوازـس  دـنیوگیم : هکئالم  تسا . نآ  رد  ام  حالص 
؟ ار ناشلامعا  ای  دننکیم  نزو  ار  اهناسنا  تمایق  رد  ایآ  نک . نزو  ار  تدوخ  دیامرفیم : يرافغ  رذوبا  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؛» ُُهنیِزاوَم ْتَلُقَث  ْنَم  : » » دیامرفیم هعراق  هروس  هیآ 6  رد  نآرق  اریز  دراد ، نزو  لمع  ياههمان  دوخ  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا 
( زور نآ  رد   ) هک یسک 

502 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
«. تسا کبس  شیاهوزارت  هک  یسک  ُُهنیِزاوَم ؛» ْتَّفَخ  ْنَم  : » » دیامرفیم هروس  نامه  هیآ 8  رد  و  تسا .» نیگنس  شلامعا  ياهوزارت 

لمع يوزارت  رد  ینعی  دـنوشیم ، نزو  دارفا  دوـخ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاریبـعت  یخرب  زا  دـنراد و  نزو  لاـمعا  دوـخ  هـک  ینعم  نیدـب 
. دناکبس ناشدوخ  یخرب  دنانیگنس و  ناشدوخ 

هدمآ دننکیم .» کین  راک  دنرادنپیم  اًْعنُص ؛» َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  َو  : » » دیامرفیم هک  فهک  هروس  هیآ 104  ریسفت  رد  یتیاور  رد 
شجنـس يوزارت  رد  یتـقو  اـّما  دنـشاب ، نزورپ  یلیخ  دـسریم  رظن  هب  هـک  یتـشرد  ياـهلکیه  دـنوشیم ، رـشحم  دراو  یخرب  هـک  تـسا 

. دنرادن نزو  یسگم  لاب  هزادناهب  دننکیم  نزو  ار  اهنآ  دنراذگیم و 
. تسا هدوب  ایر  هتفگ و  رایـسب  نخـس  هتفر ، ربنم  هب  ای  هدرک  داهج  رگا  هدوب ، ادخ  ریغ  يارب  هتـشون  يزیچ  هدناوخ و  سرد  رگا  هکنیا  يارب 
. دنانیگنس نزوُرپ و  یلیخ  دنراد  کچوک  يرهاظ  هک  یخرب  یلو  هدوب ، ادخ  ریغ  يارب  همه  اریز  درادن ، نزو  اّما  تسا ، نزو  ُرپ  شرهاظ 

شنزو یلو  دوشیم ، نزوس  رـس  هزادناهب  ندب  همه  دنـشکب  نوریب  ار  اهنآ  رگا  تسا ، ناسنا  ندب  ياهمتا  نیب  هک  ییاههلـصاف  دـنیوگیم 
. تسا رتشیب  ولیک و  داتفه  ای  تصش  نامه 

نیبـب جنـسب و  ار  تدوـخ  زورما  نیمه  دنجنـسب ، ار  وـت  تماـیق  رد  هکنآ  زا  شیپ  رذوـبا ، يا  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ورنیازا 
فعض و ياههطقن  نک و  نزو  ار  تدوخ  نزویب . کبس و  ای  يابابلالااولوا  ِءزج  ایآ  يراد . اوتحم  زغم و  ًاعقاو  ای  ییاوتحمیب  یلاخوت و 

. تسا تبثم  تلامعا  زا  ردقچ  هک  سیونب  رگنب و  ار  شیوخ  تّوق 
درد هب  زورما  باسح  نزو و  هکنیا  يارب  دـننک ، نزو  ار  وا  نارگید  هکنآ  زا  شیپ  دـنک  نزو  ار  دوخ  ناسنا  ایند  نیا  رد  هک  تسابیز  هچ  و 

تایآ تسا . هتـسب  هار  اجنآ  رد  اّما  تسا ، زاب  وا  يارب  ناربج  هار  تسا  نزویب  دـنیبب  مدآ  زورما  رگا  درادـن . لح  هار  اجنآ  یلو  دروخیم ،
ار ام  دننزیم : دایرف  اهیمّنهج  هک  دیناوخب  ار  نآرق  فلتخم 

503 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رگا هدش  ادـج  تخرد  زا  هک  ياهویم  ای  ددرگرب  هرابود  تسناوت  رگا  هدـش  دـّلوتم  هک  یلفط  تسا . لاحم  اّما  مینک ، ناربج  ات  دـینادرگزاب 

. تسا لاحم  هک  ارچ  دندرگزاب ، ایند  نیا  هب  دنناوتیم  مه  اهنآ  هاگنآ  ددرگرب ، هخاش  هب  هرابود  تسناوت 

تمایق رد  لامعا  شجنس  يوزارت 

رّوصت نینچ  یخرب  نوچ  و  تسا . نامّلکتم  نارّـسفم و  نایم  رد  یناوارف  ياهثحب  زیخاتـسر  زور  رد  لامعا  ندرک  نزو  یگنوگچ  هرابرد 
ناوتب هک  درادن  نزو  ینیگنـس و  ناسنا  لامعا  ییوس  زا  تسا و  ناهج  نیا  رد  وزارت  نزو و  دننام  ناهج  نآ  رد  وزارت  نزو و  هک  دناهدرک 

هب دننکیم ، نزو  زور  نآ  رد  ناشلامعا  ياج  هب  ار  صاخـشا  دوخ  هکنیا  ای  لامعا  مّسجت  قیرط  زا  دـناهدش  راچان  دیجنـس ، وزارت  اب  ار  نآ 
: دیوگیم هک  تسا  هدش  لقن  ریمع  نب  دیبع  زا  یترابع  یّتح  دنزادرپب . لکشم  ّلح 

ٍۀَضوَُعب َحانَج  ِنزَی  الَف  ِمیظَعلا  ِلیوَّطلا  ِلُجَّرلِاب  یتُؤی  »
هکنیا هب  هراشا  [ 542 «.] دنرادن نزو  سگم  لاب  هزادناهب  شجنـس  يوزارت  رد  هک  دنروآیم  ار  گرزب  ياهّثج  اب  ییاهناسنا  زور ، نآ  رد   ؛

. چیه نطاب  رد  یلو  دندوب ، یتّیصخشاب  ياهمدآ  ًارهاظ 
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توافتم ایند  نیا  اب  اجنآ  زیچهمه  هک  میـشاب  هتـشاد  هّجوت  میراذـگب و  رانک  ایند  یگدـنز  اب  ار  ناهج  نآ  یگدـنز  هسیاقم  هلأسم  رگا  سپ 
میشاب هتـشاد  هّجوت  نینچمه  دراد ، دوجو  ایند  نیا  رد  ناسنا  یگدنز  اب  محر  ملاع  رد  نینج  یگدنز  نایم  هک  یتوافت  دننام  تسرد  تسا ،

عوضوم مینک ، یـسررب  هجیتن  رظن  زا  ار  میهافم  هکلب  میورب ، نّیعم  دوجوم و  ياهقادـصم  لابند  هب  دـیابن  ظافلا  یناعم  مهف  رد  هشیمه  هک 
. دش دهاوخ  لح  اًلماک  زیخاتسر » زور  رد  نزو  »

هتخیر و نآ  رد  ینغور  هّدام  يرادـقم  هک  دیـسریم  رظن  هب  یفرظ  دـشیم ، هدرب  غارچ »  » مان اًلثم  هک  یماـگنه  هتـشذگ  رد  هکنیا : حیـضوت 
زورما هک  یلاح  رد  هتفرگ ، رارق  نآ  يور  اوه  میظنت  يارب  زین  یبابح  ًالامتحا  هدش و  بصن  نآ  نایم  رد  ياهلیتف 

504 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
غارچ هچنآ  اـّما  اوه ، میظنت  يارب  یباـبح  هن  ياهلیتف و  هن  دراد و  نغور  يارب  یفرظ  هن  هک  یهاگتـسد  میمهفیم ، يرگید  زیچ  هملک  نیا  زا 

. دَربیم نایم  زا  ار  یکیرات  هک  ياهلیسو  ینعی  تسا ، نآ  هجیتن  فده و  نامه  دهدیم  دنویپ  زورید  اب  ار  زورما 
هب نازیم  ظفل  یّتح  دـناهدش و  نوگرگد  هزادـنا  هچ  اهوزارت  نامز  تشذـگ  اب  هک  مینیبیم  ناهج  نیمه  رد  تسا و  نینچ  نازیم  هلأـسم  رد 

. نآ زج  و  اوه ) شجنس  « ) اوهلا نازیم  (، » امرگ شجنس  « ) هرارحلانازیم  » دننام دوشیم ، هتفگ  شجنس  رگید  لیاسو 
نآ اسب  ایند و  ياهوزارت  دـننام  ییاهوزارت  اب  هن  دوشیم  هدیجنـس  یّـصاخ  هلیـسو  اب  ناسنا  لامعا  زیخاتـسر  زور  هک  تسا  مّلـسم  نیاربانب ،

بلطم نیا  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  قیرط  زا  هک  یتاـیاور  رد  دـشاب . هدوب  حـلاص  دارفا  ناـماما و  اـیبنا و  دوجو  ناـمه  هلیـسو 
. دوشیم هدید  یبوخهب 

: دومرف ِطْسِْقلا » ُنیِزاَوَْملا  ُعَضَنَو   » ءایبنا هروس  هیآ 47  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ٍباسِح  ِریِغب  َۀَّنَجلا  ُلُخدَی  نَم  ِقلَخلا  نِمَو  ُءایِصوألاَو  ُءاِیبنألا  ُنیزاوَملاَو  »

هک یناسک  ینعی  دنوشیم » تشهب  دراو  باسحیب  هک  دنایناسک  مدرم  زا  دنتسه و  اهنآ  يایصوا  ناربمایپ و  زور  نآ  رد  شجنـس  نازیم   ؛
: » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  [ 543 .] درادن دوجو  یکیرات  هطقن  ناشلامعا  هدنورپ  رد 

ُنیزاوَملا  ُمُه  ِِهتَّیّرُذ  نِم  َۀَّمئألاَو  َنینِمؤُملاَریما  َّنا 
: » میناوخیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هقلطم  ترایز  رد  [ 544 «.] دناشجنس ياهوزارت  وا  نادنزرف  زا  ناماما  نانمؤمریما و  ینعی   ؛

ِلامعألا  ِنازیم  یلَع  ُمالَّسلا 
«. لامعا شجنس  نازیم  رب  مالس   ؛

نزو دراد ، تهابـش  اهنآ  هب  هک  هزادـنا  نآ  هب  سک  ره  دنتـسه و  اهناسنا  لامعا  شجنـس  ياهسایقم  ناهج  هنومن  نانز  نادرم و  عقاو  رد 
. دنانزویب ای  نزومک  دناهناگیب ، ناشیا  زا  هک  اهنآ  و  دراد .

رد قیاقح  زا  يرایسب  یلو  دنشاب ، شجنس  سایقم  دنناوتیم  ادخ  ناتسود  یّتح 
505 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نیا روهظ  زورب و  زور  ِراَّهَْقلا » ِدِـحاَْولا  ِهَِّلل  اوُزََرب  َو   » میهاربا هروس  هیآ 48  ياضتقم  هب  تمایق  زور  دـَنامیم و  یقاب  ماهبا  هدرپ  رد  ملاع  نیا 
. تساهّتیعقاو

. دندّدعتم دناشجنس  ياهوزارت  هک  قح  يایلوا  اریز  هدش ، هتسب  عمج  نیزاوم »  » ارچ هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 
لامعا تافـص و  زا  یکی  شجنـس  نازیم  کی  ره  نیاربانب  دـناهدوب ، زاـتمم  یتفـص  رد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا 

. دشاب فلتخم  دیاب  زین  شجنس  ياهوزارت  اهوگلا و  تسا ، فلتخم  اهناسنا  تافص  لامعا و  نوچ  دنتسه و  یمدآ 
: » دندیسرپ هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  دننام  هدمآ ، تایاور  یخرب  رد  هکنیا  هّتبلا 

ُلدَعلا  َلاق  ُنازیملا ؟ ینعَم  ام 
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رهظم ناهج  هنومن  نانز  نادرم و  ادخ و  ناتـسود  اریز  درادـن ، میتفگ  هچنآ  اب  یتافانم  [ 545 «.] تسا لدـع  دومرف : تسیچ ؟ نازیم  يانعم   ؛
[546 .] دینک ّتقد  لامعا - تافص و  رظن  زا  لدع  هدیقع و  رظن  زا  لدع  رکف و  رظن  زا  لدع  دنالدع ،

تایاور رد  لامعا  نازیم  ینیگنس  بابسا 

زا ياهراپ  يور  یمالـسا  تایاور  رد  ورنیدب  دـنراد ، يدایز  توافت  مه  اب  تسین و  ناسکی  تاحلاص  کین و  لامعا  همه  شزرا  کشیب 
ربمایپ زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  دناهدرمش ، تمایق  رد  لمع  يوزارت  نازیم و  ینیگنس  بابـسا  ار  اهنآ  تسا و  هدش  يرتشیب  دیکأت  ریخ  لامعا 

: » دومرف هّللاّالإهلإال »  » ریسفت رد  هک  میناوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هّللاّالاهلإال  ِۀَمایِقلا  َموَی  َنیِزاوَملا  اِهب  ُهّللا  ُلِقُثی  يوقَّتلا  ُۀَِملَک  َیِه  َو  اهب  ّالا  َلامعالا  ُهّللا  ُلَبقَی  ِِهتَِّینادحَِوب ال  ینعی 

رد ار  لامعا  شجنـس  يوزارت  هک  تساوقت  هملک  نیا  دوشیمن و  هتفریذـپ  نآ  نودـب  یلمع  چـیه  تسا و  دـنوادخ  تینادـحو  هب  هراـشا   ؛
[547 «.] دنکیم نیگنس  تمایق 

506 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هدمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تّوبن  دنوادخ و  تینادحو  هب  تداهش  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

: » تسا
ِهیف  ِناعَضُوت  ٌنازیم  َلُقَثَو  ُهنِم  ِناعَفَرت  ٌنازیم  َّفَخ 

رد [ 548 «.] تسا نیگنـس  دوش  هداـهن  نآ  رد  نیتداهـش  هک  ینازیم  و  تسا ، کبـس  دوش  هتـشادرب  نآ  زا  نیتداهـش  هک  یـشجنس  يوزارت   ؛
: » میناوخیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح 

ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِتاولَّصلا  َنِم  ُلَقثأ  ٌءیَش  ِنازیملاِیف  ام 
: دومرف تیاور  نیمه  لیذ  رد  و  تسین .» دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  نداتسرف  دورد  زا  رتنیگنس  يزیچ  لمع  يوزارت  رد   ؛

نآ رد  ار  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  دورد  سپـس  تسا ، کبـس  ناشلامعا  هّفک  دـنریگیم و  رارق  لـمع  نازیم  ياـپ  رد  تماـیق  رد  یناـسک  »
: » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یثیدح  رد  [ 549 «.] دوشیم نیگنس  دنهنیم و 

ُُهنازیِم  َّفَخ  ِِهنِطاب  نِم  ُهُرِهاظ  َناک  نَم 
رد هک  یسراف  ناملس  زا  ینخس  اب  ار  ثحب  نیا  [ 550 «.] دوب دهاوخ  کبس  تمایق  رد  شلمع  نازیم  دشاب  رتهب  شنطاب  زا  شرهاظ  هک  ره   ؛

: تفگ ناملس  هب  ریقحت  اب  یسک  هک  میناوخیم  ثیدح  نیا  رد  میربیم . نایاپ  تسا  ّتنس  یحو و  هدیکچ  تقیقح 
: » تفگ خساپ  رد  ناملس  يرادن . یشزرا  یتسیچ ؟ یتسیک و  وت 

ُمیرَکلا َوُهَف  ُُهنیزاوَم  تَلُقَث  نَمَف  ُنیزاوَملا  تَبُِـصنَو  ِۀَمایِقلا  ُموَی  َناک  اذإف  ٌۀَِنتنُم  ٌۀَـفیجَف  َكُرِخآَو  يرِخآ  اّمأَو  ٌةَرِذَـق  ٌۀَـفُطنَف  َُکلَّواَو  یلَّوا  اّما 
ُمِیئَّللا  َوُهَف  ُُهنیزاوَم  تَّفَخ  نَمَو 

دـسر و ارف  تماـیق  زور  هک  یماـگنه  تسین ، شیب  هدـیدنگ  يرادرم  وـت  نم و  ناـیاپ  دوـب و  ياهدوـلآ  هفطن  وـت  نم و  دوـجو  زاـغآ  اـّما   ؛
دوب کبس  شلمع  يوزارت  هک  ره  تسا و  راوگرزب  فیرـش و  دوب  نیگنـس  شلمع  يوزارت  هک  ره  دوش ، بصن  لامعا  شجنـس  ياهوزارت 

شاف  زیچ  همه  هک  يزور  يارب  شاب  هدامآ  دیامرفیم : ترضح  موس  روتسد  رد  [ 551 «.] تسا میئل  تسپ و 
507 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دَنامیمن یفخم  وا  رب  يزیچ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دوشیم و 
ار مدرم  هک  یناسک  اسب  تسا . ییاوسر  باذـع  تسا  رتگرزب  رتدـب و  مّنهج  باذـع  زا  یّتح  هک  تمایق  ياهباذـع  نیرتگرزب  زا  یکی 
دنتسجیم و كّربت  اهنآ  سابل  زا  مدرم  یّتح  دندیسوبیم و  ار  اهنآ  تسد  مدرم  دندوب و  ّتیعمج  ياوشیپ  دندرکیم و  اهیکین  هب  توعد 
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مارتحا وا  هب  همهنیا  ایند  نیا  رد  هک  ومه  مینیبیم  تمایق  زور  اّما  اهنآ ،...  هدروخمین  هب  دـننزب و  نآ  هب  یناهد  بآ  هک  يدـنق  ساـبل و  هب 
رد دنتـسجیم  كّربـت  شراـثآ  وا و  هب  هک  یمدرم  یلو  تسا ، مّنهج  رد  نوـنکا  دوـب  مه  یگرزب  ّتیعقوـم  ماـقم و  ياراد  دنتـشاذگیم و 
زور نآ  رد  اـت  نک ، یکی  ار  تنطاـب  رهاـظ و  نک و  هداـمآ  ار  تدوخ  نیارباـنب  تسا . باذـع  نیرتگرزب  دوخ  ییاوسر  نیا  دـناتشهب و 

. دیاین شیپ  ییاوسر 
رگا هک  دـشاب  نانچ  دـیاب  دـنکیم  يراک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  دـشاب و  هتـشاد  ییانبم  یگدـنز  رد  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  نم 
بوخ ناسنا  ِترخآ  يارب  مه  ایند و  يارب  مه  دش  هنوگنیا  رگا  نوچ  دشاب ، هتشادن  یسرت  دننک  نالعا  ار  نآ  وگدنلب  رد  دوش و  راکـشآ 

. تسا

لامعا ضرع  هلأسم 

یلـص ربمایپ  هک  تسا  نیا  فورعم  هدـیقع  هدیـسر ، مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  یناوارف  رابخا  هب  هّجوت  اب  تیبلها  بتکم  ناوریپ  نایم  رد 
. درادیم هضرع  اهنآ  رب  ار  تّما  لامعا  یّصاخ  قیرط  زا  دنوادخ  ینعی  دنوشیم . هاگآ  تّما  همه  لامعا  زا  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا 

: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلمج  زا  دشاب ، رتاوت  ّدح  هب  دیاش  تسا و  رایسب  هدش  لقن  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور 
: َّلَجو َّزَع  ِهّللا  ُلوَق  َوُه  َو  اهورَذحاَف  اهُراُّجفَو  اهُراربا  ٍحابَص  َّلُک  ِدابِعلا  ُلامعا  ِهّللا  ِلوسَر  یلَع  ُلامعألا  ُضَرُعت 

[552 «] ُُهلوُسَرَو ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  »
َتَکَسَو 

هضرع  ادخ  لوسر  رب  حبص  زور  ره  مدرم  لامعا  مامت   ؛
508 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دـنوادخ و دـینک ! لمع  وگب  دـیامرفیم : هک  تسا  دـنوادخ  راتفگ  موهفم  نیا  دیـشاب و  بقارم  نیاربانب ، نادـب ؛ ناـکین و  لاـمعا  دوشیم ،
. دننیبیم ار  امش  لامعا  وا  هداتسرف 

: » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگید  ثیدح  رد  [ 553 «.] دش تکاس  دومرف و  ار  نیا 
ِحیبَقلا  ُلَمَعلا  ِهِّیبَن  یلَع  َضَرُعی  نأ  مُکُدَحأ  ِحَتسَیلَف  ِسیمَخلا  ِۀَّیِشَع  َّلُک  مُکِّیبَن  یلَع  ُضَرُعت  ِدابِعلا  َلامعأ  َّنا 

دوش هضرع  ربمایپ  رب  امـش  زا  یتشز  لمع  هکنیا  زا  دـیاب  نیاربانب  دوشیم . هضرع  ناتربمایپ  رب  هبنـش  جـنپ  رـصع  ره  امـش  لامعا  یمامت  و   ؛
نم و يارب  درک  ضرع  شتمدـخ  یـسک  هک  میناوخیم  مالـسلا  هیلع  اضّرلایـسوم  نب  ّیلع  ماـما  زا  يرگید  تیاور  رد  [ 554 «.] دینک مرش 

؟ منکیمن اعد  نم  رگم  دومرف : نک ! اعد  ماهداوناخ 
ٍۀَلَیلَو ٍموَی  ّلُک  یف  َّیَلَع  ُضَرُعَتل  مَُکلامعا  َّنا  ِهّللاَو  »

هب دش و  هّجوتم  ماما  دمآ . نارگ  نم  رب  نخـس  نیا  دیوگیم  يوار  دوشیم .» هضرع  نم  رب  زور  بش و  ره  امـش  لامعا  دنگوس ، ادـخ  هب   ؛
: » دومرف نم 

َلَجَو  َّزَع  ِهّللا  َباتِک  أَرقَت  امأ 
« َنُونِمْؤُملاَو ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  »

بلاطیبا  نب  ّیلَع  ِهّللاَو  َوُه 
، دنگوس ادخ  هب  دننیبیم . ار  امـش  لمع  نانمؤم  شربمایپ و  ادخ و  دینک ، لمع  دیوگیم  هک  یناوخیمن  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  باتک  ایآ   ؛
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  نخـس  اهنت  رابخا  یخرب  رد  هّتبلا  [ 555 «.] تسوا نادـنزرف  زا  رگید  ناماما  بلاطیبا و  نب  ّیلع  نانمؤم ، زا  روظنم 
ار هبنشجنپ  رصع  اهنت  یخرب  هکنانچ  دناهدش ، رکذ  یگمه  ناماما  ربمایپ و  یخرب  رد  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  ياهراپ  رد  هدمآ و  نایم  هب  هلآ 
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رد ندراذگ  گرم و  ماگنه  یضعب  هام و  ره  زاغآ  رد  یضعب  راب و  ود  ياهتفه  یخرب  زور و  همه  یخرب  دندرمشیم و  لامعا  ضرع  تقو 
. ربق

حیحص  دناوتیم  اهنآ  همه  دنرادن و  مه  اب  یتافانم  تایاور  نیا  هک  تسا  نشور 
509 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دنهدیم رتالاب  تاماقم  هب  لاس  ای  هام  نایاپ  رد  ار  هنازور  درکراک  شرازگ  تاسّسؤم  زا  يرایسب  رد  هکنیا  دننام  تسرد  دشاب ،
اریز دراد ، نآ  هب  نادـقتعم  رد  ياهداعلاقوف  یتیبرت  رثا  لامعا  ضرع  عوضوم  هک  میدرک  هراشا  زین  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هکنیا  هّجوت  لـباق 

زا هتفه  ره  ای  زور  ره  نم  بوبحم  نایاوشیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ، نم  اب  اجهمه  هک  دنوادخ  هکنیا  رب  هوالع  منادب  نم  یتقو 
دوخ لامعا  بقارم  منکیم و  تیاعر  رتشیب  کشیب  دنوشیم ، هاگآ  دـب  ای  بوخ  زا  ّمعا  ناکم ، ره  هطقن و  ره  رد  منکیم ، هک  يراک  ره 
هداد رتالاب  تاماقم  هب  ناشیاهراک  تاّیئزج  مامت  شرازگ  هتفه  ره  ای  زور  ره  دـننادب  ياهسّـسؤم  نانکراک  هکنیا  لـثم  تسرد  دوب . مهاوخ 

. دندرگیم ربخاب  اهنآ  همه  زا  دوشیم و 
510 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اوقت یهاگآ و  لباقتم  ریثأت 

هراشا

9
یلإ ًاِملاس  اهنِم  ُهَجَرخأَو  اهَءاوَدَو  اهَءادَو  اینُّدلا  َبویُع  ُهَرََّصبَو  ُهَناِسل  اِهب  َقَطنأَو  ِِهبلَق  یف  َۀَمکِحلا  ُهّللا  َتَبنأّالإ  اینُّدلاِیف  ٌدبَع  َدِهَز  ام  رَذابأ ، ای 

. ِمالَّسلاِراد
رب دنایورب و  شبلق  رد  ار  ملع  تمکح و  ياههشیر  دنوادخ  هکنیا  رگم  دشاب ، هدرک  هشیپ  دهز  ایند  رد  هک  تسین  ياهدـنب  چـیه  رذوبا ، يا 

. دنکیم جراخ  نامیااب  ترخآ  يارس  هب  ایند  نیا  زا  اهدرد  ایند و  ياهبیع  رب  ار  وا  دنادرگ و  يراج  شنابز 
ص 161 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
رد هک  یسک  دیامرفیم : ایند  رد  دهز  راثآ  هرابرد  يرافغ  رذوبا  هب  باطخ  شرابرهگ  نانخس  زا  شخب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. دَنایوریم شبلق  رد  ار  مولع  دنوادخ  دشاب  انتعایب  نآ  هب  دنک و  رایتخا  دهز  ایند 
. یتبهوم یباستکا ، تسا : هنوگ  ود  رب  ملع  هک  دوشیم  هدافتسا  یمالسا  تایاور  زا 

. دنکیم لیصحت  ثحب  داتسا و  هسردم و  هار  زا  ناسنا  هک  تسا  نامه  یباستکا  ملع 
تسا و یهلا  یتبهوم  ملع  نیا  نورب . زا  هن  دـشوجیم  نورد  زا  رگید  ریبعت  هب  تسین و  داتـسا  بتکم  رد  هک  تسا  ملع  زا  يرگید  عون  اـّما 

نیمه  شیاههناشن  زا  یکی  دزاسیم . زاتمم  یباستکا  مولع  زا  ار  نآ  هک  دراد  ینشور  زراب و  ياههناشن  تاصّخشم و 
511 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دباییم و نایرج  نابز  رب  بلق  زا  دَیوریم و  بلق  رد  ملع  تمکح و  ياههشیر  دیامرفیم : تیاور  رد  هدـش . نایب  تیاور  نیا  رد  هک  تسا 
. دنوشیم دراو  بلق  هب  نابز  قیرط  زا  سپس  يراج و  نابز  رب  ادتبا  اهنآ  اریز  تسا ، یباستکا  مولع  سکع  تسرد  نیا 
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: هلمج زا  درک ، هدافتسا  ناوتیم  ییاههار  تایاور  تایآ و  زا  دیسر ؟ یملع  نینچ  هب  ناوتیم  هنوگچ 
تفلاخم  ) زا رگا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  اًناَقُرف ؛» ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : » » دیامرفیم نآرق  اوقت : نتشاد  . 1

یثیدـح رد  صـالخا : . 2 [ 556 «.] دـهدیم رارق  لـطاب  زا  قـح  صیخـشت  هلیـسو  نورد و ) ّتیناروـن   ) امــش يارب  دـیزیهرپب ، ادـخ  ناـمرف )
: » میناوخیم

ًاحابَص َنیَعبرا  ِهِّلل  َصَلخا  نَم 
نیا زا  دـَنادرگیم .» يراج  شنابز  رب  شبلق  زا  ار  تمکح  ياههمـشچ  دـنوادخ  دربب  رـس  هب  هناصلخم  زور  لـهچ  ادـخ  يارب  هک  یـسک   ؛

ياههمشچ دنک  تعاطا  ار  دنوادخ  هناصلخم  یسک  رگا  هک  تسا  صالخا  یهلا ، یتبهوم و  ِمولع  همـشچرس  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور 
. دوشیم يراج  شنابز  رب  شبلق  زا  تمکح 

: دومرف ترضح  دش . نایب  تیاور  نیا  زا  یشخب  رد  لماع  نیا  ایند : رد  دهز  . 3
: دهدیم وا  هب  تبهوم  جنپ  ناحبس  دنوادخ  دشابن ، سوه  ويوه  ماقم و  لام ، ریسا  ینعی  دشابن ، ایند  لاگنچ  ریسا  یسک  رگا  رذوبا ، يا 

. درادن هار  نآ  رد  یهابتشا  اطخ و  چیه  یهلا و  تسا  یتبهوم  هک  ياهضافا  ملع  فلا )
. دوشیم يراج  تمکح  مه  شنابز  رب  دش ، اناد  شبلق  هکنآ  زا  دعب  ب )

. دوشیم رتشیب  ایند  ياهدرد  اهبیع و  هب  تبسن  وا  تفرعم  تخانش و  ج )
. دسانشیم ار  شنامرد  وراد و  د )

ار درد  یلو  دنتسه ، دلب  بوخ  ار  نامرد  هار  یخرب  نامرد . تخانش  درد و  تخانش  تسا : مزال  زیچ  ود  ناسنا  یتمالـس  يارب  هک  دینادیم 
تسا  نیا  مهم  دنسانشیمن . ار  نامرد  هار  اّما  دننادیم ، بوخ  ار  اهدرد  مه  یناسک  دنهدیمن و  صیخشت 

512 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نامرد تخانـش  مه  درد و  تخانـش  مه  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مراهچ  تبهوم  نیاربانب ، دسانـشب ؛ مه  اب  ار  ود  ره  نامرد  درد و  ناسنا  هک 

. دهدیم وا  هب  ار 
ایند تسا . ترخآ  ناهج  یتمالـس  ياج  دوریم . مالّـسلاراد  هب  ایند  نیا  زا  ریخ  هب  تبقاع  نامیااب و  ینعی  دَربیم  ایند  نیا  زا  ملاس  ار  وا  . 4

 » ماجنارس دینک  يراک  ره  رگا  هک  تسا  ییاج 
اُهلاُّزن ُمَلسَت  اُهلاوحأ ال  ُمودَت  ٌۀَفورعَم ال  ِردَغلِابَو  ٌۀَفوُفحَم  ِءالَبلِاب 

نمیا شنانکاس  دَنامیمن و  تخاونکی  شتالاح  تسا ، فورعم  رکم  ییافویب و  هب  هدرک و  هطاحا  ار  نآ  اهالب  هک  تسا  ییارـس  ایند ) ( ؛
. تسا ترخآ  رد  یقیقح  تمالس  مالّسلاراد و  دشابن و  ملاس  مارآ و  هک  تسا  نینچ  ایند  تعیبط  يرآ  [ 557 «.] دنتسین

هک تسا  نامه  رتمهم ، اهنیا  همه  زا  دوشیم و  ناـسنا  بیـصن  نآ  رد  تراـسا  مدـع  اـیند و  رد  دـهز  وترپ  رد  یهلا  تبهوم  جـنپ  نیا  سپ 
. دهدیم دهاز  ناسنا  هب  ار  ملع  رون  دنوادخ 

دنراد هچنآ  دـندرکیم  ساـسحا  تقو  کـی  دندیـسریم  هک  ملع  لاـمک  زا  ياهلحرم  هب  یتقو  اـهنآ  دیـشاب ، هدـید  ار  گرزب  ياـملع  رگا 
هراشا نآ  هب  تیاور  نیا  رد  هک  دـنتفریم  تسا - یقیقح  ملع  هک  یملع - نامه  غارـس  تسین و  نآ  زا  شیب  يزیچ  تسا و  بآ  رب  یباـبح 

. تسا هدش 
دـش و نوگرگد  شلاح  شرمع  رخآ  رد  درک و  ادـیپ  مولع  رد  يدایز  تاماقم  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  هللا  همحر  ییاـهب  خیـش  موحرم 

. دناهتخیریم هاچ  هب  نوریب  زا  هک  تسا  یبآ  لثم  هدرک  بسک  هک  ار  یمولع  مامت  درک  ساسحا 
نامه زا  ناتسبات  رد  دنتسبیم و  هاچ  هب  بآ  دوب  دایز  بآ  هک  ناتـسمز  رد  دندرکیم و  هدافتـسا  هاچ  بآ  زا  مق  رد  هتـشذگ  ياهنامز  رد 

. نورد زا  هن  نوریب  زا  دوب  یبآ  نیا  دندرکیم و  هدافتسا  هدش  هریخذ  بآ 
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نیا  دزیریم و  نوریب  هب  دشوجیم و  شنورد  زا  بآ  هک  تسا  ییاج  همشچ  یلو 
513 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دننک رابنا  دنزیرب و  نآ  رد  بآ  ناتسمز  رد  هکنیا  هن  دشوجب ، شدوخ  زا  بآ  هک  تسا  یهاچ  یقیقح  هاچ  ینوریب . هن  تسا  ینورد  یبآ 
رد نوریب  زا  هک  هدوب  ییاهبآ  دـننامه  دـناهدرک  بسک  هک  ار  یمولع  نیا  هک  دنتـشاد  ار  ساسحا  نیا  ناشرمع  رخاوا  رد  هک  املع  یخرب 
ورف ار  ناسنا  شطع  هک  تسا  یملع  یقیقح  ملع  یلو  تسا  ملع  ملع ، اریز  دنتـسین ،) دامتعا  لباق  اـّما  دـناّمهم ، مولع  نیا   ) دـناهتخیر هاـچ 

دوشیم مولعم  دنتفریم . یهلا  ياوقت  صالخا و  غارـس  دـندروآیم و  ور  نورد  ملع  هب  ورنیازا  دزاس . باریـس  ار  شبلق  حور و  دـَناشن و 
. تسا یمود  نامه  مه  ملع  ّمهم  نکر  هک 

رد یـضعب  هک  تسا  یگرزب  هابتـشا  نیا  میوش . تسـس  یباستکا  مولع  نیا  رد  هدرکان  يادـخ  هک  منزیمن  ار  اـهفرح  نیا  زگره  نم  هّتبلا 
هک دوب  هدـش  ادـیپ  فارحنا  نیا  زا  ییاههناشن  رانک  هشوگ و  رد  مه  رخاوا  نیا  دنتـسه و  ملع  لـها  نیب  رد  هناـیفوص  راـکفا  جـیورت  ددـص 

. دننک كرت  ار  اهسرد  نیا  هک  دندرکیم  قیوشت  ار  ملع  لها  یعمج 
یناوارف ياهروتسد  هنیمز  نیا  رد  نآرق  دیورب . یباستکا  مولع  غارـس  هک  دناهداد  روتـسد  ام  هب  مالـسا  رد  اریز  مییوگیمن ، نینچ  زگره  ام 

تسا نیا  نانخـس  نیا  حرط  زا  ام  روظنم  نیاربانب  دیریگب . تربع  دینک ، كرد  دیمهفب ، دیرگنب ، هک  دهدیم  روتـسد  ام  هب  اًلثم  تسا . هداد 
عفر تسا و  بآ  دزیریم  نوریب  زا  هک  مه  یبآ  ناـمه  نوچ  دوش ، زاـب  نورد  زا  ياهمـشچ  هک  میـشوکب  یباـستکا  مولع  نیا  راـنک  رد  هک 

. هدـش هداد  هک  ییاهروتـسد  هب  لمع  وترپ  رد  رگم  دوشیمن  لصاح  نیا  و  دـشوجب . نورد  زا  هک  تسا  یبآ  زا  ریغ  اـّما  دـنکیم ، یگنـشت 
هرهب دوخ  ملع  زا  دناوتب  ناسنا  ات  دوش ، هتفرگ  اهنآ  زا  یباستکا  مولع  نیا  هشیر  دـشاب و  یهلا  مولع  یباستکا  مولع  نیا  هناوتـشپ  دـیاب  ینعی 

. دربب

ینیبنشور اب  اوقت  نامیا و  هطبار 

ندش  فرطرب  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدش  نایب  یناوارف  راثآ  اوقت  يارب  دیجم  نآرق  رد 
514 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا یمدآ  بلق  رکف و  زا  اهباجح 
َنیِذَّلا اَهُّیَأ  اَی  : » » دـیامرفیم لاـفنا  هروس  هیآ 29  رد  هلمج  زا  تسا ، هدـش  هراـشا  ینیبنشور  اـب  اوقت  ناـمیا و  هطبار  هب  فلتخم  تاـیآ  رد 

دنوادـخ دـیزیهرپب  ناـهانگ  زا  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  رگا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  اـًناَقُرف ؛» ْمَُکل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اوـُنَمآ 
«. دهدیم رارق  امش  يارب  لطاب  زا  قح  تخانش  يارب  ياهلیسو 

«. دزومآیم شناد  ملع و  ار  امش  دنوادخ  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ُهَّللا ؛» ُمُکُمّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَو  : » » دیامرفیم هرقب  هروس  هیآ 282  رد  و 
امـش يارب  يرون  دنوادخ  دینک  هشیپ  اوقت  دیروایب و  نامیا  رگا  هک  تسا  هدمآ  تحارـص  اب  ینعم  نیا  زین  دیدح  هروس  تایآ 28 و 29  رد 

. دیرادرب ماگ  دیناوتب  نآ  وترپ  رد  هک  دهدیم  رارق 
عنام نیرتگرزب  اریز  تسا ، كرد  لباق  یلقع  لیلحت  رظن  زا  تسا ، هتخانـشان  ام  يارب  ًاضعب  هک  يونعم  ياههبنج  رب  هوالع  ود ، نیا  هطبار 
قرز هّدام و  لاگنچ  رد  تراسا  زارد و  رود و  ياهوزرآ  لامآ و  شکرـس و  ياهسوه  ويوه  یمدآ  بلق  رب  باجح  نیرتمهم  تخانش و 

نامیا و وترپ  رد  هک  یماگنه  دنیبب . تسه  هک  نانچ  ار  قیاقح  هرهچ  دنک و  حیحـص  تواضق  دهدیمن  هزاجا  ناسنا  هب  هک  تسایند  قرب  و 
قیاقح دباتیم و  بلق  هحفص  رب  تقیقح  باتفآ  تفر ، رانک  حور  نامسآ  زا  رات  هریت و  ياهربا  نیا  تسـشن و  ورف  اهرابغ  درگ و  نیا  اوقت 

فادها يوسهب  ار  دوخ  هار  دوشیم و  نمؤم  بیـصن  قیمع  حیحـص و  كرد  نیا  زا  یندشانفصو  یتاّذل  دباییمرد و  تسه  هک  نانچ  ار 
. دوریم شیپ  دیاشگیم و  دراد  هک  یسّدقم 
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. دـنراد لباقتم  ریثأت  رگیدـکی  رد  ود  نیا  ینعی  دـشخبیم . اوقت  ناسنا  هب  اهیهاگآ  هکنانچ  دـهدیم ، یهاگآ  ناسنا  هب  هک  تساوقت  يرآ 
: » میناوخیم یفورعم  ثیدح  رد  ورنیازا 

ِتاوامَّسلا  ِتوکَلَم  یلا  اورَظََنل  َمَدآ  یَنب  ِبوُلق  یلَع  َنُوموُحَی  َنیطایَّشلا  َّنا  الَول 
ّطلسم نایمدآ  ياهبلق  رب  یناطیش  ياهوخ  نیطایش و  هاگره   ؛

515 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
مالسلا هیلع  یلع  راتفگ  ياپ  نخـس  نیا  رتهب  كرد  يارب  [ 558 «.] دنرگنب یتسه  ناهج  نامسآ  نطاب  توکلم و  هب  دنتـسناوتیم  دندشیمن 

: » دومرف هک  مینیشنیم 
ُهَّلضاَو  ُهَّلَذاَو  ُهَّمَصأَو  ُهامعا  ُهیوَه  َعَبَّتا  ِنَم  يوَه  عَم  َلقَع  يوَه ال  َعَم  َنید  ال 

روک و ار  وا  دـنک  يوریپ  شـسفن  ياوه  زا  هک  ره  دـش . دـهاوخن  عمج  اجکی  سوه  اب  لقع  هکنانچ  دوشیمن  عمج  سفن  ياوه  اب  نید   ؛
، هدرک هراشا  ناسنا  تشونرـس  رد  نآ  راثآ  اوقت و  ّتیّمها  هب  لاـفنا  هروس  هیآ 29  رد  نآرق  [ 559 «.] دزاسیم هارمگ  لیلذ و  دـنکیم و  رک 

رگا دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  َهَّللا ؛» اوُقَّتَت  ْنِإ  ُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : » » دیامرفیم تسخن  دـنکیم . نایب  اوقت  يارب  هرمث  هجیتن و  راهچ 
یبوخهب لطاب  زا  ار  قح  دیناوتب  هک  دشخبیم  یّـصاخ  ینیبنشور  ّتینارون و  امـش  هب  دیزیهرپب  ادـخ  نامرف  تفلاخم  زا  دـینک و  هشیپ  اوقت 

«. دیهد صیخشت 
اهيزوریپ يوسهب  ناسنا  هک  یهار  رد  دـیوگیم : هدرک  نایب  ار  ناسنا  زاستشونرـس  لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  ینعمرپ  هاتوک و  هلمج  نیا 

يرثا هک  دنکیم  طوقس  نانچ  دنکن  زیهرپ  دسانـشن و  دنیبن و  یبوخهب  ار  اهنآ  رگا  هک  دراد  دوجو  ییاهههاریب  اههاگترپ و  هشیمه  دوریم 
دیفم و تخانـش  نمـشد ، تسود و  تخانـش  دب ، کین و  تخانـش  لطاب ، قح و  تخانـش  هلأسم  نیرتمهم  هار  نیا  رد  دَنامیمن . یقاب  وا  زا 
. تسا ناسآ  وا  يارب  دصقم  هب  ندیسر  دسانشب  ار  قیاقح  نیا  ناسنا  یتسارهب  رگا  تسا . یتخبدب  ای  تداعس  لماوع  تخانش  شخبنایز و 

ياج هب  ار  نمـشد  درادـنپیم و  قح  ياج  هب  ار  لطاب  دوشیم ، هابتـشا  راتفرگ  ناسنا  دراوم  هنوگنیا  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  لکـشم 
. هداعلاقوف ینیبنشور  ّتینارون و  تسا و  مزال  يدنمورین  كرد  دید و  هک  یلاح  رد  هارهاش ، ياج  هب  ار  ههاریب  دنیزگیمرب و  تسود 

اوقت هنوگچ  هکنیا  اّما  تساوقت . تخرد  هرمث  كرد  دید و  نیا  دیامرفیم  نآرق 
516 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ّتقد یکدـنا  یلو  دـشاب ، مهبم  یخرب  يارب  دـیاش  دـهدیم ، یکرد  دـید و  نینچ  ناسنا  هب  شکرـس  ياهسوه  ويوه  هاـنگ و  زا  زیهرپ  و 
. دزاسیم نشور  ار  ود  نیا  نایم  دنویپ 

توهـش و عـمط و  صرح و  زا  ییاـههدرپ  یلو  تسا ، هداـمآ  قیاـقح  كرد  يارب  یفاـک  ردـقهب  ناـسنا  لـقع  يورین  اـًلّوا  هـکنیا : حیـضوت 
ای دوشیم ، راکـشآ  لقع  هدید  لباقم  رد  یهایـس  دود  نوچمه  ماقم  هاج و  دنزرف و  نز و  لام و  هب  یطارفا  ياهقشع  دسح و  ینیبدوخ و 

. دورب نایم  زا  لطاب  قح و  هرهچ  یکیرات  طیحم  نینچ  رد  هک  تسادیپ  دَناشوپیم و  ار  فارطا  ياضف  یظیلغ  رابغ  دننام 
: رعاش هتفگ  هب 

هتساخرب  درگ  سوه  ويوههتسارآ  تسا  ییارس  تقیقح 
درم  تسانیب  هچرگ  رظن  دنیبندرگ  تساخرب  هک  اج  ره  هک  ینیبن 

زا يرتدنمورین  وترپ  دوش  رتکیدزن  ادخ  هب  ناسنا  ردـقره  تسا و  قح  لامک  زا  يوترپ  دراد  دوجو  اجره  رد  یلامک  ره  هک  مینادیم  ًایناث 
اوقت و وترپ  رد  ناسنا  هاـگره  دریگیم و  همـشچرس  وا  ملع  زا  مولع  همه  ورنیازا  تفاـی . دـهاوخ  ساـکعنا  وا  دوجو  رد  قلطم  لاـمک  نآ 

نآ زا  يرتشیب  مهـس  دـهد ، دـنویپ  وا  یتسه  نارکیب  سونایقا  هب  ار  دوخ  دوجو  هرطق  دوش و  رتکیدزن  وا  هب  سوه  ويوه  هانگ و  زا  زیهرپ 
نیا رگا  باـتملاع . باـتفآ  نوچمه  راـگدرورپ  یتسه  دوجو  تسا و  هنییآ  نوچمه  یمدآ  بلق  رگید ، ریبعت  هب  درب . دـهاوخ  شناد  ملع و 
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هداد لقیـص  يراگزیهرپ  اوقت و  وترپ  رد  هک  یماگنه  اّما  دش ، دهاوخن  سکعنم  نآ  رد  يرون  دـنک  رات  وهریت  سوه  ويوه  راگنز  ار  هنییآ 
. دزاسیم نشور  ار  اجهمه  دوشیم و  سکعنم  نآ  رد  غورفرپ  باتفآ  نآ  هدننکهریخ  رون  دورب ، نایم  زا  اهراگنز  دوش و 

كرد لباق  یلومعم  شناد  ملع و  قیرط  زا  زگره  هک  مینیبیم  ییاهینیبنشور  راگزیهرپ  ناـنز  نادرم و  تـالاح  رد  خـیرات  لوط  رد  اذـل 
دنتخانشیم یبوخهب  دوب  هتخانشان  نآ  هشیر  یعامتجا  ياهبوشآ  يالهبال  رد  هک  ار  ثداوح  زا  يرایسب  اهنآ  تسین .

517 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دندیدیم هدنبیرف  هدرپ  نارازه  تشپ  زا  ار  قح  نانمشد  روفنم  ياههرهچ  و 

َهَّللااوـُقَّتاَو : » » تسا هدـمآ  زین  رگید  تاـیآ  تاـیاور و  زا  يرایـسب  رد  اـهناسنا  كرد  دـید و  یعقاو و  تخانـش  رد  اوـقت  بـیجع  رثا  نـیا 
: » تسا هدمآ  یفورعم  ثیدح  رد  [ 560 «.] دهدیم میلعت  امش  هب  دنوادخ  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  و  َهَّللا ؛» ُمُکُمّلَُعیَو 

ِهّللاِرُوِنب  ُرُظنَی  ُنِمؤُملا 
«. دنیبیم ادخ  رون  اب  نامیااب  ناسنا   ؛

: » دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  یلع  نانخس  رد 
ِعِماطَملا  ِقوُِرب  َتَحت  ِلوقُعلا  ِعِراصُم  ُرَثکا 

[561 «.] دـنیبیمن ار  اههاگشزغل  اههاگترپ و  دزادـنایم و  راک  زا  ار  لقع  مشچ  هک  تسا  عمط  قرب  بس  هب  ًاـبلاغ  اـهلقع  ندروخ  نیمز   ؛
سوه ويوه  روحم  رب  هک  یعماوـج  اًـلثم  اریز  تسا ، مهف  لـباق  قیاـقح  كرد  اوـقت و  ناـیم  دـنویپ  زین  یلقع  لـیلحت  هیزجت و  رظن  زا  ًاـثلاث 

اهویدار داسف و  جّورم  اههمانزور  درادیمرب ، ماگ  اـهسوه  ويوه  نیمه  هب  ندز  نماد  ریـسم  رد  اـهنآ  یتاـغیلبت  ياههاگتـسد  ددرگیم و 
زا قح  صیخـشت  ياهعماج  نینچ  رد  تسا  یهیدب  دناسوه ، ويوه  تمدـخ  رد  اهنویزیولت  دـنوشیم و  تافارحنا  یگدولآ و  يوگدـنلب 

. تسا صیخـشت  ِءوس  اـی  صیخـشت و  نادـقف  همـشچرس  ییاوقتیب  نیارباـنب  تسا . راوشد  رایـسب  مدرم  رتـشیب  يارب  دـب  زا  بوـخ  لـطاب و 
وخ يراب  ودـنبیب  داسف و  هب  ّتیلوفط  ناـمه  زا  دـنباییم ، شرورپ  هدولآ  طـیحم  رد  ناـکدوک  تسین و  اوقت  هک  ياهداوناـخ  رد  لـثملایف 

اهيژرنا و اهورین و  نداتفا  راک  هب  ًالوصا  تسا . راوشد  ناشیارب  اهيدـب  زا  اهیکین  صیخـشت  دـنوشیم  گرزب  هک  هدـنیآ  رد  دـنریگیم ،
یّطحنم راکفا  دـنریگ و  رارق  نییاپ  یحطـس  رد  عـالّطا ، كرد و  رظن  زا  مدرم  هک  دوشیم  بجوم  هاـنگ  هار  رد  اههیامرـس  نیا  نتفر  ردـه 

. دننک يورشیپ  يّدام  یگدنز  عیانص و  رد  دنچره  دنشاب ، هتشاد 
518 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

زورما ینیـشام  يایند  رد  ّتلع  نیمه  هب  تسا . صیخـشت  ِءوس  ای  یهاگآان و  عونکـی  همـشچرس  ییاوقتیب  ره  هک  مینیبیم  یبوخهب  سپ 
هک دنایکانتشحو  ياهداضت  اهیناماسبان و  راتفرگ  نانچ  دوخ  هنازور  یگدنز  رد  یلو  دناهتفرشیپ ، رایـسب  تعنـص  ملع و  رظن  زا  یعماوج 

یلمع ياوـقت  هب  رـصحنم  اوـقت  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب  دزاـسیم . نشور  ار  نآرق  هیآ  نیا  تمظع  اـهنیا  همه  درادیماو . یتفگـش  هـب  ار  ناـسنا 
. دش دهاوخ  رتراکشآ  تقیقح  نیا  دوشیم  لماش  ار  یلقع  يرکف و  ياوقت  هکلب  تسین ،

میورب و لیـصا  بلاطم  حیحـص و  كرادم  لابند  هب  دوخ  تاعلاطم  رد  ام  هک  تسانعم  نیا  هب  يرکف  يراب  ودـنبیب  ربارب  رد  يرکف  ياوقت 
رایـسب کشیب  دـندنبیم  راک  هب  ار  يرکف  ياوقت  هک  یناسک  مینکن . هدـیقع  راهظا  ياهلأـسم  چـیه  رد  مزـال  ّتقد  یفاـک و  قیقحت  نودـب 

ناشتاهابتـشا دـنراب  ودـنبیب  لالدتـسا  زرط  كرادـم و  باختنا  رد  هک  نانآ  یلو  دنـسریم ، حیحـص  جـیاتن  هب  اهراب  ودـنبیب  زا  رتناـسآ 
. تسا ناوارف  هداعلاقوف 

شوختـسد ناناملـسم  ام  نایم  رد  یمالـسا  هدنزاس  میهافم  زا  رگید  يرایـسب  دننام  هنافّـسأتم  تشاد و  هّجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  یّمهم  بلطم 
همه سک و  همه  دـشکب و  بآ  ار  دوخ  سابل  ندـب و  دایز  هک  تسا  یـسک  اوقتاب  مدآ  دـننکیم  لایخ  یخرب  هک  تسا  نیا  هدـش  فیرحت 

توکـس ياهلأسم  ره  ربارب  رد  دـنزن و  دیفـس  هایـس و  هب  تسد  دـیآرد و  اوزنا  هب  یعامتجا  لئاسم  رد  دـنادب و  كوکـشم  ای  سجن  ار  زیچ 
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هن ییاوقت  نینچ  تسا . یمالـسا  عماوج  طاطحنا  لماوع  زا  یکی  عقاو  رد  يراگزیهرپ  اوقت و  يارب  طلغ  ياهریـسفت  هنوگنیا  دـنک ، رایتخا 
[562 .] لطاب زا  قح  ییادج  ناقرف و  ینیبنشور و  هن  دنیرفآیم و  یهاگآ 

519 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یتسود نییآ  تسود و 

هراشا

10
. ِءوُّسلا ِسیلَج  نِم  ٌریَخ  ُةَدحَولاَو  ِةَدحَولا  نِم  ٌریَخ  ُِحلاّصلا  ُسیلَجلا  رَذابا ، ای 

. ِّرَّشلا ِءالمإ  نِم  ٌریَخ  ُتوکُّسلاَو  ِتوکُّسلا  نِم  ٌریَخ  ِریَخلا  ُءالمإَو 
نارگید دـیوگب و  ار  يزیچ  ناسنا  هکنیا  تسا . دـب  نیـشنمه  زا  رتهب  ییاهنت  تسا و  ییاـهنت  زا  رتهب  حـلاص  تسود  نیـشنمه و  رذوبا ، يا 

. دنسیونب ار  نآ  نارگید  دیوگب و  ّرش  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  توکس  دنک و  توکس  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنسیونب 
ص 84 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
. تسا لادتعا  نیمه  مالسا  ّتیناّقح  ّهلدا  هلمج  زا  تسا و  لادتعا  نید  مالسا 

لپ دـننام  لادـتعا  ّطخ  اریز  دنتـسین ، ناوارف  دـنرادیمرب  مدـق  لادـتعا  هار  رد  هک  یناسک  طیرفت . لها  ای  دنتـسه  طارفا  لها  ای  مدرم  بلغا 
میقتـسم هّداج  ناورهر  تسین و  ناسآ  مه  نآ  ندرک  ادیپ  ورنیازا  تسا . رتكزان  وم  زا  رتهدنُرب و  ریـشمش  زا  دـنیوگیم  هک  تسا  طارص 
تفلاخم هّیرظن  نیا  اب  دصرددص  یـضعب  دشاب و  یعامتجا  یلیخ  دیاب  ناسنا  هک  دناهلأسم  نیا  رادـفرط  یعامتجا  روما  رد  یخرب  دـنکدنا .

یخرب دـننکیم . يریگهشوگ  اوزنا و  هب  قیوشت  اذـل  دوشیم و  هدولآ  عاـمتجا  رد  ناـسنا  دـنیوگیم  دنتـسه و  اوزنا  رادـفرط  دـنزرویم و 
. دننکیم يریگهشوگ  اوزنا و  هب  هیصوت  دوهش ، هّللا و  ءاقل  ماقم  هب  ندیسر  سفن و  بیذهت  يارب  كولس  ریس و  بابرا 

520 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
سّدـقم عرـش  رظن  زا  شور  ود  ره  هک  یلاح  رد  تالمج ، لیبق  نیا  زا  دنـشاب و  يوزنم  دـیاب  هار  ناکلاس  دـنیوگیم  راک  زاـغآ  رد  لـقاال 

. تسین لاکشا  زا  یلاخ  مالسا 
: دیامرفیم دنکیم و  حرطم  ار  هنایم  یهار  ثیدح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طیرفت . مه  دراد و  لاکـشا  طارفا  مه  مالـسا  رظن  زا 

. تسا دب  تسود  زا  رتهب  ییاهنت  یتفاین ، یبوخ  نیشنمه  رگا  تسا و  رتهب  ییاهنت  زا  دیدرتیب  یتفای ، یبوخ  نیشنمه  رگا  رذوبا ، يا 
نظِءوس و ینیبرتربدوخ ، یگدرـسفا ، هسوسو ، ثعاب  ییاهنت  اریز  دنک ، یگدنز  اهنت  دـناوتیمن  دراد و  یعامتجا  حور  ناسنا  هک  مینادیم 

. تسا كانرطخ  دربب  هانپ  یسک  ره  هب  ییاهنت  زا  رارف  يارب  ناسنا  هکنیا  ییوس  زا  دوشیم ، يرکف  تافارحنا 
رب تسود  دارفا ، یـضعب  رد  هک  مینیبیم  اذـل  دریذـپیم و  ریثأت  شنانیـشنمه  ًاـصوصخ  شدوخ  طـیحم  زا  ینعی  تسا . دزد  ناـسنا  تعیبط 
رد ناتـسود  زا  يریذپریثأت  دصرد  هصالخ  ّتیـصخش . مامت  رب  یـضعب  رد  موسکی و  رب  یـضعب  رد  هدراذـگ و  رثا  وا  ّتیـصخش  زا  یمین 

. دنریگیم ناشناتسود  زا  ار  ناشتّیصخش  زا  يرادقم  دارفا  همه  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  یلو  تسا . توافتم  دارفا 
، شقالخا شنتفر ، هار  شـسابل ، يارب  اًلثم  دریذـپیم . ریثأت  اهنآ  زا  دـنکیم و  باختنا  ییاهوگلا  شدوخ  يارب  یگدـنز  رد  هشیمه  ناـسنا 
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. دراد ییوگلا 
: » دناهدومرف هکنیا  دصرد . دون  مه  یهاگ  دصردکی و  لاح  تسا ، هتفر  داب  رب  ناسنا  ّتیصخش  زا  یشخب  دشاب ، دب  تسود  رگا 

[563 «] ِِهئاطَلُخ یلا  اوُرُظناَف  ُهَنیِد  اُوفِرعَت  َملَو  ُهُرمأ  مُکیَلَع  َهَبَتشا  ِنَمَف 
. دراد دنویپ  شقیفر  تسود و  ّتیصخش  اب  ناسنا  ّتیصخش  هک  تساعّدم  نیمه  رب  دهاش 

هک دـنادیمن  اّما  تسا ، مدـمه  قیفر و  تسود و  لاس  َهد  یـسک  اـب  ناـسنا  تسا  نکمم  هاـگ  دـنهدیمن . ناـشن  ار  ناـشدوخ  نورد  یخرب 
یناسک  نینچ  تسیچ ؟ شنطاب 

521 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دنتسین رادوت  یلیخ  تسود  باختنا  رد  نانیا  اریز  تخانش ، ناشناتسود  زا  دیاب  ار 

. دننکیم باختنا  ار  ناشدوخ  ياهشامقمه  ًالومعم  ینعی 

یتسود نییآ 

طاشن ناور  حور و  هب  دَربیم ، ار  بعت  جنر و  هک  دروآ  باسح  هب  عامتجا  تخرد  ياهگرب  خاش و  زا  یکی  ناوتیم  ار  تقافر  یتسود و 
دییأت ار  طیارش  دجاو  دارفا  اب  تقافر  یتسود و  اهنتهن  مالسا  دوشیم . لح  هلیسو  نیدب  تالکشم  زا  يرایسب  يراتفرگ  ماگنه  دشخبیم و 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یثیدح  رد  تسا . هدومرف  رما  تقافر  یتسود و  يردارب و  هب  ار  ام  هکلب  دنکیم ،
ِءالَبلا َدنِع  ٌۀَّنُجَو  ِءاخَّرلا  َدنِع  ٌةَّدِع  مُهَّنإف  مِِهباِستکا  نِم  ِرثکاَف  ِقدّصلا  ِناوخِاب  َکیَلَع 

نارای دـیادش  يراتفرگ و  ماـگنه  رد  ناـنآ  هک  ارچ  شوکب ، داـیز  ناتـسود  نینچ  بلط  رد  نیتسار و  ناردارب  ناتـسود و  هب  داـب  امـش  رب   ؛
: » دندیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  زا  [ 564 «.] دناوت

ِنیّبِحُملا  ُةَرثَکَو  ِلِزنَملا  ُۀَعَس  َلاقَف : اینُّدلا  ِشیع  ِلضفأ  نَع 
: » دومرف یثیدح  رد  و  . 3 [ 565 «.] ناوارف ناتسود  عیسو و  لزنم  دومرف : تسیچ ؟ ایند  یگدنز  تّذل  نیرتهب   ؛

: ِرایخالا ِۀَقَداصُمَو  ّرِّسلا  ِنامتِک  یف  ِةَرِخآلاَو  اینُّدلا  ریَخ  عمج 
[566 «.] ندرک یتسود  تقافر و  نابوخ  اب  رارسا و  ششوپ  نامتک و  تسا : هدش  عمج  زیچ  ود  رد  ترخآ  ایند و  ریخ 

یتسود بادآ 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد 
ِءاخإلاِیفاصَو ّقَحلا  ِبِجاو  نِم  ُهَّنإف  ِِهلِزنَمَو  ِِهتَلیبَقَو  ِهیبا  ِمساَو  ِهِمسا  نَع  ُهلأسَیلَف  اًلُجَر  مُکُدَحا  یَخآ  اذا 

یسک  اب  امش  زا  یسک  هاگره   ؛

ص521 یقالخا ؛  ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
522 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تایرورـض زا  نییآ  نیا  دسرپب . وا  لزنم  نادنواشیوخ و  هلیبق و  ردپ و  تسود و  نآ  مسا  زا  هک  تسا  مزال  دنک ، رارقرب  یتسود  يردارب و 
[567 «.] تسا يردارب  يافص  و 

ناتسود شیامزآ 
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: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 
َِرفاُست یّتَحَو  ِمَهرّدلاَو  ِرانیّدلا  َدنِعَو  ِلِطابلا  َیلا  ّقَحلا  نِم  ُهَبَضَغ  َرُظنَتَف  ُُهبِضُغت  ٍثالَِثب  ُهَِربَتَخت  یّتَح  ًۀَفورعَم  ًۀَمِس  ًاقیدَص  َلُجَّرلا  ِمِسَت  ال 

: ییامزایب زیچ  هس  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  رواین ، باسح  هب  دوخ  یمسر  تسود  ار  یسک   ؛
[568 «.] نک ترفاسم  وا  اب  نک ، ناحتما  لوپ  اب  دَربیم ، لطاب  هب  قح  زا  ار  وا  مشخ  ینیبب  ات  روآرد  بضغ  هب 

تلیذر تلیضف و  ناشن  ای  تسود 

: » دومرف نامیلس  ترضح 
ِِهنادخأَو  ِِهباحصا  یلا  ُبَسُنیَو  ِِهنارقأَو  ِِهلاکشِاب  ُلُجَّرلا  ُفَرُعی  امَّنإف  ُبِحاُصی  نَم  یلا  اورُظنَت  یّتَح  ٍءْیَِشب  ٍلُجَر  یلَع  اوُمُکَحت  ال 

فصو یناسک  تافص  هب  دوشیم و  هتخانش  شناکیدزن  اب  یمدآ  اریز  دینیبب ، ار  شناتسود  ات  دینکن  تواضق  یسک  يدب  یکین و  هرابرد   ؛
[569 «.] تسا تسود  نیشنمه و  اهنآ  اب  هک  دوشیم 

تسود يوخ  قلخ و  ریثأت 

لـصا نیمه  يور  دروآ . باسح  هب  هاگآدوخان  ياهيریگارف  زا  ار  نآ  ناوتیم  هک  دراذـگیم  رثا  ناسنا  رد  نانچ  ناتـسود  قلخ  يوخ و 
. دناهتشاد رذحرب  كاپان  دارفا  اب  یتسود  تبحاصم و  زا  ار  ام  نایاوشیپ 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
ًاّرَش ِهِعبَط  نِم  ُقِرسَی  َکَعبَط  َّنإف  َریّرّشلا  ِبَحصَت  ال 

523 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ُمَلعَت  َتناَو ال 

وت ددزدیم و  وا  فرحنم  عــبط  زا  ار  یکاــپان  يدــب و  هاــگآدوخان  وــت  عــبط  اریز  زیهرپــب ، رورــش  مدرم  اــب  ینیــشنمه  تقاــفر و  زا   ؛
: » دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  ثیدح  رد  [ 570 «.] يربخیب

مَلسَی  ِءوُّسلا ال  َبِحاص  َبَحصَی  نَم 
[571 .] دریگیم ار  شناماد  یکاپان  ماجنارس  و  دَنامیمن » ملاس  دنک  یتسود  تقافر و  دب  قیفر  اب  هک  ره   ؛

تحلصم زرم  رد  ینمشد  یتسود و 

. دَنامیمن ّتیعضو  کی  هب  هشیمه  نانمشد  اب  ینمشد  ناتسود و  اب  یتسود 
ینمـشد زا  تسد  نمـشد  یهاگ  دَربیم و  دای  زا  ار  اـهّتبحم  یتسود و  هدرک و  نت  هب  ینمـشد  ساـبل  تسود  هاـگ  هک  هداد  ناـشن  هبرجت 

تـسد زا  ار  لادـتعا  ّدـح  هک  تسا  مزال  ناملـسم  رب  ورنیازا  دوشیم . نامیـشپ  دوخ  توادـع  زا  دریگیم و  شیپ  یتسود  هار  هتـشادرب و 
: » دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دهد . رارق  نانمشد  اب  ینمشد  ناتسود و  اب  یتسود  زرم  ار  يورهنایم  هدادن و 

ام ًاموَی  َکَبیبَح  َنوکی  نأ  یسَع  ام  ًانوَه  َکَضیَِغب  ضِغبأَو  ام  ًاموَی  َکَضیَِغب  َنوکَی  نأ  یسَع  ام  ًانوَه  َِکبیبَح  ِببحأ 
اب تفلاخم  هب  دوش و  وت  نمـشد  يزور  وا  تسا  نکمم  اریز  دشابن ، یتسود  ّدـح  زرم و  زا  نوریب  هک  نک  یتسود  نانچ  دوخ  ناتـسود  اب   ؛

ّتبحم هب  ینمـشد  دورب و  ناـیم  زا  یگریت  نآ  تسا  نکمم  اریز  دـشابن ، جراـخ  ارادـم  زرم  زا  نمـشد  دروم  رد  وت  يرهمیب  دزیخرب و  وت 
لّمحت اریز  دوشن ، نادان  تسود  راچد  ناسنا  هک  دشاب  نیا  دیاش  دش ، نایب  رتشیپ  هک  تسود  ناحتما  ياهّتلع  زا  یکی  [ 572 «.] دوش لّدبم 

. دَروآیم راب  هب  يریذپانناربج  ياهتراسخ  یهاگ  هک  تسا  تخس  نانچ  نادان  تسود  زا  رطاخ  تلالم  یتحاران و 
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524 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تسود  نادان  دنزیم  تنیمز  ربدنکیم  تدنلب  اناد  نمشد 
: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا ، هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  تایاور  رد 

ٍبَعَت  یف  ِقَمحألا  ُقیدَص 
: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 573 «.] تسا یتحاران  جنر و  رد  هتسویپ  دراد  قمحا  تسود  نادان و  قیفر  هک  نآ   ؛

َكُّرُضَیَف  َکَعَفنَی  نأ  ُدیُری  ُهَّنإف  ِقَمحألا  َۀَقَداصُمَو  َكاّیإ  َّیَُنب  ای 
[574 «.] دسریم وت  هب  شنایز  یلو  دناسرب ، یعفن  وت  هب  دهاوخیم  وا  اریز  شاب ، رذحرب  نادان  اب  تقافر  یتسود و  زا  مدنزرف ،  ؛

مالسلا هیلع  یلع  مالغ  ربنق  ناتساد 

زا دندوب ، هتـسشن  یعمج  شرـضحم  رد  دش . دراو  راکزواجت  ّربکتم و  نادرم  زا  یکی  سلجم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  رازگتمدـخ  ربنق  يزور 
. تسنادیم مالسلا  هیلع  یلع  مدقتباث  نایعیش  زا  ار  دوخ  هک  صیخشتمک  رکفهتوک و  درم  هلمج 

یمارگ ار  وا  مدـقم  تساـخرب و  اـج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  خـماش  ماـقم  ساـپ  هب  ربنق و  مارتحا  يارب  وا  دـش  سلجم  دراو  ربنق  هک  یماـگنه 
؟ يزیخیمرب رازگتمدخ  درف  کی  دورو  يارب  نم  رضحم  رد  ایآ  تفگو : دش  نیگمشخ  راک  نیا  زا  ّربکتم  درم  درمش .

دیدـشت ار  وا  مشخ  هک  داد  یباوج  دـهد  نایاپ  ّربکتم  راکزواجت  مشخ  هب  دنیـشنب و  دوخ  ياج  رب  دـنک و  توکـس  هکنآ  ياـج  هب  درم  نآ 
دـننارتسگیم و يو  يارب  ار  دوخ  ياـهلاب  ناگتـشرف  هک  تسا  فیرـش  راوگرزب و  يردـقهب  وا  مزیخنرب ؟ ربنق  مارتحا  هب  ارچ  تفگ : درک .

. دوریم هار  هکئالم  لاب  يور  ربنق 
ار يو  هوالع  هب  تفگ . ازسان  ربنق  هب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  هک  درک  كانمشخ  ار  ّربکتم  درم  نانچ  درومیب ، اجبان و  یتسود  راهظا  نیا 

. دوشن ربخاب  نم  نداد  مانشد  ندز و  کتک  زا  یسک  دنامب و  ناهنپ  دیاب  ارجام  نیا  هک  درک  دیدهت 
. دش يرتسب  یگدیزگرام  رثا  رب  رکفهتوک  سانشنتقو و  هعیش  نآ  دیشکن  یلوط 

525 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
زا هک  يوش  دّهعتم  دیاب  دهد  تیفاع  ار  وت  دنوادخ  یهاوخیم  رگا  دومرف : درک و  هدافتسا  تصرف  زا  تفر و  شتدایع  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

ار ام  نارای  ام و  رازآ  تمحز و  تابجوم  نانمـشد  رـضحم  رد  ینکن و  درومیب  ّتبحم  هقالع و  راهظا  ام  ناتـسود  اـم و  دروم  رد  سپ  نیا 
[575 .] يرواین مهارف 

تسود ياههناشن 

: » تسا هدومرف  نایب  ییاههناشن  تسود  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 
یلا ُْهبِْسنَت  الَف  اهنِم  ٌءیَش  ِهیف  نُکَی  َمل  نَم  َو  ِۀَقادَّصلا  َیلا  ُهبِـسناَف  اهنِم  ٌءیَـش  وأ  ُدودُحلا  ِهِذه  ِهیف  َتناک  نَمَف  اهِدودُِحب  ّالا  ُۀَقادَّصلا  ُنوکَت  ال 

ُهُّریَُغت نأ ال  ُۀَِـثلاّثلاَو : ُهَنیَـش . َکَنیَـشَو  ُهَنیَز  َکَنیَز  يرَی  نأ  یناّثلاَو : ٌةَدِـحاو . ََکل  ُُهتَِینـالَعَو  ُُهتَریرَـس  َنوکَت  نأ  اـَهلَّواَف : ِۀَـقادَّصلا . َنِم  ٍءیَش 
ِتابَکَنلا  دنِع  َکَِملُسی  نأ ال  َلاصِخلا  ِهِذه  ُعَمَجت  َیِه  َو  ُۀَسِماخلاَو : ُُهتَرِدقَم . ُُهلانَت  ًائیَش  َکَعَنمَت  نأ ال  ُۀَِعباّرلاَو : ٌلام . الَو  ٌۀَیالِو  َکیَلَع 

هک ره  نادـب و  تسود  ار  وا  دـشاب  وا  رد  نآ  زا  یـشخب  اـی  دودـح  نیا  هـک  ره  تـسین . ریذـپناکما  شطیارـش  دودـح و  اـب  زج  یتـسود   ؛
: تسین وا  رد  یتسود  زا  يزیچ  تسین  وا  رد  طیارش  نیا  زا  کیچیه 

. دشاب یکی  وت  يارب  شرهاظ  نطاب و  . 1
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. دنیبب دوخ  یتشز  بیع و  ار  وت  یتشز  بیع و  دنادب و  دوخ  يوربآ  تنیز و  ار  وت  يوربآ  تنیز و  . 2
. دهدن رییغت  وت  دروم  رد  ار  وا  راتفر  عضو و  لام ، ماقم و  . 3

. دنکن هقیاضم  وت  زا  دراد  تردق  رد  ار  هچنآ  . 4
[576 «.] دنکن اهر  راگزور  ندرک  تشپ  ماگنه  ار  وت  هک  تسا  نآ  تسا  تافص  نیا  همه  عماج  هک  مجنپ  طرش  . 5

میشاب  مرک  اب  رهم  یتسود و  لذبیبمیشاب  مه  رادتسود  ناج  هک ز  ایب 
526 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

میشاب  مغ  درد و  يراع ز  تنحم و  يربرگیدکی ز  يافص  قدص و  هک ز  ایب  ایب 
میشاب  مرتحم  قلخ  رب  هب  یتسار  هبار  تقیقح  زج  مییوگن  هک  ایب  ایب 

میشاب  مذ  حدم و  رکف  رد  هک  تسا  تجاح  هچار  تقیقح  زج  مییوگن  هک  ایب  ایب 
میشاب  مک  شیب و  هودنا  زا  غراف  هک  ایبتسین  ّملأت  روخ  رد  شمک  شیب و  هنامز 

میشاب  مرح  نیا  درگ  مد  همه  نافکاع  وچدادو  رهم و  تسام  دوصقم  هبعک  هک  ایب 
[577]

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نانخس  رد  یتسود 

َكاّیاَو ِهَیلإ . ُنوکَت  ام  َجَوحأ  َکنَع  ُدُعقَی  ُهَّنإف  ِلیخَبلا  َۀَقَداصُمَو  َكاّیاَو  َكُّرُـضَیَف . َکَعَفنَی  نأ  ُدـیُری  ُهَّنإف  ِقَمحألا  َۀَـقَداصُمَو  َكاّیا  َّیَُنب  ای  »
َبیرَقلا  َکیَلَع  ُدّعَُبیَو  َدیعَبلا  َکیَلَع  ُبّرَُقی  ِبارَّسلاک  ُهَّنإف  ِباّذَکلا  َۀَقَداصُمَو  َكاّیإَو  ِِهفاتلاب  َکُعیبَی  ُهَّنإف  ِرِجافلا  َۀَقَداصُمَو 

اریز زیهرپب ، لیخب  اب  یتسود  زا  دـَناسریم . نایز  اّما  دـناسر  دوس  وت  هب  دـهاوخیم  هک  ارچ  شاـب ، رذـحرب  قمحا  اـب  یتسود  زا  مدـنزرف ،  ؛
زا دـشورفیم . يزیچ  كدـنا  هب  ار  وت  هک  ارچ  نک ، يرود  راکهانگ  اب  یتسود  زا  دوشیم . نادرگیور  وت  زا  يدـنمزاین  وا  هب  هک  یماـگنه 

[ » 578 «.] دهدیم ناشن  رود  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  هب  ار  رود  تسا ، بارس  وچمه  هک  ارچ  نک ، يراددوخ  زادرپغورد  اب  یتسود 
ِرارسألا ّلُکب  ِهَیلا  ِضُفت  الَو  َةاساوُملا  ِهِطْعاَو  ِۀَنِینأَمُّطلا  َّلُک  َُهل  لُذبَت  الَو  ِةَّدَوَملا  َّلُک  َکِقیدَِصل  لُذبا 

یلو نک ، اطع  وا  هب  ار  تیردارب  تاساوم و  راذـگماو و  وا  هب  ار  تدامتعا  نانیمطا و  همه  اّما  شخبب ، تتـسود  هب  ار  ّتبحم  رهم و  ماـمت   ؛
[ » 579 «.] زاسم شاف  وا  يارب  ار  ترارسا 

ِِهتَکَِرت  یف  ِِهتافَو  َدَعبَو  ِِهتَبکَن  َدنِع  َو  ِِهتَبیَغ  یف  ُهُقیدَص  َظَفحَی  یّتَح  ًاقیدَص  ُقیدَّصلا  ُنوکَی  ال 
طیارش شقیفر ، يراتفرگ  بایغ و  رد  هکنآ  رگم  تسین  تسود  تسود ،  ؛

527 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
[ » 580 «.] دنامب رادافو  یتسود  رد  هتشاذگ  هک  ياهثرو  هب  تبسن  شگرم  زا  سپ  دنک و  ظفح  ار  یتسود 

َكارغأ  نَم  َكُّوُدَعَو  كاهَن  نَم  َکُقیدَص 
باختنا رد  دـیاب  ام  لاح  ره  هب  [ 581 «.] دبیرفب ار  وت  هک  تسا  یـسک  وت  نمـشد  دراد و  زاب  اهیتشز  زا  ار  وت  هک  تسا  یـسک  وت  تسود   ؛

تلاخد نامدوخ  یگدنز  رکف و  طیحم  رد  ار  یـسک  ره  هک  نادنچ  هن  مینامب و  تسود  نودب  هک  نادنچ  هن  هّتبلا  میـشاب . ریگتخـس  تسود 
ياضر يارب  شالت  ادخ و  زا  تعاطا  اوقت و  هب  توعد  ار  ام  دزادنیب ، ادخ  دای  هب  ار  ام  ناشندید  هک  مینیزگرب  ار  یناسک  دیاب  هکلب  میهدب ،

. دنک قح 
یتّیـصوصخ ءالما »  » ًارهاظ هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . هدـش  ءالما »  » هب ریبعت  نآ  زا  ثیدـح  نیا  رد  توکـس ، نتفگ و  نخـس  دروم  رد  اّما 
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. دشاب هتشاد  يرگید  يانعم  یسراف  رد  تسا  نکمم  هّتبلا  دسیونب .) ار  نآ  يرگید  دیوگب و  یسک  هک  تسا  نیا  ءالما   ) درادن
، دنک توکس  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنـسیونب  ار  نآ  نارگید  دیوگب و  ار  يریخ  ناسنا  دیامرفیم : ترـضح  فیرـش ، ثیدح  نیا  قبط  لاح 

. دیوگب ّرش  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  توکس  نیمه  دیامرفیم  یلو 
؟ نتفگ نخس  ای  تسا  بوخ  توکس  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا 

؟ یتفگ ارچ  دننکیم  هذخاؤم  ار  ناسنا  هک  هنوگنامه  مییوگیم : باوج  رد 
یناکم هتکن  ره  ییاج و  نخـس  ره   » هک ار  بلطم  نیا  دـیاب  نیاربانب  یتفگن ؟ نخـس  شدوخ  ياج  رد  ارچ  هک  دـننکیم  هذـخاؤم  ار  ناسنا 

. تفگ نخس  ادخ  ياضر  رکف و  ساسا  رب  هدیجنس و  درک و  تیاعر  دراد »
528 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یفرحرپ

هراشا

11
. َعِمَس ام  ّلُِکب  َثّدَُحی  نا  ًابذِک  ِءرَملِاب  یفَکَو  َکَتَجاح  ِِهب  ُُغلبَت  ام  ِمالَکلا  نِم  َُکبسَحَو  ِمالَکلا  َلوُضف  كُرتا  رَذابا ، ای 

نیمه یمدآ  ییوگغورد  تابثا  يارب  و  نک . هدنـسب  دروآرب  ار  تجاـج  هک  نخـس  زا  يرادـقم  هب  نک و  كرت  ار  ییوگهداـیز  رذوبا ، يا 
. دیوگب نخس  دونشیم  هچنآ  ره  دروم  رد  هک  سب 

ص 85 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: دنکیم شرافس  دنچ  يرافغ  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیدح  نیا  رد 

هک ار  يزیچ  ره  هک  سب  نیمه  ناـسنا  ییوـگغورد  يارب  اریز  دـشاب ، تجاـح  هزادـنا  هب  وـت  نـتفگ  نخـس  ینعی  يوـگم . نخـس  داـیز  . 1
. دنک لقن  دونشیم 

هانگ هلیسو  نیرتكانرطخ  نابز  هک  دوشیم  هّجوتم  دنک  ّتقد  دَروآیم  نابز  هب  هچنآ  رد  ناسنا  رگا  نوچ  تسا ، یّمهم  رایسب  روتسد  نیا 
: تسا هدش  نایب  ياّهلدا  نخس  نیا  تابثا  يارب  تسا و  ندرک 

هانپ دـهاوخب - یـسک  رگا  تسین . هدامآ  هنوگنیا  هانگ  لیاسو  زا  کیچـیه  اّما  تسا ، ناسنا  رایتخا  رد  هشیمه  هک  تسا  يزیچ  نابز  فلا )
تسین و نکمم  ندرک  انز  یتقو  ره  رد  دنک ، انز  ادخ - رب  هانپ  دهاوخب - یسک  رگا  ای  تسین . اج  همه  رد  بارـش  دروخب ، بارـش  ادخ - رب 

رایتخا رد  اجهمه  نابز  نیا  یلو  دهاوخیم ، یتامّدقم 
529 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دخرچیم دهاوخب  ناسنا  یلکش  ره  هب  هک  تسا  یتشوگهراپ  تسا . ناسنا 
، رـصتخم یـشدرگ  اـب  تسا  نکمم  يرـسدرد . یتـمحز و  هن  دراد و  یجرخ  هن  تسا . ناـسآ  رایـسب  نآ  هب  یـسرتسد  هکنیا  مود  رطخ  ب )
رب يرفک  تسا  نکمم  یتکرح  رـصتخم  هب  ای  دوش ، وا  رب  هناـیزات  هبرـض  داتـشه  نتخاون  هب  رجنم  هک  دـنزب  یـسک  هب  یگرزب  رایـسب  تمهت 

. دَنادرگ طقاس  نامیا  زا  ار  وا  هشیمه  يارب  دوش و  ّدترم  هک  دوش  يراج  شنابز 
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یتشز رایـسب  راک  ار  يراوخبارـش  ای  انز ، مدرم  اًلثم  تسا . رتمک  ناهانگ  هّیقب  هب  تبـسن  نابز  ناهانگ  یتشز  هک  تسا  نیا  موس  رطخ  ج )
تلادع هدنربنیبزا  دنرمـشیمن و  تشز  ار  اهنآ  دزاس ، يراج  نابز  رب  غورد  نارازه  ای  دنک ، تبیغ  اهدص  يزور  یـسک  یلو  دنرمـشیم ،

. دننادیمن
تـسین ناسنا  ندـب  ياضعا  زا  يوضع  چـیه  تسا . رتشیب  يرگید  وضع  ره  زا  نابز  تایانج  ناهانگ و  هریاد  هک  تسا  نیا  مراهچ  رطخ  د )

. دنک هانگ  دناوتب  ردقنیا  هک 
؟ درک دیاب  هچ  نابز  ياهرطخ  زا  ییاهر  يارب  هک  تسا  حرطم  شسرپ  نیا  نونکا 

: دومرف تیاور  رد  هک  تسا  نیمه  هلمج  زا  دناهداهن ، شیپ  ار  ییاههار  نابز  ياهرطخ  زا  تاجن  يارب  قالخا  ياملع  تفگ : دیاب  خساپ  رد 
»

ِمالَکلا  َلوُضف  كُرتا  رَذابا ، ای 
اریز دوریم ، نیب  زا  اهرطخ  زا  يرایسب  دنک ، لمع  ثیدح  نیا  هب  دناوتب  ناسنا  رگا  نک .» كرت  ار  یفرحرپ )  ) يدایز نانخـس  رذوبا ، يا   ؛

. دوشیم التبم  رتمک  دیوگب ، نخس  رتمک  ناسنا  تبسن  ره  هب 
هک یـسک  اًلثم  دنوشیم . يرامیب  هب  التبم  رتمک  دـنک  فرـصم  رتمک  ار  هدولآ  ياهزیچ  ناسنا  رگا  دـنیوگیم  هک  دـنراد  ینوناق  ناکـشزپ 

رتمک تلام  بت  يرامیب  هب  شیالتبا  لامتحا  دروخیم ، ناویل  ود  هک  یسک  هب  تبسن  دَروخیم  تلام  بت  هب  هدولآ  ریـش  ناویل  کی  يزور 
. تسا ربارب  ود  شیالتبا  لامتحا  یمود  تسا و 

هب شایگدولآ  لامتحا  دیوگیم ، نخس  هملک  تسیود  هک  یـسک  هب  تبـسن  دیوگیم  نخـس  هملک  دص  هک  یـسک  تسا . نینچ  مه  نابز 
. تسا رتمک  ناهانگ 

530 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دنوادخ هّتبلا  تسا . نتفگ  نخـس  مک  انامه  كانرطخ  وضع  نیا  ياهرطخ  زا  تاجن  ياههار  هلمج  زا  دندومرف ، ترـضح  هکنانچ  نیاربانب 

هب ندیـسر  تدابع و  تداعـس و  ریخ و  هلیـسو  نیرتمهم  نابز  منک  هفاضا  مه  ار  نیا  دنک . هدافتـسا  نآ  زا  هک  تسا  هداد  ناسنا  هب  ار  نابز 
داد ماجنا  دوشیم  نابز  اب  مه  ار  مهم  تدابع  یـس  دش ، بکترم  ار  هریبک  هانگ  یـس  نابز  اب  دوشیم  هک  هنوگنامه  ینعی  تسادـخ . برق 

نداد زردـنا  دـنپ و  ییوگتـسار ، نآرق ، تئارق  شناد ، شرتسگ  ادـخ ، رکـش  ادـخ ، رکذ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهنآ  هلمج  زا  هک 
. تسا

نخـس دایز   ) نیا رد  هک  نک  كرت  ار  نتفگ  نخـس  رد  يورهداـیز  رذوبا ، يا  دومرف : هکلب  نزن ، فرح  دومرفن  رذوبا  هب  ترـضح  ورنیازا 
، تبیغ یفاضا  ياهفرح  رد  اریز  وگب ، نخـس  تجاـح  هزادـنا  هب  ییوگب  نخـس  یهاوخیم  رگا  و  تسا . هتفهن  يرایـسب  ناـهانگ  نتفگ )

. میهد رارق  نامدوخ  لرتنک  رد  ار  نابز  دیاب  سپ  تسا . دسح  لخب ، غورد ، تمهت ،
هانگ هب  دنک  لقن  دونـشیم  هک  ار  يزیچ  ره  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  لمع  رتمک  هدـمآ  ثیدـح  لیذ  رد  هک  يزیچ  هب  هنافّـسأتم 

. دوشیم التبم  غورد 
: دنکیم لقن  تروص  ود  هب  دونشیم  ناسنا  هک  ار  ییاهزیچ 

. دهدیم ربخ  دنکیم و  لقن  ینعی  دنیوگیم . ار  بلطم  نالف  دیوگیم : هاگ 
ناسنا هدـشن  تباث  لداع  دـهاش  ود  اب  هک  يزیچ  اریز  تسا ، نشور  مولعم و  شهانگ  دـیوگب  ار  نیا  رگا  تسا . نینچ  دـیوگیم : یهاگ  و 

ُْهنَع َناَـک  َکـِئلوُأ  ُّلُـک  َداَؤُْفلاَو  َرَـصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  : » » دـیامرفیم نآرق  تسا . غورد  دـیوگب  هناـعطاق  ار  نیا  رگا  سپ  دـیوگب . دـناوتیمن 
تاعیاش لقن  ماقم  رد  ناسنا  ینعی  دـنیوگیم . هک  دـیوگب  رگا  اـّما  [ 582 «.] دـنوشیم لاؤس  اهنآ  زا  کـیره  لد  مشچ و  شوگ و  اـًلوُسَم ؛»

دننام تسا ، ّبترتم  نآ  رب  رایسب  همّرحم  نیوانع  یلو  دنکیم  ادیپ  تاجن  غورد  زا  وا  دنیوگیم ، دیوگب 
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531 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هعاـشا مه  تسا ، نمؤم  کـته  مه  هلمج  نیا  اریز  دوش ، ّبترتم  ناونع  هس  ره  تسا  نکمم  هلمج  نیمه  رد  هک  نمؤم  کـته  نمؤم ، رازآ 

ادـیپ تاـجن  غورد  زا  دـنیوگیم »  » هملک اـب  دـننکیم  لاـیخ  یـضعب  تسا . نمؤم  ِءاذـیا  رازآ و  دـسرب  وا  شوـگ  هب  رگا  مه  تساـشحف و 
. دننکیم

هزاجا دوخ  هب  دـشاب  فلاخم  يرگید  اب  شاهقیلـس  ای  شّطخ  یـسک  رگا  ًاصوصخ  تسا . مک  ام  نامز  رد  ناـبز  ياوقت  فّسأـت ، تیاـهن  اـب 
ّتیثیح مدرم  یتقو  دوشیم . مک  تّما  رب  مه  ادـخ  فطل  دوش ، مک  نابز  ياوقت  رگا  هّتبلا  دـهدب . وا  هب  ار  یتمهت  تبـسن و  ره  هک  دـهدیم 

هقف رد  اـم  درادیمرب . یتـّیعمج  نـینچ  زا  ار  شفطل  درک و  دــهاوخن  ظـفح  ار  اـهنآ  يوربآ  مـه  دــنوادخ  دــننکن ، تیاـعر  ار  رگیدــمه 
: » مییوگیم

ِهِمَدَو  ِهِضرِع  ِۀَمرُحَک  ِنِمؤُملا  ِلام  ُۀَمرُح 
«. تسا شنوخ  وربآ و  مارتحا  دننام  نمؤم  لام  مارتحا   ؛

دنریمب دنرضاح  یخرب  تسا . رتمهم  وا  مسج  نتشک  زا  ناسنا  کی  ّتیـصخش  نتـشک  یهاگ  هک  تسا  مه  رانک  رد  نوخ  وربآ و  اجنیا  رد 
. درادن یعنام  دوشن  راب  دنیوگیم »  » هملک رب  نیوانع  نیا  رگا  هّتبلا  تسا . مهم  رایسب  نارگید  يوربآ  ظفح  اذل  دورن . ناشیوربآ  یلو 

: » دیامرفیم هک  ار  ترضح  هلمج  نآ  ام  همه  هک  تسا  دیما 
ٌروُقَع ٌبلَک  ُناسّللا 

. دردیم مه  ار  شدوخ  هکلب  نارگید  اهنتهن  دشکن ، دنب  هب  ار  نآ  رگا  نوچ  میشاب ، هتشاد  رظن  رد  [ 583 «] تسا هدنرد  گس  نابز   ؛

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نانخس  رد  یفرحرپ ، ياهبیع 

ِهینعَی  امیف  ّالا  ُهُمالَک  َّلَق  ِِهلَمَع  نِم  ُهَمالَک  َّنأ  َِملَع  نَم  »
[ » 584 «.] دیآ شراک  هب  هچنآ  رد  رگم  دیوگ ، مک  دش )، دهاوخ  تساوخزاب  و   ) تسوا رادرک  زا  شراتفگ  هک  دنادب  هک  ره   ؛

َلَق  نَمَو  ُهُعَرَو  َّلَق  ُهُؤایَح  َّلَق  نَمَو  ُهُؤایَح  َّلَق  ُهُؤَطَخ  َُرثَک  نَمَو  ُهُؤَطَخ  َُرثَک  ُهُمالَک  َُرثَک  نَم 
532 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

َراّنلا َلَخَد  ُُهبلَق  َتام  نَمَو  ُُهبلَق  َتام  ُهُعَرَو 
شاییاسراپ دش ، مک  شیایح  مرـش و  هک  ره  دوش و  مک  شیایح  مرـش و  درک  اطخ  رایـسب  هک  ره  دور و  اطخ  هب  رایـسب  دیوگ  رپ  هک  ره   ؛

[ » 585 «.] دوش مّنهج  لخاد  دش ، هدرملد  هک  ره  دوش و  هدرملد  دش  مک  شاییاسراپ  هک  ره  دوش و  مک 
َرَصبأ َرَّکَفَت  نَمَو  َرَجهأ  َرَثکا  نَم 

[ » 586 «.] دوش انیب  دنک  هشیدنا  هکره  دیوگ و  نایذه  دیوگ ، رپ  هکره   ؛
َبُونُّذلا  ُلّلَُقتَو  َبُویُعلا  ُُرتسَت  ِمالَکلا  ُۀَِّلق 

[ » 587 «.] دنکیم مک  ار  ناهانگ  دَناشوپیم و  ار  اهبیع  ییوگمک   ؛
ََللَّزلا  ُِرثُکی  ُهَّنإف  ِمالَکلا  َةَرثَکَو  َكاّیا 

[ » 588 «.] دراد یپ  رد  ار  لالم  رایسب و  شزغل  نتفگ  رپ  اریز  شاب ، رود  هب  ییوگرپ  زا   ؛
َمالَملا  ِنَمَأت  َمالَکلا  ِِللقأ 

[589 «.] ینام ناما  رد  شنزرس  زا  هک  نک  هاتوک  نخس   ؛
533 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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اهراک رد  يزوریپ  زمر 

هراشا

12
: ُۀَیآلا ِهِذه  َتلِزنا  ٍءیَش  ّيأ  یف  ُمَلعَتأ  رَذابا ، ای 

[590 «] َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللااوُقَّتا  َو  اوُِطباَر  َو  اوُِرباَص  َو  اوُِربْصِإ  »
ِراِظتنا یف  َلاق  یّماَو  یبأ  َكاِدف  يردا  ُتُلق ال 

. ِةالَّصلا َفلَخ  ِةالّصلا 
ار دوخ  هطبار  دینک و  توعد  نآ  هب  ار  نارگید  دینک و  ییابیکـش  : » تسا هدـش  لزان  يزیچ  هچ  هرابرد  هیآ  نیا  هک  ینادیم  ایآ  رذابا ، يا 
: دومرف منادیمن . داب  تیادف  هب  مردام  ردپ و  متفگ : دیوش » راگتـسر  هک  دشاب  دیزاس  هارمه  اوقت  اب  ار  اهنیا  همه  دینک و  ظفح  رگیدـکی  اب 

. تسا زامن  زا  دعب  زامن  راظتنا 
ص 85 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: تسا هداد  نانمؤم  هب  روتسد  راهچ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 200  رد  نآرق 

. دینک ییابیکش  اوربصا » . » 1
. دینک توعد  ییابیکش  هب  ار  نارگید  اورباص » . » 2

دیشاب هتشاد  ار  رفک  لباقم  رد  یمالسا  ياهزرم  زا  عافد  یگدامآ  هک  تسا  نیا  نآ  یحالطصا و  یکی  دراد : انعم  ود  هژاو  نیا  اوطبار » . » 3
. دینک ظفح  رگیدکی  اب  ار  دوخ  هطبار  هک  تسا  نیا  نآ  رتعیسو و  يانعم  مود  و  دینک ) ظفح  ار  دوخ  ياهزرم  ینعی  )

534 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دشاب اوقت  هارمه  اههمانرب  نیا  همه  ینعی  دینک . هشیپ  یهلا  ياوقت  اوّقتا » . » 4

. تسا زامن  زا  دعب  زامن  راظتنا  هفیرش  هیآ  نیا  زا  دارم  دیامرفیم : يرافغ  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثحب  دروم  ثیدح  رد 
راظتنا اشع  زامن  يارب  دـننکیم  ماـمت  هک  ار  برغم  زاـمن  یهاـگ  دـنزادنایم ، هلـصاف  زاـمن  ود  نیب  هک  تسا  لومعم  ّتنـس  لـها  ناـیم  رد 

. راصحنا باب  زا  هن  تسا  قیداصم  زا  یقادصم  نایب  باب  زا  هفیرش  هیآ  نیا  هّتبلا  دنشکیم .
اهراک رد  موادـت  هک  دـنایناسک  ّقفوم  ياملع  دـشاب . موادـت  اههمانرب  رد  هکنیا  تسا  مهم  اهناملـسم  ام  یگدـنز  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا 
دنویپ دیاب  رگید  زامن  اب  ار  زامن  هکنانچ  دسریمن ، ییاج  هب  دنک  اهر  ار  نآ  دوش و  هتـسخ  دـعب  دروایب  راشف  زور  دـنچ  ناسنا  رگا  دـنراد .

. دوب نینچ  دیاب  مه  رگید  ياهراک  یملع و  ياهثحب  رد  داد ،
تیادـه ار  يدایز  عمج  تفگیم . نخـس  مدرم  يارب  دجـسم  رد  بش  ره  دوب و  ّقفوم  رایـسب  شدوخ  ناـمز  رد  هک  متخانـشیم  ار  یـسک 

هطبار دارم  هکلب  تسین ، اهزرم  هب  رـصحنم  اوطبار »  » هملک دندادیم . همادا  ناشدوخ  لمع  هب  زاب  مدرم  تفر ، هقطنم  نآ  زا  یتقو  دوب . هدرک 
رثامک هچ  و  تسا . رتشیب  شقمع  تعرس و  رتنوصم ، هابتشا  رطخ  زا  اریز  دشاب ، یعمجهتـسد  هک  دراد  رثا  ییاهراک  ینعی  تسا . دارفا  نیب 

ار ناـشیاهراک  همه  هکلب  دـننکیمن ، ییاـهنتهب  ار  يراـک  چـیه  ناتـسرپایند  دـنزب . گرزب  ياـهراک  هب  تسد  ییاـهنتهب  ناـسنا  رگا  تـسا 
هنوگنیا ناشیایند  نامه  رد  هک  دـناهدرک  تداع  اهنآ  دـنوشیم . ّقفوم  ًالومعم  مه  ناشراک  رد  دـنهدیم و  ماجنا  یهورگ  یعمجهتـسد و 
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. میشاب ولج  اهنآ  زا  نامترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  نامیاهراک  رد  دیاب  ام  هک  یلاح  رد  دنشاب ،

زامن هفسلف 

ِنَع یَْهنَت  َةوَلَّصلا  َّنِإ  َةوَـلَّصلا  ِِمقَأ  َو  : » » دـیامرفیم توـبکنع  هروـس  هیآ 45  رد  نآرق  تسا . هدـش  هراـشا  زاـمن  هب  ثحب  دروم  ثیدـح  رد 
ار زامن  و  ِرَْکنُْملاَو ؛» ِءاَشْحَْفلا 

535 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
«. درادیمزاب دنسپان  ياهراک  اهیتشز و  زا  ار ) ناسنا   ) زامن هک  راد  اپرب 

لماـع نیرتدـنمورین  داـی  هب  ار  ناـسنا  نوچ  زاـمن  تعیبـط  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  هراـشا  زاـمن  گرزب  هفـسلف  هب  هفیرـش  هیآ  تقیقح  رد 
دتـسیایم و زامن  هب  هک  یناسنا  سپ  تسا ، رکنم  اشحف و  زا  یگدـنرادزاب  رثا  ياراد  دزادـنایم و  داعم  أدـبم و  هب  داقتعا  ینعی  هدـنرادزاب ،

ّتینامحر هب  ار  وا  دیوگیم ، وا  ساپس  دمح و  دتفایم ، وا  ياهتمعن  دای  هب  دَرامشیم ، رتالاب  رترب و  زیچ  همه  زا  ار  ادخ  دیوگیم ، ریبکت 
دبلطیم و میقتسم  طارص  وا  زا  دیوجیم ، يرای  وا  زا  دنکیم ، وا  یگدنب  هب  فارتعا  دتفایم ، وا  يازج  زور  دای  هب  دیاتـسیم ، ّتیمیحر  و 
وا هاگشیپ  رد  دنکیم و  عوکر »  » ادخ يارب  دمح .) هروس  نومضم   ) دَربیم هانپ  ادخ  هب  ناهارمگ  هتفرگ و  مشخ  نانآ  رب  هک  یناسک  هار  زا 
هب تداهـش  دـنکیم ، شومارف  ار  اهینیبرتربدوخ  اـهیهاوخدوخ و  دوشیم و  وا  تمظع  رد  قرغ  هدجـس ،)  ) دـیاسیم كاـخ  رب  یناـشیپ 

درادیمرب يادخ  هاگرد  هب  تسد  دتسرفیم و  دورد  ربمایپ  رب  دهدیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  هب  یهاوگ  دهدیم  وا  یگناگی 
ّدـس هک  یجوم  دـنکیم ، داـجیا  شدوجو  رد  ّتیونعم  زا  یجوـم  اـهنیا  همه  مالـس .) دّهـشت و   ) دریگ رارق  وا  حـلاص  ناگدـنب  هرمز  رد  هک 

. دوشیم بوسحم  هانگ  ربارب  رد  يدنمورین 

زامن تّیّمها 

ّتیّمها زا  هک  دوـشیم  هدـید  یتاریبـعت  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هـک  يدّدـعتم  تاـیاور  رد 
. درادیمرب هدرپ  مالسا  بتکم  رد  زامن  هداعلاقوف 

، تخیر ورف  شیاهگرب  مامت  ات  داد  ناکت  تفرگ و  ار  یکشخ  هخاش  وا  میدوب ، هتسشن  یتخرد  ریز  یسراف  ناملس  اب  دیوگیم : نامثعوبا 
؟ مدرک ار  راک  نیا  ارچ  يدیسرپن  تفگ : درک و  نم  هب  ور  هاگنآ 

؟ تسیچ وت  دوصقم  متفگ :
یتخرد  ریز  شتمدخ  هک  یماگنه  درک . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  يراک  نامه  نیا  تفگ :

536 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » دومرف دییامرفب . مدرک  ضرع  مدرک ؟ نینچ  ارچ  یسرپیمن  ناملس  تفگ : دیسرپ و  نم  زا  مدوب ، هتسشن 

: َۀَیآلا ِهِذه  َءَرَق  َُّمث  ُقرَولا  اَذه  َّتاَحت  امَک  ُهایاطَخ  تَّتاَحت  ِسمَخلا  ِتاوَلَّصلا  یّلَص  َُّمث  َءوُضُولا  َنَسحأَف  َأَّضََوت  اذا  َِملسُملا  َّنا 
ورف وا  ناـهانگ  دَروآ  اـجهب  ار  هناـگجنپ  ياـهزامن  هاـگنآ  دزاـسب  وضو  بوخ  دریگب و  وـضو  ناملـسم  هک  یماـگنه  َةوَـلَّصلا ؛»...  ِِمقَأ  َو  »

یکی زا  يرگید  ثیدح  رد  [ 591 «.] دومرف توالت  ار  توبکنع  هروس  هیآ 45  سپـس  تخیر ، ورف  هخاش  نیا  ياهگرب  هکنانچ  دزیریم ،
: » دیوگیم هک  میناوخیم  هماما » یبا   » مان هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  زا 

: َلاقَف َّیَلَع  ُهِْمقأف  ًاّدَـح  ُْتبَـصأ  ّینإ  ِهّللا  َلوُسَر  ای  َلاقَف : ٌلُجَر  ُهَءاج  ذإ  ُهَعَم  ٌدوُعق  ُنَحنَو  ِدِجـسَملا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  امَنَیب 
: َلاق ِهّللا  َلوُسَر  ای  مَعَن  َلاق : انَعَم ؟ َةالَّصلا  َتْدِهَش  لَه 

َکَْبنَذ  َلاق : وأ  َكَّدَح . ََکل  َرَفَغ  دَق  َهّللا  َّنإف 
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دح هک  ماهدرک  یهانگ  نم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دمآ و  يدرم  هک  میدوب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  دجـسم  رد  يزور   ؛
؟ يدناوخ زامن  ام  اب  ایآ  دومرف : ادخ  لوسر  امرف . ارجا  نم  رب  ار  دح  نآ  دوشیم ، مزال  نآ  رب 

ربمایپ زا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  و  [ 592 «.] دوشخب ار  وت  هانگ  دومرف  ای  دیـشخب ، ار  وت  ّدح  دنوادخ  انامه  دومرف : ادخ ، لوسر  يا  يرآ  تفگ :
: » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ِرهَّنلا َِکلذ  یف  َلَسَتْغا  َُّمث  ٌنَرَد  ِهِدَـسَج  یف  َناک  َول  مُکُدَـحأ  ُّنُظَی  امَف  مُکِدَـحأ  ِباب  یلَع  ٍراـج  ٍرهَنَک  یتَّماـِل  ِسمَخلا  ِتاوَلَّصلا  ُۀـَلِزنَم  اـمَّنإ 
یتَّمِال  ُسْمَخلا  ُتاوَلَّصلا  ِهّللاَو  َِکلذَکَف  ٌنَرَد ؟ ِهِدَسَج  یف  یْقبَی  َناک  ٍتاّرَم  َسمَخ 

یتفاثک رگا  دـینکیم  نامگ  ایآ  دـشاب ، امـش  زا  یکی  هناخ  رد  رب  هک  تسا  يراج  بآ  رهن  کی  وچمه  نم  تّما  يارب  هناگجنپ  ياهزامن   ؛
. دنام دهاوخ  وا  نت  رب  تفاثک  نآ  زا  يزیچ  ایآ  دنک ، لسغ  رهن  نآ  رد  زور  رد  رابجنپ  هاگنآ  دشاب و  وا  نت  رد 

[593 «.] نم تّما  يارب  هناگجنپ  ياهزامن  دنگوس  ادخ  هب  تسا  نینچمه 
537 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

، دَربیم ورف  ّتیناـحور  ّتیونعم و  زا  یملاـع  رد  ار  ناـسنا  دوش ، رازگرب  شطیارـش  اـب  زاـمن  هاـگره  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  لاـح ، ره  هب 
ربارب رد  ار  ناسنا  زامن  دَـیوشیم . وا  ناج  لد و  زا  ار  هانگ  راثآ  اهیگدولآ و  هک  دزاسیم  مکحم  نانچ  ادـخ  اـب  ار  وا  یناـمیا  ياهدـنویپ 
زامن دَنایوریم . رـشب  ناج  قامعا  رد  ار  یناسنا  یلاع  تاکلم  ياههناوج  زامن  دـیادزیم . لد  هنییآ  زا  ار  هانگ  راگنز  دـنکیم و  همیب  هانگ 

بتکم دـشابن ، حوریب  مسج  تروص  هب  هک  یتروـص  رد  زاـمن  بیترت ، نیا  هب  دـنکیم و  ریهطت  ار  حور  كاـپ و  ار  بلق  يوـق و  ار  هدارا 
. تسا تیبرت  يارب  یلاع 

هعماج درف و  تیبرت  رد  زامن  ریثأت 

نیا رد  يرتشیب  ياهيراکهزیر  هب  ار  ام  تاـیاور  تاـیآ و  نتم  رد  ّتقد  دـشاب ، یفخم  یـسک  رب  شاهفـسلف  هک  تسین  يزیچ  زاـمن  هچرگ 
: دزاسیم نومنهر  هنیمز 

نآرق رد  هک  تسا  هّللارکذ »  » نامه تسادـخ ، داـی  ناـمه  زاـمن ، هفـسلف  ماجنارـس  هجیتن و  همّدـقم و  هیاـپ و  فدـه و  ساـسا و  حور و  . 1
. هدش نایب  هجیتن  نیرترب  ناونعهب 

. دشاب هدوب  لمع  هزیگنا  هک  يرکف  رکف و  همّدقم  هک  يرکذ  هّتبلا 
: » دومرف ُرَبْکَأ » ِهَّللا  ُرْکَِذلَو   » هیآ ریسفت  رد  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

َمَّرَحَو  َّلَحا  امَدنِع  ِهّللاُرکِذ 
هلیـسو زامن  . 2 [ 594 («.] دـشوپب مـشچ  مارح  زا  دورب و  لـالح  غارـس  هـب  دـنک ، ادـخ  داـی  ینعی   ) مارح لـالح و  ماـگنه  ندرک  ادـخ  داـی   ؛

، بیترت نیا  هـب  دـنکیم ؛ هتـشذگ  حالـصا  هبوـت و  هـب  توـعد  ار  ناـسنا  اریز  تـسا ، یهلا  شزرمآ  ترفغم و  ناـهانگ و  زا  يوـشوتسش 
. دوشیم هدودز  هتسشن ، بلق  رب  هک  ییاهراگنز  دباییم و  مایتلا  زامن  مهرم  اب  هدش ، دراو  ناسنا  ناج  حور و  رب  هانگ  زا  هک  یتاحارج 

دـهدیم و شرورپ  لد  رد  ار  اوقت  لاـهن  دـنکیم و  تیوقت  ناـسنا  رد  ار  ناـمیا  حور  اریز  تسا ، هدـنیآ  ناـهانگ  ربارب  رد  يّدـس  زاـمن  . 3
ّدس اوقت »  » و نامیا »  » هک مینادیم 

538 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
يدّدـعتم ثیداحا  رد  هدرک . رکذ  نآ  زا  رکنم » اشحف و  زا  یهن   » هب نآرق  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  و  دنتـسه . هاـنگ  ربارب  رد  يدـنمورین 

حالصا ار  اهنآ  زامن  دیروخن ، مغ  دندومرف : ناشیا  دندرک و  نایب  مالسا  نایاوشیپ  يارب  ار  ناشلاح  حرـش  ناراکهانگ  یخرب  هک  میناوخیم 
. درک دنکیم و 
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رد قرغ  دـننک و  شوـمارف  ار  دوـخ  شنیرفآ  فدـه  هک  تسا  نآ  قـح  هار  ناورهر  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  تـسادز . تـلفغ  زاـمن  . 4
فده دهدیم ، رادشه  ناسنا  هب  ّبترم  دوشیم ، رازگرب  رابجنپ  زور  ره  هکنیا  مکح  هب  زامن  اّما  دنوش ، رذگدوز  ذـیاذل  يّدام و  یگدـنز 

رد ياهلیـسو  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  و  دزاسیم . ناشنرطاخ  يو  هب  ناهج  رد  ار  وا  ّتیعـضو  دـنکیم ، دزـشوگ  ار  وا  شنیرفآ 
. دهد شابرادیب  وا  هب  هبترم  دنچ  زور  ره  هک  دشاب  هتشاد  رایتخا 

كاخ رب  یناشیپ  ادخ  ربارب  رد  راب  ود  تعکر  ره  رد  تعکر و  هدفه  زور  ره  ناسنا  هک  ارچ  دنکـشیم ، مه  رد  ار  ربک  ینیبدوخ و  زامن  . 5
، دنزیم رانک  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  ياههدرپ  دنیبیم . وا  تمظع  ربارب  رد  تیاهنیب  ربارب  رد  رفص  هکلب  یکچوک  هّرذ  ار  دوخ  دیاسیم ،
زا دعب  هدـش ، سکعنم  نآ  رد  تادابع  هفـسلف  هک  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  لیلد ، نیمه  هب  دـبوکیم ؛ مه  رد  ار  ییوجيرترب  ّربکت و 

: » دیامرفیم دنکیم  نییبت  فده  نیمه  اب  تسا  زامن  هک  ار  تدابع  نیتسخن  نامیا ،
ِربِکلا نَع  ًاهیزنَت  َةالَّصلاَو  ِكرّشلا  نِم  ًاریهطَت  َنامیإلا  ُهّللا  َضَرَف 

هلیسو زامن  . 6 [ 595 «.] ربک زا  يزاـسكاپ  يارب  ار  زاـمن  تسا و  هدرک  بجاو  كرـش  زا  اـهناسنا  يزاـسكاپ  يارب  ار  ناـمیا  دـنوادخ   ؛
توکلم هب  دَربیم ، نوریب  تعیبط  راویدراچ  هّدام و  دودحم  ناهج  زا  ار  ناسنا  اریز  تسا ، ناسنا  يونعم  لماکت  یقالخا و  لیاضف  شرورپ 

هب وا  اب  دنیبیم و  ادخ  ربارب  رد  هطـساو  چـیه  هب  زاین  نودـب  ار  دوخ  دزاسیم ، زارمه  ادـصمه و  ناگتـشرف  اب  دـنکیم و  توعد  اهنامـسآ 
. دزیخیمرب وگوتفگ 

ّتیمیحر  ّتینامحر و  ادخ ، تافص  رب  هیکت  اب  مهنآ  زور  ره  رد  لمع  نیا  رارکت 
539 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

لباق رثا  تساهیکاپ ، اهیکین و  هب  هدـننکتوعد  نیرتهب  هک  دـمح  زا  دـعب  نآرق  فلتخم  ياـههروس  زا  يراـی  اـب  ًاـصوصخ  وا  تمظع  و 
. دراد ناسنا  دوجو  رد  یقالخا  لیاضف  شرورپ  رد  ياهظحالم 

: » دومرف زامن  هفسلف  هرابرد  هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  ورنیازا 
ّیقَت  ّلُک  ُنابُرق  ُةالَّصلا 

هدنز ار  صالخا  حور  اریز  دهدیم ، حور  شزرا و  ناسنا  لامعا  ریاس  هب  زامن  . 7 [ 596 «.] تسادخ هب  يراگزیهرپ  ره  بّرقت  هلیسو  زامن   ؛
. هناصلاخ لامعا  كاپ و  راتفگ  صلاخ و  ّتین  زا  تسا  ياهعومجم  زامن  دنکیم .

ثیدح رد  ورنیازا  دنکیم . تیوقت  ار  صالخا  حور  دشاپیم و  ناسنا  ناج  رد  ار  کین  لامعا  ریاس  رذب  زور  ره  رد  هعومجم  نیا  رارکت 
هتفاکش راکتیانج  مجلم  نبا  ریـشمش  اب  شکرابم  قرف  هکنآ  زا  دعب  دوخ  يایاصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  میناوخیم  یفورعم 

: » دومرف دش ،
مُِکنید  ُدومَع  اهَّنإَف  ِةالَّصلاِیف  هّللاهّللا ،

ره دنک  طوقـس  ای  دنکـشب  مه  رد  همیخ  دومع  هاگره  هک  مینادیم  [ 597 «.] تسامـش نید  نوتـس  انامه  هک  زامن ، هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ   ؛
لامعا دورب  نایم  زا  زامن  قیرط  زا  ادـخ  اب  ناگدـنب  طابترا  هاگره  نینچمه  درادـن . يرثا  دـشاب  مکحم  فارطا  ياهخـیم  اـهبانط و  ردـق 

. داد دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  رثا  رگید 
: » دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ِِهلَمَع  ُِرئاس  ِهیَلَع  َّدُر  تَّدُر  ناَو  ِِهلَمَع  ُِرئاس  َِلُبق  تَِلُبق  نإف  َةالَّصلا  ُْدبَعلا  ِِهب  ُبَساُحی  ام  ُلَّوأ 
، دـش دودرم  رگا  دوشیم و  لوبق  ناشلامعا  ریاس  دـش  لوبق  رگا  تسا ، زاـمن  دوشیم  باـسح  ناگدـنب  زا  تماـیق  رد  هک  يزیچ  نیتسخن   ؛

رازگرب حیحـص  رگا  تسا ، قلاخ  قلخ و  طابترا  زمر  زامن  هک  دشاب  نآ  نخـس  نیا  لیلد  دـیاش  [ 598 «.] دوشیم دودرم  زین  ناشلامعا  ریاس 
رد تسا  لامعا  ریاس  یلوبق  هلیسو  هک  صالخا  تبرق و  دصق  دوش 
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540 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دوشیم طقاس  رابتعا  هجرد  زا  هدولآ و  وا  لامعا  هّیقب  هنرگو  دوشیم ، هدنز  وا 

، رازگزامن ناکم  مینادیم  هک  ارچ  دـنکیم ، یگدـنز  يزاـسكاپ  هب  توعد  تّحـص ، طیارـش  هب  هّجوت  اـب  شیاوتحم  زا  رظن  عطق  زاـمن  . 8
زا دـیاب  دوشیم  ماجنا  وضو  لسغ و  نآ  رد  هک  یّلحم  دـنکیم ، لسغ  ای  دریگیم  وضو  نآ  اب  هک  یبآ  دـَناوخیم ، زامن  نآ  رب  هک  یـشرف 

يراوخهوشر و یـشورفمک ، بصغ ، اـبر ، ملظ ، زواـجت و  هب  هدولآ  هک  یـسک  دـشاب . كاـپ  نارگید  قوـقح  هب  زواـجت  بصغ و  هنوـگره 
یتوعد دوخ  زور ، ره  رد  تبون  جـنپ  رد  زامن  رارکت  نیاربانب ، دزاس ؟ مهارف  ار  زاـمن  تامّدـقم  دـناوتیم  هنوگچ  دـشاب  مارح  لاوما  بسک 

. نارگید قوقح  تیاعر  هب  تسا 
كرت يارب  يرگید  ّرثؤم  لماع  اهنآ  تیاـعر  هک  دراد  لاـمک  طیارـش  رگید ، ریبعت  هب  لوبق و  طیارـش  تّحـص ، طیارـش  رب  هوـالع  زاـمن  . 9

. تسا ناهانگ  زا  يرایسب 
: هدمآ تایاور  رد  هک  تسا  رمخ  برـش  هلمج  زا  هدش ، رکذ  زامن  لوبق  عناوم  ناونعهب  يرایـسب  روما  ثیدح ، عبانم  یهقف و  ياهباتک  رد 

»
َبُوتَی  نأ  ّالا  ًاموَی  َنیَعبرا  ِرمَخلا  ِبِراش  ُةالَص  ُلَبُقت  ال 

یسک زامن  تسا  هدش  حیرـصت  رگید  تایاور  یخرب  رد  [ 599 «.] دنک هبوت  هکنآ  رگم  دش  دـهاوخن  لوبق  زور  لهچ  ات  راوخبارـش  زامن   ؛
لوبق عناوم  زا  ینیبدوخ  بجع و  ای  مارح  ياذـغ  ندروخ  دـیوگیم  يرگید  تایاور  نینچمه  دـش . دـهاوخن  لوبق  دزادرپیمن  تاـکز  هک 

. تسا هدنزاس  دح  هچ  ات  یلوبق  طیارش  ندرک  مهارف  هک  تسادیپ  تسا . زامن 
بجوم ود  ره  نآ  میدـقت  ریخأت و  هک  دوش  اپرب  ینّیعم  تاقوا  رد  دـیاب  ًاـقیقد  اریز  دـنکیم ، تیوقت  ناـسنا  رد  ار  طابـضنا  حور  زاـمن  . 10

شریذـپ اـهنآ  تیاـعر  هک  نآ  زج  دوجـس و  عوکر و  دوعق و  ماـیق و  ّتین و  دروم  رد  رگید  ماـکحا  بادآ و  نینچمه  تسا . زاـمن  نـالطب 
. دزاسیم ناسآ  اًلماک  یگدنز  ياههمانرب  رد  ار  طابضنا 

541 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نامه زامن  حور  هک  مییازفیب - اهنآ  رب  ار  تعامج  یگژیو  رگا  دراد و  دوجو  تعامج  زا  رظن  عطق  زاـمن ، رد  هک  تسا  يدـیاوف  اـهنیا  همه 

. میهاگآ نآ  زا  همه  شیب  مک و  هک  دراد  يرگید  رامشیب  تاکرب  تسا - تعامج 
. میربیم نایاپ  مالسلا  هیلع  اضّرلایسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  یعماج  ثیدح  اب  ار  زامن  رارسا  هفسلف و  دروم  رد  ثحب 

: » دومرف نینچ  دوب  هدش  هدیسرپ  نآ  رد  زامن  هفسلف  زا  هک  ياهمان  خساپ  رد  ترضح 
َِۀلاقِإلل ُبَلَّطلاَو  ُفاِرتعالاَو  ُعوُضُخلاَو  ِۀَنَکـسَملاَو  ّلُّذـلِاب  ُُهلالَج  َّلَج  ِراّبَجلا  ِيَدَـی  َنَیب  ٌماِیقَو  ِدادـنألا  ُْعلَخَو  َّلَجَو  َّزَع  ِهِّلل  ِۀَِّیبوبُّرلاب  ٌرارقإ  اهَّنإ 
َنوکَیَو ًارَِطب  الَو  ٍسان  َریَغ  ًارِکاذ  َنوُکَی  نأَو  ّلَجَو  َّزَع  ِهِّلل  ًاـماظعإ  ٍتاّرَم  َسمَخ  ٍموَی  َّلُـک  ِضرـألا  یَلَع  ِهجَولا  ُعضَوَو  ِبونُّذـلا  ِِفلاـس  نِم 

ُدبَعلا یسنَی  اّلَِئل  ِراهَّنلاَو  ِلیللِاب  ّلَجَو  َّزَع  ِهّللا  ِرکِذ  یلَع  ِۀَمَوادُملاَو  ِراجِزنالا  نِم  ِهِیف  ام  َعَم  اینُّدلاَو  ِنیّدلا  یف  ِةَدایّزِلل  ًاِبلاط  ًابِغار  اًّللَذَتُم  ًاعِـشاخ 
ِداسَفلا ِعاونأ  نِم  ًاِعنامَو  یِصاعَملا  نَع  َُهل  ًارِجاز  ِهیَدَی  َنَیب  ِهِماِیقَو  ِّهبَِرل  ِهِرکِذ  یف  َنوکَیَو  یغطَیَو  ُرُطبَیَف  ُهَِقلاخَو  ُهَّربَدُمَو  ُهَدّیَس 

راگدرورپ هاگشیپ  رد  مایق  یتسرپتب و  كرـش و  اب  هزرابم  و  تسا . راگدرورپ  ّتیبوبر  هب  رارقا  هّجوت و  هک  تسا  نیا  زامن  عیرـشت  ّتلع   ؛
يارب نیمز  رب  نداهن  یناشیپ  زور  ره  نیـشیپ و  یـصاعم  زا  شـشخب  ياضاقت  ناـهانگ و  هب  فارتعا  عضاوت و  تیاـهن  عوضخ و  تیاـهن  رد 

تسم و دنیـشنن ، وا  لد  رب  يراکـشومارف  رابغ  درگ و  دشاب ، رّکذتم  رایـشوه و  هراومه  ناسنا  هک  تسا  نیا  فده  زین  و  راگدرورپ . میظعت 
بش رد  دنوادخ  رکذ  تموادم  نیا ، رب  هوالع  دوش . ایند  نید و  بهاوم  رد  ینوزف  دنمهقالع  بلاط و  دشاب ، عضاخ  عشاخ و  دوشن ، رورغم 

یـشکرس و حور  دـنکن ، شومارف  ار  دوـخ  قلاـخ  ّربدـم و  ـالوم و  ناـسنا  هک  دوـشیم  ببـس  دـیآیم ، تسد  هب  زاـمن  وـترپ  رد  هک  زور  و 
يریگولج داـسف  عاونا  زا  درادیمزاـب و  یـصاعم  زا  ار  ناـسنا  وا ، ربارب  رد  ماـیق  دـنوادخ و  هب  هّجوت  نیمه  و  دـنکن . هبلغ  وا  رب  يرگناـیغط 
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[600 «.] دنکیم
542 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رتهب ایآ  دوش  رازگرب  ینّیعم  تاقوا  رد  هک  دراد  یموزل  هچ  اّما  میتسین ، نآ  یتیبرت  راثآ  ّتیّمها و  زامن و  هفـسلف  رکنم  ام  دنیوگیم : یخرب 
؟ دننک ادا  ار  هفیظو  نیا  دنتشاد  یحور  یگدامآ  تصرف و  هاگره  دنشاب و  دازآ  مدرم  هک  تسین 

تـسد هب  ار  نآ  ياهّدـع  دریگن  رارق  نّیعم  طیارـش  طابـضنا و  تحت  یتیبرت  لـئاسم  رگا  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  مییوگیم : خـساپ  رد 
ات دریگ  رارق  قیقد  طابـضنا  تحت  نّیعم و  تاقوا  رد  ًامتح  دـیاب  اـهراک  هنوگنیا  دوشیم . لزلزتم  یّلکهب  نآ  ساـسا  دنراپـس و  یـشومارف 

. دشاب هتشادن  نآ  ندرک  كرت  يارب  ياهناهب  رذع و  سکچیه 
رد تسین و  راکنا  لباق  هک  تسا  یّصاخ  تمظع  ریثأت و  هوکش و  ياراد  یعمجهتـسد  تروص  هب  نّیعم و  تقو  رد  تادابع  هک  صوصخهب 

[601 .] دهدیم لیکشت  ار  يزاسناسنا  گرزب  سالک  کی  تقیقح 

زامن ناکرات  رفیک 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یثیدح  رد 
ُلوقَیَو ًاِرفاک  ینُْقلخَی  َملَو  ًاریِزنِخ  ینَقَلَخ  يّذلا  ِهِّلل  ُدمَحلا  ُریزنِخلا : ُلوقَیَو  ًاریزنِخ  ینُقلخَی  َملَو  ًابلَک  ینَقَلَخ  يّذلا  ِهِّلل  ُدـمَحلا  ُبلَکلا : ُلوُقَی 

ِةالَّصلا ُكِرات  ینُْقلخَی  َملَو  ًاِقفانُم  ینَقَلَخ  يّذلا  ِهِّلل  ُدمَحلا  ُلوقَی : ُِقفانُملاَو  ًاِقفانُم  یْنلَعْجَی  َملَو  ًاِرفاک  ینَقَلَخ  يّذلا  ِهِّلل  ُدمَحلا  ُِرفاکلا :
ار يادخ  ساپس  دیوگیم : كوخ  دینادرگن و  كوخ  درک و  گس  ارم  هک  تسازس  ار  يادخ  ساپـس  دیوگیم : شیاهدایرف ) رد   ) گس  ؛

قفانم ارم  هک  ار  يادخ  ساپـس  دیوگ : قفانم  دیرفاین و  قفانم  ارم  هک  ار  يادخ  ساپـس  دیوگ : رفاک  درکن و  رفاک  دینادرگ و  كوخ  ارم  هک 
زا دـیراد و  ياپ  رب  ار  زامن  و  602 ؛] «] َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اُونوُکَتَال  َو  َةوَلَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  : » » دیامرفیم دنوادخ  يرآ  دیرفاین . زامن  كرات  دـیرفآ ،

[603 «.] دیشابن ناکرشم 
543 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دوشیم هتخانش  زامن  هب  رفاک  ناملسم و 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد 
اهّیلَُصی الَف  اِهب  َنَواهَتَی  وأ  ًادّمَعَتُم  َۀَضیرَفلا  َةالَّصلا  َكُرتَی  ناّالإ  َرُفکَی  نا  َنَیبَو  ِِملسُملا  َنَیب  ام 

یثیدح رد  [ 604 «.] دَرامش کچوک  ار  نآ  ای  دنک  كرت  دمع  يور  زا  ار  بجاو  زامن  هکنآ  رگم  تسین ، ياهلـصاف  رفک  یناملـسم و  نیب   ؛
: » دومرف رگید 

َُهل  َةالَص  نَِمل ال  َنامیإ  ال 
[605 «.] دَناوخیمن زامن  هک  یسک  درادن  نامیا   ؛

؟ يدوهی ای  تسا  رتدب  زامنیب 

ًاّیِسوجَم وأ  ًاِّینارصَن  وأ  ًاّیِدوهَی  ُتوُمَیأ  یلابا  الَف  اَهباقِع  ُفاخَی  َو ال  اَهباَوث  وُجرَی  ًةالَص ال  َكََرت  نَم  »
ینارـصن ای  دریمب  يدوهی  هک  تسین  یکاب  سپ  دسرتن ، نآ  كرت  رفیک  زا  دشابن و  راودیما  نآ  باوث  هب  هک  دـنک  كرت  ار  زامن  سک  ره   ؛

[606 «.] یسوجم ای 
درکن اضر  مدآ  هدجس  يارب  ار  دوخدرکن  اطخ  کی  زج  هب  تشگ  هدنار  هک  ناطیش 
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درکن ادخ  رب  نیا  مدآ ، رب  ار  هدجس  نآزامنیب  رتهب ز  هبترم  رازه  ناطیش 

دنکیم بارخ  ار  نید  زامن  كرت 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد 
َنیّدلا  َمَدَه  دقَف  اهَکََرت  نَمَو  َنیّدلا  َماقأ  دَقَف  اهاّلَص  نَم  ِنیّدلا  ُدامِع  ُةالَّصلا 

ثیدح رد  و  [ 607 «.] هدرک ناریو  ار  نید  دراذـگاو  ار  نآ  هک  ره  هتـشاد و  اپرب  ار  نید  دَروآ  اجهب  ار  نآ  هک  ره  تسا  نید  نوتـس  زاـمن   ؛
: » دومرف يرگید 

ِةالَّصلا ُكَرت  ِنیّدلا  ُۀَفآَو  ٌۀَفآ  ٍءیَش  ّلُِکل 
«. تسا زامن  كرت  نید  تفآ  تسا و  یتفآ  يزیچ  ره  يارب   ؛

544 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
(، هدننکرکم يا   ) رداغ ای  دهد  ادن  ار  وا  نامسآ  زا  يدانم  دنک ، كرت  ار  حبص  زامن  امش  زا  یکی  نوچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نامسآ زا  يدانم  دراذگاو  ار  برغم  زامن  نوچ  و  راکهانگ ،) يا   ) رجاف ای  دنک  ادن  ار  وا  نامسآ  زا  يدانم  دراذگاو  ار  رـصع  زامن  نوچ  و 
«. تسین یلمع  شاداپ  لضف و  وت  يارب  هک  دنک  ادن  نامسآ  زا  ار  وا  دراذگاو  ار  اشع  زامن  نوچ  و  ساپسان ،) يا   ) رفاک ای  دنک  ادن 

خزرب ملاع  رد  زامنیب  رفیک 

تسا راگدرورپ  مشخ  دروم  هراومه  دَربیمن و  هرهب  دوخ  رمع  زا  درادن و  ناحلاص  يامیـس  تروص و  رون  هکنآ  رب  هوالع  ایند  رد  زامنیب 
. دراد یتخس  ياهباذع  ندرم  ماگنه  دننک ، ترشاعم  وا  اب  دیابن  نیملسم  و 

هب ار  ناشیاهرـس  هتفرگ و  ار  یهورگ  هک  مدید  خزود  رد  ار  یهورگ  جارعم  بش  رد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد 
لیئربـج زا  دراد . همادا  راـک  نیا  دـنبوکیم و  زاـب  ددرگیمرب و  لّوا  تلاـح  هب  دوشیم  هدـیبوک  ناشرـس  هک  راـب  ره  دـنبوکیم و  گـنس 

ماگنه دندیزرو و  یتسـس  نآ  ندروآ  اجهب  رد  هدرک و  یهاتوک  بجاو  زامن  رد  هک  دـنایناسک  نانیا  تفگ : دـننایک ؟ هورگ  نیا  مدیـسرپ 
«. دنوشیم باذع  هنوگنیا  تمایق  زور  ات  دندرک  تلفغ  دندیباوخ و  اشع  زامن 

زیخاتسر زور  رد  زامنیب  رفیک 

نامـسآ رد  شرـس  یگرزب ، زا  هک  دیآ  نوریب  برقع  زا  یعون  خزود  زا  دوش  تمایق  زور  نوچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
؟ هدیگنج شلوسر  ادخ و  اب  هک  یسک  تساجک  دیوگیم : تسا . برغم  ات  قرشم  زا  شناهد  دشاب و  نیمز  هت  رد  ششین  متفه و 

: دیوگ برقع  یهاوخیم ؟ ار  یسک  هچ  برقع ، يا  دیوگ : دیآ و  دورف  لیئربج  سپ 
هتفگ ایند  نخـس  دجـسم  رد  هک  یـسک  راوخبارـش ، راوخابر ، دزادرپیمن ، تاـکز  هک  نآ  زاـمن ، هدـننکكرت  مهاوخیم : ار  هتـسد  جـنپ 

[608 «.] تسا
545 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دراد ياج  لیو  رد  زامنیب 

تلفغ ناشزامن  رد  یلو  دـنناوخیم  زامن  فنـص  کـی  دنافنـص : راـهچ  نم  تّما  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یثیدـح  رد 
ْنَع ْمُهَنیِذَّلا  َنیّلَـصُْمِلل * ٌلـْیَوَف  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تسا . مـّنهج  تاـکرد  زا  یکرد  نآ  تـسا و  لـیو »  » ناـشیا ياـج  سپ  دـنزرویم ،
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کبس ار  نآ  دنرادن و  انتعا  نآ  تاقوا  هب  و   ) دننکیم يراگنالهس  دوخ  زامن  رد  هک -، ینارازگزامن  رب  ياو  سپ  [ 609 «] َنوُهاَس ْمِِهتوَلَص 
[610 («.] دنراد تلفغ  ینابر  تاهّجوت  زا  دنشاب  زامن  رد  رگا  دوشیم و  توف  ناشیا  زا  ات  دنزادنایم  ریخأت  هب  دنرامشیم و 

زامن ندرمش  کچوک  يارب  رفیک  هدزناپ 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  هک  دیوگ  دوعسم  نبا 
یف ٌثالثَو  ِهِربَق  یف  ٌثالَثَو  ِِهتوَم  َدنِع  ٌثالَثَو  اینُّدلا  ِراد  یف  اهنِم  َّتِس  َۀَلصَخ  َرَشَع  َۀَسمَِخب  ُهّللا  ُهَبَقاع  ِءاسِّنلاَو  ِلاجّرلا  نِم  ِِهتالَِصب  َنَواهَت  نَم 

ِهِربَق  نِم  َجَرَخ  اذإ  ِۀَمایِقلا 
هس ندرم و  ماگنه  رفیک  هس  ایند و  رد  رفیک  شـش  دنک : رفیک  زیچ  هدزناپ  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک  یتسـس  زامن  رد  نانز  نادرم و  زا  هک  ره   ؛

ایند رد  رفیک  شش  [ 611 «.] ربق زا  جورخ  ماگنه  رفیک  هس  ربق و  رد  رفیک 
ِِهقزِر  نِم  ِۀَکَرَبلا  ُباهَذ  »

(. تسا هدش  مک  ردقچ  اهيزامنیب  ببس  هب  مدرم  يزور  دوشیم  هدید  هکنانچ   ) تسوا يزور  زا  تکرب  نتفر  « 
ِِهتایَح  نِم  ِۀَکَرَبلا  ُباهَذ  َو  »

(. دوشیم ینالوط  دهد  ّتیّمها  زامن  هب  هک  یسک  رمع  یلو  دوشیم ، هاتوک  شرمع   ) وا یگدنز  زا  تسا  تکرب  نتفر  و  « 
546 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ِهِهجَو  نِم  ِروُّنلا  ُباهَذ  َو  »
. دوریم شتروص  زا  رون  و  « 

ِمالسالا  ِیف  َُهل  َّظَح  الَو  »
. تسین وا  يارب  ياهرهب  مالسا  رد  و  « 
َنیِحلاّصلا  ِءاعُد  ِیف  ُهّللا  ُهُکِرُشی  الَو  »

. دزاسیمن کیرش  ناکین  ياعد  رد  ار  وا  دنوادخ  و  « 
ُهُؤاعُد  ُباجَتُسی  الَو  »

. دوشیمن باجتسم  شیاعد  و  « 
ندرم  ماگنه  رفیک  هس 

اًلیلَذ ُتوُمَی  ُلَّوألاَف  »
(. دننک يرود  وا  زا  مدرم  هک  دوشیم  راچد  یضرم  هب   ) دریمیم راوخ  هکنیا  تسخن  « 

َوْرَی َمل  اینُّدلا  َءام  َبِرَش  َولَو  ًاناشطَع  ُتوُمَی  ُۀَیناّثلاَو : »
. دوشن باریس  دماشایب  ار  ایند  بآ  رگا  دریمب و  هنشت  « 
عَبشَی  َمل  اینُّدلا  َماعَط  َلَکأ  َولَو  ًاِعئاج  ُتومَی  ُۀَِثلاّثلاَو : »

«. دوشن ریس  دروخب  ار  ایند  ماعط  همه  رگا  دریمب و  هنسرگ  « 
ربق رد  رفیک  هس 

ُهُربَق  ِهیَلَع  ُمَلظَیَو  ُدیدَّشلا  ُّمَغلا  ُلَّوالاَف : »
. دوش کیرات  شربق  دریگ و  ارف  تخس  هودنا  ار  وا  « 

ِۀَمایِقلا ِموَی  یلا  ًابَّذَعُم  ُنوکَیَو  ُربَقلا  ِهیَلَع  ُقیضَی  ُۀَیناّثلاَو : »
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(. دَربیم ورف  مه  رد  ار  وا  عالضا  هک  شدراشفیم  و   ) دوشیم گنت  وا  رب  شربق  هکنیا  مود  « 
ِۀَمحَّرلِاب ُۀِکئالَملا  ُهُرّشَُبت  ال  ُۀَِثلاّثلاَو : »

. دنهدیمن تراشب  وا  هب  تمحر  ناگتشرف  « 
رشحم رد  رفیک  هس 

ِرامِحلا ِةَروُص  یلَع  ُموقَی  ُهَّنإف  »
. دزیخیمرب غالا  لکش  هب  ربق  زا  « 

ِِهلامِِشب  َُهباتِک  یطُعیَو  »
. دوشیم هداد  شپچ  تسد  هب  شاهدنورپ  و  « 

اًلیوَط ًاباسِح  ُهّللا  ُُهبِساُحیَو  »
. دنکیم یتخس  باسح  ار  وا  دنوادخ  و  « 

طارص رب  يرفیک 
ِهَیلإ  ُهّللا  ُرُظنَی  الَف  »

. درگنیمن تمحر  اب  وا  هب  دنوادخ  سپ  « 
ِهیّکَُزی  الَو  »

. دَنادرگیمن كاپ  ار  شلامعا  و  « 
547 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

یلاعَت  ُُهلوَق  َنیلِخاّدلا  َعَم  ِراّنلا  َیلإ  ِِهب  ُُرمأَی  َُّمث  ٍماع  َفلا  ِطارّصلایَلَع  ُهّللا  ُُهبِساُحیَو  ًالدَع  الَو  ًافرَص  ُهنِم  ُلَبقَی  الَو  »
رب ار  وا  و  یلدـع ، هن  دریذـپیم و  وا  زا  تاریخ ) رد  یلاـم  ندرک   ) فرـص هـن  و  [ 612 «] َنیّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاَق  َرَقَـس * ِیف  ْمُکَکَلَـس  اَم  »

اهنآ هب  هک  : ) تسا دنوادخ  شیامرف  نآ  دنرب و  شتآ  هب  ناگدش  دراو  اب  ار  وا  دیامرفیم : رما  دـعب  دـنکیم . هبـساحم  لاس  نارازه  طارص 
دنراد ياج  ّیغ »  » رد مود  فنص  [ 613 «.] میدوبن نارازگزامن  زا  ام  دنیوگیم : تخاس -؟ دراو  خزود  هب  ار  امش  زیچ  هچ  دنیوگیم )

يارب سپ  دنناوخیمن ، یهاگ  دـنناوخیم و  زامن  هاگ  فنـص  کی  دومرف : ثحب  دروم  ثیدـح  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
اوُعَبَّتاَو َةوَلَّصلا  اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  : » » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  مّنهج  تاکرد  زا  تسا  یکرد  ماـن  نآ  تسا و  ّیَغ »  » ناـشیا
يوریپ تاوهـش  زا  هدرک و  هابت  ار  زامن  هک  دنتفرگیم  ار  اهنآ  ياج  ياهتـسیاشان  نادـنزرف  نانآ ، زا  سپ  اّما  ایَغ ؛» ُنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاوَهَّشلا 

تسا  لاثم  دهاش  موس  فنص  [ 614 «.] دید دنهاوخ  ار  دوخ )  ) یهارمگ تازاجم )  ) يدوزهب و  دندرک ؛
ٌرَقَس مَُهل  َناکَف  ًاَدبأ  َنّولَُصی  ٌفنِصَو ال  »

: » دیامرفیم دنوادخ  هک  خزود  تاکرد  زا  تسا  یکرد  مان  نآ  تسا و  رقـس »  » ناشیا يارب  سپ  دـنناوخیمن  زامن  زگره  فنـص  کی  و   ؛
«. میدوبن نارازگزامن  زا  ام  دنیوگیم : تخاس -؟ دراو  خزود  هب  ار  امش  زیچ  هچ  َنیّلَصُْملا ؛» َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاَق  َرَقَس * ِیف  ْمُکَکَلَس  اَم  »

548 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
یقیقح  نارازگزامن  مراهچ  فنص 

ِیف ْمُه  َنیِذَّلا  : » دـیامرفیم نانآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  دـنراد  عوشخ  عوضخ و  دوخ  زامن  رد  نانآ  دـنناوخیم و  زامن  هشیمه  فنـص  کـی 
[615 «.] َنوُعِشاَخ ْمِِهتاَلَص 

دنشکیم خزود  هب  هنوگنیا  ار  زامنیب 
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ار نانآ  دنکیم  رما  دریگیم و  مشخ  نم  تّما  زا  هورگ  هد  هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد 
. راوخبارش . 3 هارمگ . ياوشیپ  . 2 هدننکانز . درمریپ  . 1 دومرف : دننایک ؟ ناشیا  ادخ ، لوسر  يا  دندرک  ضرع  دنربب . شتآ  هب 

. روز ِدهاش  . 7 نیچنخس . . 6 رادرهوش . نز  هب  هدننزتمهت  . 5 نیدلاو . قاع  . 4
رد دیآیم  وا  دوشیم و  فعاضم  تمایق  زور  باذع  زامن ، كرات  يارب  هک  دیشاب  هاگآ  زامن . كرات  . 9 دزادرپیمن . تاکز  هک  یسک  . 8

: » دیوگ وا  هب  تشهب  دننزیم و  شتآ  ياههنایزات  اب  شایناشیپ  ور و  رب  ناگتشرف  هدش و  ریجنز  شندرگ  رب  شناتسد  هک  یلاح 
یلهأ  نِم  َتنأ  الَو  یّنِم  َتَسل 

، درک مهاوخ  باذع  تخس  ار  وت  هّتبلا  سپ  وش ، کیدزن  نم  هب  دیوگیم : وا  هب  شتآ  یتسین .» نم  لها  زا  وت  یتسین و  نم  سنج )  ) زا وت   ؛
كرد هب  نوراق  دزن  ات  دتفا  نآ  رد  شرـس  اب  سپ  تعرـساب . ریت ، دننام  دیآرد ، خزود  هب  وا  دـنز و  هحیـص  وا  هب  خزود  ماگنه  نآ  رد  سپ 

«. دسر لفسا 
: » دومرف ترضح  سپس 

ًابقِح َنینامَث  ِراّنلاِیف  َیَِقب  ًادمَع  َةالَّصلا  َكََرت  نَم 
ات لّوا  زا  تسایند  رمع  لثم  يزور  ره  زور و  داتـشه  ودصیـس  بقح  ره   ) دَنامب شتآ  رد  بقح  داتـشه  دنک  كرت  ار  زامن  ًادـمع  هک  ره   ؛

(«. دشاب لاس  هکنیا 6400  ای  شرخآ و 

خزود رد  زامنیب  باذع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد 
ِبِراِشل َلاق : ُباذَـعلا ؟ اذـه  ُنوکَی  نَِمل  َُهل : َلیقَف  َلاق - نأ  یلإ  ُهنِم - ًةَّرَم  َفلأ  َنیعبَـس  ٍموَی  َّلُـک  ِراـّنلا  ُلـهأ  ُثیغَتـسَی  ًاـیِداو  َمَّنَهَج  یف  َّنإ  »

ِرمَخلا
549 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ِةالَّصلا ِكِراتَو  ِنآرُقلا  ِلهأ  نِم 
زا تسا  ياهناـخ  يداو  نآ  رد  دـننکیم و  هثاغتـسا  راـب  رازه  داـتفه  زور  ره  شتآ  لـها  نآ  یمرگ  زا  هک  تسا  ییداو  خزود  رد  اـنامه   ؛

شین رازه  ناهد  ره  رد  ناهد و  رازه  يرس  ره  رد  دراد و  رس  رازه  هک  تسا  يرام  توبات  نآ  رد  شتآ و  زا  تسا  یتوبات  نآ  رد  شتآ و 
: تفگ سنأ  تسا . عارذ  رازه  یشین  ره  و 

[616 «.] تسا زامن  هدننکكرت  راوخبارش و  يارب  دومرف : تسیک ؟ يارب  باذع  نیا  ادخ ، لوسر  يا  مدرک  ضرع 

زامنیب اب  ترشاعم  رفیک 

درادن و رفیک  ّتیلوؤسم و  رفاک  كوخ و  گس و  هب  ندرک  هاگن  اریز  دنرتهب ، زامنیب  ناسنا  زا  رفاک  كوخ و  گس و  هک  میدناوخ  رتشیپ 
یلـص ادخ  لوسر  یثیدـح  رد  دراد . رفیک  وا  اب  ترـشاعم  زامنیب و  ناسنا  هب  ندرک  کمک  یلو  دراد ، شاداپ  اهنآ  هب  ندرک  کمک  یّتح 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا 
َنِیلَسرُملا ِءایبنألاَو  َنیبَّرَقُملا  ِۀَِکئالَملا  نِم  ٍکَلَم  َفلأ  َلَتَق  امَّنأَکَو  ٍتاّرَم  َعبَس  َروُمعَملا  َتیَبلا  َمَدَه  امَّنأَکَف  ِةالَّصلا  ِكِرات  ِهجَو  یف  َمَّسَبَت  نَم 

ناریو راب  تفه  هکئالم ) فاوط  ّلحم  تسا و  مراـهچ  نامـسآ  رد  هک   ) ار رومعملاتیب  ییوگ  سپ  دـنز  دـنخبل  زاـمنیب  يور  هب  هک  ره   ؛
ار وا  مالـس  باوج  دـینکن و  مالـس  زامنیب  هب  : » دومرف تسا .» هتـشک  ار  لسرم  ناربمایپ  بّرقم و  ناگتـشرف  زا  هتـشرف  رازه  ییوگ  هدرک و 

«. دینکن شتدایع  دوش  رامیب  رگا  دیهدن و  شهار  دیهدن و 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


زامنیب اب  ندش  كاروخمه  رفیک 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح  رد 
ِمارَحلا  ِتیَبلاِیف  ِِهتالاخَو  ِِهتاّمَعَو  ِِهتاهَّماَو  ِِهتاَنب  نِم  ٍۀَنَصُحم  َنیعبَِسب  ینَز  امَّنأکَو  ًاّیبَن  َنیعبَس  َلَتَق  امَّنأَک  یّلَُصی  نَم ال  َعَم  َلَکأ  نَم 

ناردام و نارتخد و  زا  هدرک  هنـصحم  يانز  داـتفه  هتـشک و  ربمغیپ  داـتفه  ییوگ  دروخب  ماـعط )  ) دـَناوخیمن زاـمن  هک  یـسک  اـب  هک  ره   ؛
«. مارحلاتیب رد  دوخ  ياههلاخ  اههّمع و 

550 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

درک کمک  دیابن  زامنیب  هب 

ٍةَّرَم َفلا  ِهّمِاب  ینَز  امَّنأکَف  ٍحِلم  َلاقثِم  ِةالَّصلا  َكِرات  َناعأ  نَم  »
«. تسا هدرک  انز  راب  رازه  شردام  اب  ییوگ  دهدب ، کمن  لاقثم  کی  زامنیب  هب  هک  ره   ؛

داد دیابن  نان  بآ و  زامنیب  هب 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ًاّیبَن َنیعبَس  َلَتَق  امَّنأکَف  ٍةَوسَِکب  وأ  ٍۀَمُقِلب  ِةالَّصلا  َكِرات  َناعأ  نَم  َلاقَو : یعَم  َلَداجَو  َبَراح  امَّنأَکَف  ٍءام  َِۀبرَِشب  ِةالَّصلا  َكِرات  َناعأ  نَم 
یـششوپ ای  ياهمقل  اب  زامن  كرات  هب  سک  ره  دومرف : هدرک و  گنج  نم  اب  ایوگ  دَناسر  يرای  بآ  ياهعرج  زامن  هدـننکكرت  هب  هک  ره   ؛

«. تسا هتشک  ربمغیپ  داتفه  ییوگ  دنک  کمک 

تسا راوخ  زامنیب  دسج 

: تسا هدرک  تیاور  رابخالا  عماج  رد  قودص 
َنیِملسُملا  ِرُوُبق  َنَیب  ُنَفُدی  الَو  ُنَّفَُکی  الَو  ُلَّسَُغی  ًاذإف ال  ٍماّیا  َۀَثالَث  َةالَّصلا  كََرت  نَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ّیبَنلا  َلاق 

زا هک  ارچ   ) دوشیمن نفد  ناناملـسم  ناتـسربق  رد  ددرگن و  نفک  دوشن و  هداد  لسغ  دریمب  نوچ  سپ  دراذـگاو  ار  زاـمن  زور  هس  هک  ره   ؛
(«. دنوش باذع  تسا  نکمم  ناتسربق  لها  وا  باذع 

دندش بّذعم  زامنیب  نادند  زا  ایرد  لها 

نابز هب   ) نایهام زا  یهورگ  دیسرپ . اهنآ  زا  ار  ّتلع  دنباذع . رد  ایرد  نایهام  دید  درک  رذگ  لین  يایرد  رب  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  یماگنه 
کی تخادنا و  ایرد  هب  دـنک و  ار  نآ  اذـل  دـش ، راچد  نادـند  درد  هب  دوب و  یتشک  رد  زامنیب  یـصخش  هتـشذگ  نامز  رد  دـنتفگ : دوخ )

. میراد تکرش  باذع  رد  ام  همه  هدیعلب  ار  نآ  هک  ینامز  زا  یهام 

دیآیم شیپ  اهداسف  نیا  زامنیب  يوربآ  زا 

. تشاد رامشیب  ياهرهن  ناتخرد و  هک  درک  رذگ  ياهیرق  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 
551 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

لاس هس  ًاقاّفتا  درک . بّجعت  ناشیا  ناسحا  تعاط و  كولس و  نسُح  زا  ترضح  دندرک و  تفایـض  مارکا و  ار  ترـضح  هیرق  نآ  لها  سپ 
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. تسا مادهنا  هب  ور  نآ  عیفر  ياهانب  هدنام و  بآیب  اههمشچ  کشخ و  نآ  ناتخرد  دید  درک  روبع  هیرق  نآ  زا  دعب 
ترـضح نآ  هب  یهلا  سدق  تحاس  زا  سپ  هداهن ، یناریو  هب  ور  يدابآ  نیا  مک  تّدم  نیا  رد  هدش  هچ  هک  دـمآ  تفگـش  هب  ترـضح  زاب 

سپ تسش  همـشچ  بآ  زا  ار  دوخ  تروص  دش و  هیرق  نآ  لخاد  ةالـصلا  كرات  يدرم  هک  دوب  نیا  هیرق  نیا  یبارخ  ببـس  هک  دمآ  یحو 
مه ایند  یبارخ  بجوم  تسا  نید  یناریو  ثعاب  زامن  كرت  هک  هنوگنامه  یسیع ، يا  دش . ناریو  هیرق  نیا  ةالصلا  كرات  نآ  تسوحن  هب 

. دوشیم

دنباذع رد  يرهش  زامنیب  ناوختسا  زا 

لوسر يا  درک : ضرع  یناوخیمن ؟ زامن  رگم  دومرف : ترضح  درک ، تیاکـش  یتسدگنت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  یـصخش 
ناضمر نابعش و  بجر و  هام  هس  درک : ضرع  يریگیمن ؟ هزور  دیاش  دومرف : ترـضح  مناوخیم . امـش  اب  ار  زامن  تقو  جنپ  رد  نم  ادخ ،

امـش ادـخ و  هدومرف  فـالخ  هک  اـشاح  درک : ضرع  یتسه ؟ ـالتبم  ار  وا  یهن  یهن و  ار  ادـخ  رما  رگم  دومرف : ترـضح  مریگیم . هزور  ار 
: درک ضرع  دش و  لزان  نیملاعلا  ّبر  بناج  زا  نیما  لیئربج  هاگان  درب  ورف  تریح  بیج  هب  رس  هناّریغتم  بانج  نآ  سپ  مشاب ، هدرک  راتفر 

نآ رد  تسا و  یغاب  وا  یگیاسمه  رد  هک  تسا  نآ  درم  نیا  یتسدگنت  ّتلع  دیامرفیم : دناسریم و  مالس  ار  وت  یلاعت  قح  هّللا ، لوسر  ای 
درم نیا  ناوختسا ، نآ  یموش  هب  هدوب ، ةالصلا  كرات  هک  تسا  یسک  ناوختـسا  نآ  رد  هدرک و  هنایـشآ  یتخرد  هخاش  رد  یکـشجنگ  غاب 

. هتفرگ ارف  رقف  ار 
لزنم زا  رود  یّلحم  هب  دروآ و  نوریب  کشجنگ  نآ  هنایشآ  زا  ار  ناوختسا  تفر و  يو  داد و  درم  نآ  هب  ار  یلاعت  يراب  مایپ  ترـضح  سپ 

[617 .] تسا ةالّصلا  كرات  دننام  دنکیم  هابتار  زامن  هکیسک  دروآ . يور  وا  هب  يزور  یخارفو  شیع  تعسو  سپ  تخادنا  دوخ 
552 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تّیصخش یگناگود 

هراشا

13
ِراّنلاِیف ِنیَناِسل  ُوذ  َوُهَف  اینُّدلاِیف  ِنیَناِسلَو  ِنیَهجَو  اذ  َناک  نَم  رَذابا ، ای 

. تسا نابز  ود  مه  شتآ  رد  دشاب  نابز  ود  هرهچود و  ایند  نیا  رد  هک  ره  رذوبا ، يا 
ص 89 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ياراد هک  ره  نورد . زا  یکاح  نابز  تسا و  نورد  هناشن  هرهچ  اریز  هدـش ، دراو  يرایـسب  تایاور  قافن ، ّتیـصخش و  یگناـگود  هراـبرد 

تدحو دیاب  مه  ّتیـصخش  رد  اذـل  تسا و  دـیحوت  مالـسا  ساسا  تسا . قفانم  داضتم ، ّتیـصخش  ود  مه  نآ  دـشاب  ّتیـصخش  یگناگود 
. دشاب ّتیصخش 

، دـهدب ناشن  ینابز  یـسابل و  ياهرهچ و  رد  ار  شدوخ  ياهظحل  ینامز و  ره  هکنیا  هن  تسا ، هک  دـشاب  ینامه  دـیاب  ناسنا  هلمج ، کی  رد 
مه یعاـمتجا  رظن  زا  دـشاب . ّتیـصخش  کـی  هرهچ و  کـی  ياراد  ینعی  دـشاب . مکاـح  ناـسنا  دوـجو  رب  تدـحو  یگناـگی و  دـیاب  هـکلب 
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دننک تساـخرب  تسـشن و  هک  ياهتـسد  ره  اـب  اریز  دوـشیم ، هعماـج  ریگنماد  دارفا  نـیمه  هیحاـن  زا  اهیتخبدـب  اهرـسدرد و  نـیرتگرزب 
اب ام  دنیوگیم : 618 ؛] «] ْمُکَعَم اَّنِإ  اُولاَق   » » دنشاب مدرم  زا  ياهّدع  اب  هاگره  دنوشیم . هتسد  نامه  گنرمه 

553 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
دنخـشیر ار ) اـهنآ   ) طـقف اـم  َنوُءِزْهَتْـسُم ؛» ُنَْحن  اَـمَّنِإ  ، » » میتسه امـش  اـب  اـم  دـنیوگیم  دـنوریم  رگید  یهورگ  غارـس  نوچ  و  مییاـمش »

. دـیایب دوجو  هب  يرادـیاپان  كانرطخ و  عاضوا  هتخیر و  مه  هب  هعماـج  عضو  هک  دـنوشیم  ببـس  قفاـنم  ياـهناسنا  نیا  [ 619 «.] مینکیم
؟ دوشیم هرهچود  ناسنا  ارچ  هکنیا  رتمهم  تسا و  مهم  رایسب  قفانم  قافن و  هلأسم 

: هلمج زا  دراد ، یفلتخم  ياههمشچرس  ّتیصخش  یگناگود 

تّیصخش دوبمک  . 1

. دننکیم ریبعت  تراقح » هدقع  ساسحا   » هب نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
یخرب یلو  دنرادن . لالقتـسا  تلاصا و  ناشدوخ  زا  اریز  دنریگیم ، ار  اجنامه  گنر  دـنوریم  اجره  دـنرادن و  ینورد  ّتیـصخش  یخرب 

. دننکیمن دوبمک  ساسحا  چیه  دنهدیم و  ناشن  ار  دوخ  ّلقتسم  ّتیصخش  دنشاب  هک  اج  ره  دناّتیصخش ، تلاصااب و 
. دنهدیم ناشن  ار  دوخ  یقیقح  هرهچ  دننزیم و  فرح  دنراد  هک  یّلقتسم  ّتیصخش  نامه  ساسا  رب  اهنآ 

زکارم هب  دنوشیم و  جراخ  روشک  زا  یتقو  هک  ییاهتلاصایب  نآ  دننام  دنراد ، تشحو  همه  زا  دنورب  اج  ره  دنشابن  هنوگنیا  هک  یناسک 
دوخ هب  ار  اجنامه  گنر  دنتـسین و  لئاق  یتّیـصخش  چـیه  ناشدوخ  يارب  دـننکیم و  ضوع  هرهچ  ناهگان  دـنوریم  ییاپورا  ییاکیرما و 

. دنریگیم

تعانق مدع  . 2

يرگید لثم  دهاوخیم  یسک  نینچ  دنشاب . نارگید  لثم  دنهاوخیم  هکلب  دنتسین ، عناق  ناشدوخ  هب  اّما  دنالقتسم  ّتیـصخش  رظن  زا  یخرب 
ینامه دیاب  مه  نم  تسا و  هتخاس  ياهنوگ  هب  ار  یسک  ره  دنوادخ  هکنیا  يارب  دنکیم . شومارف  مه  ار  شدوخ  نتفر  هار  اّما  درادرب ، ماگ 

شرورپ  ار  نامه  متسه و  هک  مشاب 
554 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نامه هتخاس ، هک  ياهتشر  ره  يارب  ار  وا  دنوادخ  رگا  دهد و  شرورپ  ار  دوخ  دوجو  ياههیامرـس  ناسنا  هک  تسا  نآ  رتهب  نیاربانب  مهدب .
هار دریگب ، دای  ار  کبک  نتفر  هار  تساوخیم  غاز  هک  دوشن  فورعم  لثملابرض  قادصم  دنک و  بیقعت  ار  نامه  دَرورپب و  شدوخ  رد  ار 

. درک شومارف  مه  ار  شدوخ  نتفر 

عامتجا يوس  زا  لیمحت  . 3

هچنآ هنادازآ  دناوتیمن  ناسنا  هک  دَربیم  رـس  هب  یعاضوا  رد  هعماج  اًلثم  دوشیم . لیمحت  ناسنا  هب  نوریب  زا  ّتیـصخش  یگناگود  یهاگ 
ار شایتاذ  ّتیـصخش  نوچ  دوشیم ، يرگید  زیچ  نوریب  رد  اّما  تسه ، يزیچ  نورد  رد  راچان  دـهدب ، ناـشن  تسه  هچنآ  دـشاب و  تسه 

. دهدب ناشن  دناوتیمن 

ییوجدوس . 4

زا ات  دننزیم  اج  هتسد  نامه  ِءزج  ار  دوخ  دنسریم  هک  ياهتـسد  ره  هب  دوش  نیمأت  ناشعفانم  هکنیا  يارب  وجدوس  ياهناسنا  یخرب  یهاگ 
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. دنربب دوس  اهنآ 
( تمینغ نتفرگ  يارب  ، ) دوـش امـش  بیـصن  يزوریپ  حـتف و  رگا  ْمُکَعَم ؛» ْنُکَن  َْملَأ  اُولاَـق  ِهَّللاَنِم  ٌحـْتَف  ْمَُـکل  َناَـک  ْنِإَـف  : » » دـیامرفیم نآرق 

َنیِِرفاَْکِلل َناَک  ْنِإَو  : » » دـیامرفیم هیآ  همادا  رد  و  [ 620 («.] میکیرش مئانغ  تاراختفا و  رد  زین  ام  سپ  ( ؟ میدوبن امـش  اب  ام  رگم  دنیوگیم :
رد ندشن  میلـست  هزرابم و  هب  ار  امـش  ام  رگم  دـنیوگیم : نانآ  هب  دوش ، نارفاک  بیـصن  ياهرهب  رگا  و  ْمُکیَلَع ؛» ْذِوْحَتْـسَن  َْملَأ  اُولاَق  ٌبیِـصَن 

.»؟ میدرکیمن قیوشت  نانمؤم  ربارب 
هارمه ههبج  تشپ  رد  ام  دنیوگیم : دنوشیم  زوریپ  یتقو  ای  تسا  تسکش  بابسا  نوچ  دیورن ، نادیم  هب  هک  مینکیم  تحیصن  ار  امـش  ام 

. ياهتسد دنایهورگ و  اب  زور  ره  دننک  نیمأت  ار  ناشعفانم  هکنیا  يارب  هصالخ  میدوب . امش 

یناوتان فعض و  . 5

یناسک فاصوا  زا  ندوب  هرهچ  کی  تحارص و  تعاجش و  اریز  دنرادن ، مه  تعاجـش  تحارـص و  ًالومعم  دنناوتان ، فیعـض و  هک  یخرب 
. دنشاب يوق  هک  تسا 

555 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

بتکم رکف و  طخ و  کی  نتشادن  . 6

قفانم دشاب  هتـشاد  یبتکم  انبم و  هدوب و  یّطخ  بحاص  هک  یـسک  یلو  دـیآیمرد ، اجنامه  گنر  هب  دور  اج  ره  تسا  طخیب  هک  یـسک 
. دوشیمن

ات دیوگب  غورد  دیاب  هرهچود  ناسنا  اریز  دوشیم ، ناهانگ  زا  هلـسلس  کی  راتفرگ  ناسنا  هک  تسا  نیا  یگرهچود  بقاوع  راثآ و  هلمج  زا 
دنـسپان تافـص  رگید  دشاب و  رهاظتم  راکایر و  سولپاچ ، باّذک ، نئاخ ، دیاب  رتحیحـص ، ترابع  هب  دنک . ظفح  ار  شاهرهچود  ره  دناوتب 

. تسا جراخ  ام  ثحب  هلصوح  زا  هک 

: ییورود عاونا 

مدرم دزن  ییورود  . 1

و َنوُءِزْهَتْـسُم ؛» ُنَْحن  اَـمَّنِإ  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاَـق  ْمِِهنیِطاَیَـش  َیلِإ  اْوَلَخ  اَذِإَو  اَّنَمآ  اُولاَـق  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اوـَُقل  اَذِإَو   » » هک تسا  نیا  مدرم  دزن  ییورود 
تولخ دوخ  ناشیکمه ) و   ) اهناطیـش اب  هک  یماگنه  یلو  میاهدروآ »! ناـمیا  اـم  : » دـنیوگیم دـننکیم ، تاـقالم  ار  ناـمیااب  دارفا  هاـگره 

[621 !«.] مینکیم ازهتسا  ار ) اهنآ   ) طقف ام  مییامش ! اب  ام  : » دنیوگیم دننکیم ،

ادخ دزن  ییورود  . 2

ار وت  ُنیِعَتْـسَن ؛» َكاَّیِإ  َو  ُدـُبْعَن  َكاَّیِإ   » » دـیآیمرب و یهلا  تعاـطا  تداـبع و  ماـقم  رد  یهاـگ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ادـخ  دزن  یگرهچود 
هک يزیچ  اهنت  هب  لمع  ماقم  رد  یلو  ییوت ، طـقف  نم  ناـبیتشپ  هاـگهیکت و  ایادـخ  دـیوگیم : [ 622 «.] مییوجیم يراـی  وت  زا  میتسرپیم و 

دنزیم و- نآرق  مالسا و  زا  مد  ییوس  زا  تسادخ . دَروآیمن  اجهب  هک  ار  یـسک  اهنت  یگدنب  تسا و  لاعتم  دنوادخ  درادن  دامتعا  هیکت و 
رد اًلثم  دیوگیم . غورد  مه  ادخ  هب  مدآ  نیا  ینعی  دـنکیم . شومارف  ار  اوقت  دـسریم  هک  اهیهارود  هب  ینعی  لمع ، ماقم  رد  هّللاب - ذایعلا 

: دیوگیم دّهشت 
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هّللاّالإهلإَال  نأ  ُدَهشأ 
دنکیم دیکأت  زاب  و 

556 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هک 

َُهل  َکیِرَشَال  ُهَدْحَو 
يارب دنادیم و  نارگید  تسد  رد  ار  شتارّدقم  دـنکیم و  هدجـس  ادـخ  ریغ  لباقم  رد  یلو  دـنکیم ، رارکت  مه  رـس  تشپ  راب  نیدـنچ  و 

. دَروآیم مشخ  هب  ار  ادخ  مدرم ، تیاضر  بلج 
شوـمارف ار  دوـخ  ْمُکـَـسُْفنَأ ؛» َنْوَْـسنَت   » » یلو دـیهدیم » ناـمرف  يراـکوکین  هـب  ار  مدرم  اـیآ  ِّرْبلاـِب ؛» َساَّنلا  َنوُُرمْأـَتَأ  : » » دــیوگیم نآرق 

؟» َنُولَعْفَتَال اَم  َنُولوُقَت  َِمل   » دینکیمن لمع  ناتدوخ  دییوگیم  هک  ار  هچنآ  ارچ  [ 623 «] دینکیم

ناشدوخ دزن  ییورود  . 3

ناـمزاس هک  منکیمن  شومارف  تسا . نیمه  ییورود  ّتیـصخش و  یگناـگود  هجیتن  دـیوگیم و  غورد  مه  شدوخ  هب  هرهچود  مدآ  ینعی 
رد دندرب . نارهت  هب  مق  زا  ار  ام  راب  کی  دش . هتـشک  درگلاب  طوقـس  هحناس  رد  تبقاع  هک  تشاد  یفورعم  ردلق و  سیئر  كاواس ،)  ) ّتینما

ییورود لّوا  هظحل  ناـمه  رد  دـید  ار  نم  هک  نیمه  دوـب و  هتـشاذگ  راـک  زمرق  غارچ  شقاـتا  يـالاب  رد  دوـب ، یبـیجع  تالیکـشت  شقاـتا 
یفّرعم ار  مدوخ  لّوا  منک . تبحـص  هدـنکتسوپ  امـش  اـب  مهاوخیم  یلو  یتـسه ، يداوساـب  مدآ  ماهدینـش  تفگ : درک . رهاـظ  ار  شدوخ 

نیا داد  همادا  دعب  تسین . رتفیعض  امش  زا  منامیا  ماهتفرگ و  وا  زا  متساوخ  مه  هچ  ره  منزیم و  الوم  زا  مد  متسه و  شیورد  نم  منکیم .
. مرادن ییاورپ  چیه  مدنبب  هلولگ  هب  ار  ناسنا  نویلیم  کی  رگا  مراد  هاش  صخش  هب  هک  ياهقالع  رظن  زا  یلو  منامیا ، رظن  زا 

هب ارچ  درادن ، مه  رگا  دشاب و  هتشاد  اجهمه  رد  ار  طخ  نآ  دیاب  تشاد  یبتکم  ّطخ  کی  ناسنا  رگا  دنتـسه . اونیب  تخبدب و  ردقنیا  اهنیا 
؟ تسوا سفن  فعض  یناوتان و  زج  شتّلع  ایآ  دیوگیم ؟ غورد  مدرم  هب  ادخ و  هب  شدوخ و 

: مییوگیم باوج  رد  دـهد ؟ تاـجن  ّتیـصخش  یگناـگود  زا  ار  شدوخ  هنوگچ  ناـسنا  هک  دوـش  حرطم  لاؤـس  نیا  تسا  نکمم  نوـنکا 
هک  تسا  نیا  راک  نیرتهب 

557 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هرهچ ناشیارب  دهاوخب  وا  هک  دنتـسین  يزیچ  ادـخ  ناگدـنب  هک  دوشیم  هّجوتم  تروص  نیا  رد  دـشاب . ادـخ  طقف  ناسنا  هاگهیکت  دامتعا و 

تّزع و تسادخ . تسد  رد  نایز  دوس و  دوب و  دنهاوخن  نایز  دوس و  أدـبم  مدرم  رگید  تسادـخ ، هب  شرظن  هک  یتقو  نوچ  دـنک ، ضوع 
زور ره  ناشرطاخهب  مهاوخب  نم  هک  تسین  ناگدنب  نیا  تسد  تسادخ . تسد  رد  مه  تسکـش  يزوریپ و  تسادـخ . تسد  رد  مه  ّتلذ 

. منک ضوع  ار  مدوخ  مهدب و  رارق  نانآ  هاوخلد  هرهچ  رد  ار  مدوخ 
هلمج زا  نتـشاد ، ّتبحم  وا  دوجو  هب  اـپ  اـت  رـس  ندرک و  زیربـل  وا  رهم  زا  ار  بلق  ادـخ ، هب  قشع  ناـمیا و  دـیحوت ، یناـبم  تیوقت  نیارباـنب 

دنوادـخ زا  يرود  نآ  ییادـیپ  ّمهم  لماع  هک  ارچ  دـنک ، رود  ناسنا  زا  ار  ّتیـصخش  یگناگود  قاـفن و  دوشیم  ثعاـب  هک  تسا  یلماوع 
همه هیاـم  تاراـختفا و  ماـمت  هیاـمریمخ  تسادـخ . هب  قـشع  تفرعم و  اهیتخبـشوخ  ماـمت  هشیر  مینیبیم  مینک  قـیقحت  هچ  ره  اـم  تـسا .
رگا تسا  نم  هنیـس  رد  هک  یبلق  نیا  دیوگیم : هک  رعاش  نآ  دراد  یبلاج  ریبعت  تسا . ندنک  لد  وا  ریغ  زا  نتـسب و  لد  ادخ  هب  اهشمارآ ،

هلحرم نیا  هب  ناسنا  یتقو  دراد . یـشزرا  هچ  نم  يارب  دوشن  وت  يادـف  ناج  نیا  رگا  دـیآیم و  راـک  هچ  هب  دـنکن  تکرح  دـپتن و  وت  يارب 
. دوش قفانم  هک  تسا  لاحم  دیسر 
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ناقفانم ياههناشن  قافن و  همشچرس 

راکشآ نآ  يزوریپ  يوق و  مالسا  ياههیاپ  درک و  ترجه  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دمآ  دوجو  هب  ینامز  زا  مالسا  رد  قافن 
ماجنا دنتفگیم و  مالـسا  ّدض  رب  اراکـشآ  دنتـساوخیم  هچ  ره  دنمتردق  نافلاخم  اریز  تشادن ، دوجو  یقفانم  ًابیرقت  هّکم  رد  هنرگو  دش .

. دوبن هناقفانم  ياهراک  هب  زاین  دنتشادن و  اورپ  یسک  زا  دندادیم و 
راوشد و راکشآ  روطهب  تفلاخم  راهظا  رگید  داد  رارق  یناوتان  فعض و  رد  ار  نانمشد  هنیدم ، رد  مالسا  شرتسگ  ذوفن و  هک  یماگنه  اّما 

، هداد هرهچ  رییغت  دوخ  یبیرخت  ياههمانرب  همادا  يارب  هدروختسکش  نانمشد  اذل  دوب . نکممریغ  هاگ 
558 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دندادیم همادا  دوخ  لامعا  هب  افخ  رد  یلو  دنتسویپ ، ناناملسم  فوفص  هب  ًارهاظ 
زورید تخسرس  نانمشد  دش و  دهاوخ  ورهبور  ناقفانم  فوفـص  اب  يریگمـشچ  يزوریپ  زا  دعب  هک  تسا  نینچ  یبالقنا  ره  تعیبط  ًالوصا 

هب طوبرم  تایآ  ارچ  دـیمهف  ناوتیم  هک  تساـجنیا  زا  دـنوشیم و  رگهولج  يرهاـظ  ناتـسود  ساـبل  رد  زورما  يذوفن  لـماوع  تروص  هب 
. هّکم رد  هن  تسا ، هدش  لزان  هنیدم  رد  نیقفانم 

عماوج ًاصوصخ  ياهعماج  ره  هکلب  دوبن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـصع  صوصخم  ناقفانم  قافن و  عوضوم  هک  تسا  مهم  زین  هتکن  نیا 
هلأـسم کـی  ناوـنعهب  هن  عوـضوم ، نیا  يور  ار  نآرق  ياهیفاکـشوم  اـهلیلحت و  دـیاب  لـیلد ، نیمه  هب  دنتـسه ؛ ورهـبور  نآ  اـب  یبـالقنا 
عماوج رد  ناقفانم  طوطخ  قافن و  حور  اب  هزرابم  يارب  نآ  زا  داد و  رارق  قیقد  یـسررب  دروم  یلعف ، زاین  دروم  هلأسم  کـی  هکلب  یخیراـت ،

نیا قیرط  زا  تخانـش و  ًاقیقد  تسا ، هدرک  وگزاب  هدرتسگ  روطهب  نآرق  هک  ار  اهنآ  ياههناشن  دـیاب  نینچمه  تفرگ . ماهلا  زورما  یمالـسا 
. درب یپ  اهنآ  ياههشقن  طوطخ و  هب  اههناشن 

تسین ناسآ  ًابلاغ  اهنآ  تخانـش  وسکی  زا  هک  ارچ  تسا ، رتشیب  ینمـشد  ره  رطخ  زا  هعماج  ره  يارب  ناقفانم  رطخ  هکنیا  رگید  ّمهم  هتکن 
زا تسا و  یلکشم  رایـسب  راک  اهنآ  نتخاس  ادج  هک  دننکیم  ذوفن  هعماج  دوپ  رات و  رد  نانچ  هاگ  دنایلخاد و  نانمـشد  رگید ، يوس  زا  و 

. دزاسیم راوشد  ار  اهنآ  اب  هزرابم  راک  هعماج  ياضعا  ریاس  اب  اهنآ  فلتخم  طباور  موس ، يوس 
هّجوتم ار  دوخ  تالمح  نیرتتخـس  نآرق  لیلد  نیمه  هب  زین  هدروخ و  ناقفانم  زا  ار  هبرـض  نیرتشیب  دوخ  خیرات  لوط  رد  مالـسا  ورنیدب 

. تسا هتخاس  ناقفانم 

قفانم ياههناشن 

هد رد  ار  اهنآ  ناوتیم  يدنبعمج  کی  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  ناقفانم  يارب  يدّدعتم  ياههناشن  نوقفانم ، هروس  ات 8  تایآ 5  عومجم  زا 
: درک هصالخ  هناشن 

. راکشآ حیرص و  ییوگغورد  . 1
559 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. مدرم نتخاس  هارمگ  يارب  نیغورد  ياهدنگوس  زا  هدافتسا  . 2
. نآ تخانش  زا  دعب  قح  نییآ  ندرکاهر  رثا  رب  تاّیعقاو  كرد  مدع  . 3

. نطاب نورد و  ندوب  یهت  مغریلع  برچ ، ینابز  هتسارآ و  يرهاظ  نتشاد  . 4
. کشخ بوچهعطق  کی  نوچمه  قح ، لباقم  رد  فاطعنا  مدع  هعماج و  رد  یگدوهیب  . 5

. ندوب نئاخ  ّتلع  هب  زیچ  ره  هثداح و  ره  زا  تشحو  سرت و  ینامگدب و  . 6
. نتفرگ دنخشیر  هب  ار  قح  . 7
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. نتفرگ دنخشیر  هب  ار  قح  . 7
. هانگ قسف و  . 8

. نتشادنپ دوخ  هب  دنمزاین  ار  نارگید  نتسناد و  زیچ  همه  کلام  ار  دوخ  . 9
. ندرک رّوصت  لیلذ  ار  نارگید  زیزع و  ار  دوخ  . 10

يارب يرگید  دّدعتم  ياههناشن  هغالبلاجهن  یمالـسا و  تایاور  نآرق و  رگید  تایآ  رد  تسین و  اهنیا  هب  رـصحنم  قفانم  ياههناشن  کشیب 
تایآ رد  هچنآ  یلو  درب ، یپ  اهنآ  رد  يرگید  ياهیگژیو  فاصوا و  هب  ناوتیم  هّرمزور  ياهترـشاعم  رد  یّتح  تسا و  هدـش  رکذ  اـهنآ 

. تسا فاصوا  نیا  زا  یّمهم  شخب  هدمآ ، نوقفانم  هروس 
، ادخ ناگدنب  يا  : » دـیامرفیم تسا  ناقفانم  فصو  رد  هک  هغالبلا  جـهن  هبطخ 194  زا  یشخب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترـضح 

. دنزادنا طلغ  راکاطخ و  هدننکهارمگ ، هارمگ و  اهنآ  هک  ارچ  مرادیم ، رذحرب  ناقفانم  زا  منکیم و  شرافس  اوقت  هب  ار  امش 
نتسکش مه  رد  نتفیرف و  يارب  ياهلیـسو  ره  زا  دننکیم . ییامندوخ  فلتخم  ياهنابز  اههفایق و  هب  دنیآیمرد و  ياهزات  گنر  هب  زور  ره 

. دناهتسشن امش  نیمک  هب  یهاگنیمک  ره  رد  دنریگیم و  هرهب  امش 
. دننکیم تکرح  اهههاریب  زا  دنرادیمرب و  ماگ  مدرم  بیرف  يارب  هنایفخم  هتسویپ  دنرهاظشوخ و  نطابدب و 

. ریذپاننامرد تسا  يدرد  ناشرادرک  اّما  شخبافش ، رهاظهب  ناشراتفگ 
560 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دنلاحشوخ دوش  ییالب  راتفرگ  یسک  رگا  دنزرویم و  دسح  مدرم  شیاسآ  هافر و  رب 
. دنناوخیم سأی  هیآ  اجهمه  دننکیم و  سویأم  ار  ناراودیما  هراومه 

. دنزیریم یگتخاس  یکشا  یتبیصم  ره  يارب  یهار و  یلد  ره  رد  ذوفن  يارب  دنراد و  ياهتشک  یهار  ره  رد  اهنآ 
. دنراد شاداپ  راظتنا  رگیدکی  زا  دنهدیم و  ضرق  رگیدکی  هب  انث  حدم و 

. دنرذگیم دح  زا  دننک  یمکح  هاگره  دننکیم و  يردهدرپ  تمالم  رد  دنزرویم و  رارصا  دوخ  ياهاضاقت  رب 
یبش ره  يارب  يدـیلک و  يرد  ره  يارب  یگرم ، لماع  ياهدـنز  ره  يارب  ياههبـش ، یلیلد  ره  لـباقم  رد  هتخاـس ، یلطاـب  یّقح  ره  ربارب  رد 

. دناهدید هّیهت  یغارچ 
. دنشاپیم اهلد  رد  سأی  مخت  تمیق ، نیرتنارگ  هب  الاک  نتخورف  دوخ و  رازاب  یمرگ  شیوخ و  عماطم  هب  ندیسر  يارب 

. دنریگیم شیپ  بیرف  هار  اهفیصوت  رد  دنهدیم و  هولج  قح  هیبش  ار  دوخ  لطاب 
ناطیـش و هتـسد  وراد  اهنآ  دـنهدیم ، هولج  مخ  چـیپرپ و  گـنت و  ار  ناـشماد  زا  جورخ  قیرط  ناـسآ و  ار  دوخ  تساوخ  هب  لوصو  قیرط 

. دنخزود شتآ  ياههرارش 
[624 «.] دنراکنایز ناطیش  بزح  دینادب  دنناطیش ، بزح  نانآ  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هکنانچ 

ناقفانم رطخ 

: اریز دناعامتجا ، ره  دارفا  نیرتكانرطخ  ناقفانم 
. دنربخاب رارسا  مامت  زا  دننکیم و  یگدنز  هعماج  نورد  رد  . 1

. دنک یمن  رواب  ناسنا  هک  دنهدیم  ناشن  تسود  سابل  رد  نانچ  ار  دوخ  هاگ  تسین و  یناسآ  راک  هشیمه  اهنآ  نتخانش  . 2
561 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا یلکشم  راک  اهنآ  اب  حیرص  هزرابم  میقتسم و  يریگرد  تسا  هتخانشان  مدرم  زا  يرایسب  يارب  اهنآ  یلصا  هرهچ  نوچ  . 3
رتهدـیچیپ ار  اهنآ  اب  هزرابم  اهدـنویپ  نیمه  دوجو  و  اهنیا ) ریغ  یبسن و  یببـس و  ياهدـنویپ   ) دـنراد نانمؤم  اب  یفلتخم  ياهدـنویپ  اـهنآ  . 4
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. دزاسیم
. تسا هناریگلفاغ  ناشتابرض  دننزیم و  رجنخ  تشپ  زا  اهنآ  . 5

ّرش عفد  يارب  لیلد  نیمه  هب  دنروآ ؛ راب  هب  عماوج  يارب  يریذپانناربج  ياهتراسخ  نانآ  هک  دوشیم  ببس  يرگید  تاهج  تاهج و  نیا 
. تشاد یعیسو  قیقد و  يزیرهمانرب  دیاب  اهنآ 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 
َّلُک مُکیَلَع  ُفاخأ  یّنِکلَو  ِهِکرِِـشب  ُهّللا  ُهُعَمْقَیَف  ُكِرـشُملا  اّماَو  ِِهنامیِاب  ُهّللا  ُهُعَنمَیَف  ُنِمؤُملا  اـّما  ًاکِرـشُم  ـالَو  ًاـنِمُؤم  یتَّما  یلَع  ُفاـخأ  ـال  ّینا 

َنوُرَکُنت  ام  ُلَعفَیَو  َنُوفِرعَت  ام  ُلوقَی  ِناسّللا  ِِملاع  ٍِقفانُم 
اوسر شکرش  ببس  هب  دنوادخ  ار  كرشم  تسوا و  ررض  عنام  شنامیا  نمؤم  هک  ارچ  ناکرشم ، زا  هن  مکانمیب ، نانمؤم  زا  هن  متّما  رب  نم   ؛

امش يارب  هک  دیوگیم  ینانخس  تسا ) لهج  رفک و  شبلق  رد  و   ) دزیریم ملع  شنابز  زا  هک  مسرتیم  امـش  رب  قفانم  زا  نم  یلو  دنکیم ،
[625 «.] تسا دنسپان  تشز و  هک  دنکیم  یناهنپ ) رد   ) ییاهراک اّما  تسا ، ریذپلد 

تایاور رد  ناقفانم  ياههناشن 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یثیدح  رد 
ًاُربُد ّالا  ةالَّصلا  َنُوتأَی  الَو  ًارجَه  ّالا  َدِـجاسَملا  َنُوفِرعَی  ـال  ٌلُولَغ . مُُهتَمینَغَو  ٌۀَـمُهت  مُهُماـعَطَو  ٌۀَـنَعل  مُُهتَّیَِحت  اـهب ، َنُوفَرُعی  ٌتاـمالَع  َنیِقفاـنُمِلل 

ِراهَّنلِاب ٌبُخُص  لیللاب  ٌبُشُخ  َنوَُفلُؤی  الَو  َنوَُفلأَی  َنوِربکَتسُم ال 
دجاسم تنایخ . ناشناغمرا  تمهت و  ناشکاروخ  تسا و  نیرفن  ناشمالـس  دـنوشیم : هتخانـش  اهنآ  هب  هک  تسا  ییاههناشن  ناقفانم  يارب   ؛

اب یسک  هن  دنریگیم و  وخ  یسک  اب  هن  دنزرویم . ّربکت  تقو ، رخآ  رد  رگم  دنروآیمن  اجهب  ار  زامن  ياهکورتم و  رگم  دنسانشیمن ، ار 
562 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ادخ لوسر  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  [ 626 «.] ياهداتفا بوچ  نوچمه  دـنباوخ  زور  بش و  دریگیم ، وخ  اهنآ 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

َّلَجَو َّزَع  َهّللا  َّنا  َفَلخأ . َدَعَو  اذإَو  َبَذَک  َثَّدَح  اذإَو  َناخ  َنُِمتئا  اذإ  نَم  ٌِملسُم : ُهَّنَأ  َمَعَزَو  یّلَـصَو  َماص  ناَو  ًاِقفانم  َناک  ِهِیف  َّنُک  نَم  ٌثالَث 
: ِِهباتِک یف  َلاق 

[627 «] َنِیِنئاَْخلا ُّبُِحیَال  َهَّللا  َّنِإ  »
: ُهّللا َلاقَو 

[628 «] َنِیبِذاَْکلا َنِم  َناَک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  َنَأ  »
: ُهّللا َلاقَو 

دنچ ره  تسا ، قفانم  دشاب  سک  ره  رد  هک  تسا  تلـصخ  هس  [ 629 «] اِیبَن ًالوُسَر  َناَکَو  ِدْعَْولا  َقِداَص  َناَک  ُهَّنِإ  َِلیعمْـسِإ  ِباَتِْکلاِیف  ْرُکْذاَو  »
دیوگ ینخس  هک  ینامز  دزرو و  تنایخ  دوش  هدرمش  نیما  هاگره  هک  یـسک  تسا : ناملـسم  هک  دنک  نامگ  دناوخب و  زامن  دریگب و  هزور 

هدومرف و  درادیمن . تسود  ار  ناراکتنایخ  دنوادخ  تسا : هدومرف  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  دنک ؛ فّلخت  دهد  هدـعو  نوچ  دـیوگ و  غورد 
وگتـسار و شاهدـعو  رد  وا  هک  نک  دای  لیعامـسا  زا  باتک  نیا  رد  تسا : هدومرف  دـشاب و  نایوگغورد  زا  رگا  داب  وا  رب  ادـخ  تنعل  تسا :

: » دومرف دندیسرپ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  ار  قفانم  نمؤم و  ياههناشن  [ 630 «.] دوب گرزب )  ) يربمایپ هداتسرف و 
ِۀَمیهَبلاک ِبارَّشلاَو  ِماعَّطلاِیف  ُُهتَّمِه  ُِقفانُملاَو  ِةَدابِعلاَو  ِمایّصلاَو  ِةالَّصلا  ِیف  ُُهتَّمِه  َنِمؤُملا  َّنا 

هللا یلص  ربمایپ  یثیدح  رد  و  [ 631 «.] ندـیماشآ ندروخ و  نایاپراچ ، دـننام  قفانم  تّمه  یلو  تسا ، تدابع  هزور و  زامن و  نمؤم  تّمه   ؛
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: » دومرف هلآ  هیلع و 
َیّمُـس ِهِرقَِفل  َریقَفلا  َناهأَو  ُهانِِغل  َِّینَغلا  َمَرکأ  نَمَو  ٌِقفانُم  ّالا  اذـه  ُلَعفَی  َو ال  ِهِرقَِفل  َریقَفلا  َناـهأ  نَم  ُهّللا  َنََعلَو  ُهاـنِِغل  َِّینَغلا  َمَرکأ  نَم  ُهّللا  َنََعل 

ٌۀَجاح َُهل  یضُقی  الَو  ٌةَوعَد  َُهل  ُباجَتُسی  ِءاِیبنألا ال  َّوُدَعَو  ِهّللا  َّوُدَع  ِتاوامَّسلاِیف 
ادخ  ؛

563 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دنک تناها  شیدنمزاین  يارب  اونیب  هب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  دراذـگب و  مارتحا  شتورث  يارب  دـنمتورث  هب  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل 

. دنزیمن رس  قفانم  زا  زج  راک  نیا 
ناربمایپ نمـشد  ادخ و  نمـشد  اهنامـسآ  رد  ار  وا  دنک  تناها  شیدـنمزاین  يارب  ار  اونیب  دـنک و  مارتحا  شتورث  يارب  ار  دـنمتورث  هک  ره 

«. ددرگیمن اور  وا  زا  یتجاح  دوشیمن و  باجتسم  وا  زا  ییاعد  چیه  دنناوخیم و 
: » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  و 

ُّرُضَی ُُهبلَقَو  ُّرُسَی  ُُهناِسل  ُِقفانُملا 
[632 «.] تسا رابنایز  شنورد  نیرفآرورس و  قفانم  نابز   ؛

564 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

سفن هبقارم  هبساحم و 

هراشا

14
نِمَو ُُهبَرـشَم  َنیأ  نِمَو  ُهُمَعطَم  َنیأ  نِم  ُمَلعَیَف  ُهَکیرَـش  ِکیرَّشلا  ِۀَبَـساُحم  نِم  َّدَشا  ُهَسفَن  َبِساُحی  یّتَح  ِنیقَّتُملا  َنِم  ُلُجَّرلا  ُنوکَی  ال  رَذابا ، ای 

؟ ٍمارَح نِم  مأ  َِکلذ  ّلِح  نِمأ  ُهُسَبلَم  َنیأ 
دنادب دیاب  سپ  دنک . هبساحم  ار  شکیرش  کیرـش  ندرک  هبـساحم  زا  رتدیدش  شـسفن  هکنیا  ات  دوشیمن  ناراگزیهرپ  زا  ناسنا  رذوبا ، يا 

؟ مارح هار  زا  ای  هدمآ  تسد  هب  عورشم  لالح و  هار  زا  ینعی  تساجک ؟ زا  شیاهیندیشوپ  اهیندیماشآ و  اهیندروخ و 
ص 86 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
ار ینالوط  يریـسم  دیاب  هّللاءاقل  يارب  هک  دـناهدرک  هیبشت  يرفاسم  هب  ار  نآ  دناهتـشون ، باتک  كولـس  ریـس و  لزانم  دروم  رد  هک  یناسک 

زور هنابش  رد  دشاب . دوخ  لامعا  بقارم  لّوا  دیاب  ناسنا  ینعی  دناهتسناد . هبساحم  هبقارم و  ار  كولس  ریس و  هلحرم  نیتسخن  اهنآ  دنک . یط 
. دـشکب باسح  هب  ار  شلامعا  تبقارم ، لابند  هب  دـنک و  تیاعر  ار  تامّرحم  تاهورکم و  بابحتـسم ، تابجاو ، یحراوج ، یبلق و  لاـمعا 

: دیامرفیم هک  هدمآ  یبلاج  ریبعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رابرهگ  نانخس  زا  شخب  نیا  رد 
تداع هبساحم  هبقارم و  هب  دیاب  دشاب  راگزیهرپ  ياهناسنا  هرمز  رد  دهاوخب  یسک  رگا  ینعی  تسین . نکمم  هبساحم  نودب  اوقت  هب  ندیسر 

ياهزور  مامت  زا  دنک و 
565 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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. دشکیم شکیرش  زا  کیرش  هک  یباسح  زا  رتالاب  مه  نآ  دشکب ، باسح  شرمع 
یتسه مامت  کلام  ناسنا  اّما  هدراذگ ، تکارش  مهـس  رد  هک  تسا  یلام  هزادنا  هب  ینعی  تسا ، یبسن  تکارـش  اریز  تسا ، نشور  مه  ّتلع 
یناوج هیامرس  دش ؟ هچ  نم  لقع  دادعتسا و  هیامرس  دش ؟ هچ  نم  رمع  هیامرس  سفن ، يا  هک  دنک  هبـساحم  ار  شـسفن  دیاب  تسا . شدوخ 
ناسآ هک  تسین  يزیچ  رمع  نوچ  دهاوخیم ، هبساحم  ًاعقاو  فورعم  هناگجنپ  ياههیامرس  نیا  دش ؟ هچ  نم  تمالس  هیامرس  دش ؟ هچ  نم 

مه ار  ایند  رگا  دیوگیم  ینک ؟ هلدابم  يزیچ  هچ  اب  ار  ترمع  مامت  يرـضاح  دنیوگب  یـسک  هب  رگا  یـضعب  لوق  هب  دشاب . هدـمآ  تسد  هب 
همه نیا  رگا  امـش  تسین ؟ ازجا  زا  بکرم  رمع  عومجم  رگم  دـَنارذگیم . تلاـطب  هب  یتـحارهب  ار  رمع  ماـمت  دـیاش  اـّما  مهدیمن ، یهدـب 

هک ار  یناوج  هیامرس  ای  دیهدیم ؟ تسد  زا  ناگیار  هب  دشاب  اههظحل  اهزور و  هک  ار  رمع  يازجا  ارچ  سپ  دیلئاق  رمع  عومجم  يارب  تمیق 
دوبان یناـسآهب  تسا ، یناوج  نیمه  رد  دـسرب  دـهاوخب  هک  یملع  ماـقم  ره  هب  ناـسنا  دـنیوگیم  تسا و  ناـسنا  ياههیامرـس  نیرتمهم  زا 

؟ دینکیم
یخرب دوریم ، تسد  زا  یّلکهب  تغارف  هک  دـسریم  ییاـهنامز  نوـچ  یتسنادـن ، ار  تاـظحل  ردـق  يداد و  تسد  زا  ار  تغارف  تمعن  اـی 

هک ار  ییاهتمعن  ای  يدرک ، سفن  هبساحم  زور  ره  رگا  دیامرفیم : ترضح  میریگ ؟ رارق  ناراگزیهرپ  فص  رد  ات  مینک  راکچ  دنیوگیم 
، تفر نوریب  وت  تسد  زا  اهنیا  همه  باـسح  يدرکن و  هبـساحم  یتقو  اـّما  يوشیم . ناراـگزیهرپ  ِءزج  ینک ، هبـساحم  هداد  وت  هب  دـنوادخ 

. يوشیم ییاوقتیب  ناسنا  هاگنآ 

ص565 یقالخا ؛  ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: تسا هدش  دیکأت  تمسق  هس  رب  ثیدح  نیا 

. كاشوپ یندیماشآ ، كاروخ ،
دراد و رثا  مارح  همقل  اریز  دزیهرپب ، كانههبش  همقل  زا  دنک ، تیاعر  ار  مارح  لالح و  دیاب  ًاعقاو  دبای ، تسد  لامک  هب  دهاوخب  یـسک  رگا 

. دنکیم مک  ار  ناسنا  تاقیفوت  دریگیم و  ار  بلق  ّتینارون 
566 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هـشیپ اوقت  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ٍدَِـغل ؛» ْتَمَّدَـق  اَّم  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتلَو  َهَّللااوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیأ  اَـی  : » » دـیامرفیم نآرق  رد  دـنوادخ 
[633 «.] تسا هداتسرف  هچ  هک  دنک  شیادرف  هب  رظن  دیاب  سک  ره  دیسرتب و  ادخ  باذع  زا  دینک ،

متسد  زا  دماینرب  ازس  هب  یتمدخ  هکتسود  ِرب  مروآرب  تلاجخ  رس ز  هنوگچ 
تسا وت  رب  ماکحا  ندناسر  انامه  ُباَسِْحلا ؛» اَْنیَلَع  َو  ُغاَلَْبلا  َْکیَلَع  اَمَّنِإَف  : » » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ 
بوخ زا  ناگدنب  ار  هچنآ  میراد . ار  ماکحا  هب  لمع  باسح  مه  ام  ینکیم و  غیلبت  ار  ماکحا  وت  ینعی  [ 634 «.] ام رب  باسح  هب  یگدیسر  و 

؛» َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اَم  ُخِْسنَتْـسَن  اَّنُک  اَّنِإ  : » » دنکیم تبث  ار  اهنآ  باسح  ناحبـس  دنوادخ  دنوشیم  بکترم  اطخ  باوث و  ابیز و  تشز و  دب ، و 
ای كولم  زا  کـلام  هک  تسا  یباـسح  نیا  [ 635 «.] دیـسریم شاداپ  هب  نآ  قبط  میاهتـشاگنا و  تسرد  ار  همه  دـیاهدرک  ایند  هب  هچ  ره  اـم 

. دنک یگدیسر  دوخ  لامعا  هب  دشاب و  باسح  ياراد  دیاب  زین  دبع  دراد ، دبع  زا  دوبعم 
: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نانمؤمریما 

اُوبَساُحت نأ  ِلبَق  نِم  اهُوبِساحَو  اُونَزُوت  نا  ِلبَق  نِم  مُکَسُفنأ  اُونِز  ِهّللا  َدابِع 
امـش باـسح  هـب  هـکنیا  زا  شیپ  دیـسرب  دوـخ  باـسح  هـب  دـنیامزایب و  ار  امـش  هـکنیا  زا  شیپ  دـینک  شیاـمزآ  ار  دوـخ  ادـخ ، ناگدـنب   ؛

یگدیـسر ناگدـنب  باـسح  هب  ماجنارـس  هک  دـسریم  يزور  تسا . باـسح  هب  یگدیـسر  يارب  ناگدـنب  لاـمعا  خاسنتـسا  [ 636 «.] دنسرب
هب ًاروف  دنک  ییاطخ  سفن  رگا  دننکیم . هبـساحم  ار  دوخ  لامعا  هتـسویپ  ینعی  دنراد . ار  دوخ  لامعا  باسح  هّللایلإ  ناکلاس  اّما  دوشیم ،
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ار نآ  دراذگیم و  رثا  بلق  رد  فالخ  لمع  هک  ارچ  دننکیم ، بدا  وکین  حیحـص و  لمع  اب  شنزرـس و  خـیبوت و  ار  نآ  هتـساخرب ، باتع 
. تسا رّدکم  هتفرگ و  یمدآ  بلق  تسا  یقاب  رثا  نآ  ات  دنکیم و  کیرات 

567 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
اریز دنک ، ترودک  عفر  درذگرد و  وا  زا  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دنک و  تردابم  ریخ  لمع  هب  فالخ  لمع  ناربج  يارب  دـیاب  ناسنا  ورنیازا 

رد دـنوشیم  دایز  ناهانگ  دـنکن ، ناربج  اهیبوخ  اب  ار  اهيدـب  دـنکن و  یگدیـسر  اهنآ  هب  دـشابن و  فالخ  لامعا  هّجوتم  ناسنا  هچناـنچ 
درادیمزاب و كولس  ریس و  زا  هدرک و  درسلد  ار  وا  فالخ  لامعا  ِءوس  رثا  هک  دسریم  ییاج  هب  راک  ماجنارس  رتشیب و  بلق  یهایـس  هجیتن 

. تسین باوث  ریخ و  لامعا  نداد  ماجنا  يارب  وا  رد  یتبغر  رگید  هدش و  بلس  وا  زا  مه  بلط  لاح  هک  تسا  تقو  نیا  رد 
: دینک هّجوت  لاثم  نیا  هب  هلأسم  نیا  رتهب  كرد  يارب 

، رابنا رتفد  قودنص ، رتفد  لک ، رتفد  همانزور ، رتفد  هلطاب ، رتفد  دنراد : رتفد  دنچ  دنـشاب  هتـشاد  ار  دوخ  هیامرـس  باسح  هکنیا  يارب  نارجات 
زورهب نشور و  وا  باـسح  هک  تسا  نیا  يارب  اـهنیا  دراد و  ار  رتاـفد  نیا  همه  ّقفوم  رجاـت  کـی  ینعی  رگید . رتاـفد  یـضعب  لاوما و  رتـفد 

. دشاب
يراکناتـسب و يراکهدب و  لک ، رتفد  الاک و  تادراو  تارداص و  رابنا ، رتفد  دهدیم ، ناشن  ار  يدـقن  تادراو  تارداص و  قودنـص ، رتفد 
. تسا لاح  هچ  رد  رجات  هک  دـهدیم  ناشن  دوشیم  تبث  نآ  رد  نایز  دوس و  لک ، رتفد  رد  هک  ياهحفـص  هنازور . تاّیلمع  هماـنزور ، رتفد 

! يراکناتسب رب  يراکهدب  ای  دراد ، هبلغ  دوس  رب  نایز  دنیبب  هک  تسا  هحفص  نیا  هب  شهاگن  بارطضا  اب  هشیمه  وا 
، نابز شوگ ، مشچ ، باسح  دـشاب . هتـشاد  ار  اهنآ  همه  باسح  دـنک و  تسرد  يرتفد  شحراوج  اضعا و  زا  کـیره  يارب  دـیاب  ناملـسم 

اجک هب  دراد ، هّجوت  هچ  هب  دیوگیم ، هچ  دنیبیم ، هچ  دنکیم ، هچ  دـنادب  تسا . بلق  نامه  هک  ار  لک  رتفد  باسح  ماجنارـس  اپ و  تسد ،
؟ تسیک شدوصقم  دراد و  ترشاعم  هک  اب  تساجک ، هب  شاهقالع  دوریم ،

. دوشیم هتسکشرو  ماجنارس  درادن و  یباتک  باسح و  رتفد و  هک  تسا  يرجات  نانوچ  دشابن ، هبساحم  باسح و  لها  رگا  و 
568 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

طایتحا اب  دشاب  هک  يرما  ره  رد  دش  ناسنا  ریگنماد  ررـض  یتقو  تسا  حـضاو  درادرب . ماگ  هبـساحم  قیرط  رد  دـیاب  هبوت ، زا  دـعب  ناملـسم 
ار نآ  دـناوتیم  تقو  هچ  هک  تسا  نیا  رکف  رد  هشیمه  دراد و  ار  شباسح  دـش  ررـض  هّجوتم  رجاـت  یتقو  هک  تسا  هنوگچ  دوریم ، شیپ 

بکترم رگید  دـیاب  درک ، باسح  ار  نآ  درک و  هبوت  دـش و  نامیـشپ  راک  نآ  زا  دـیمهف و  هاگنآ  درک و  فـالخ  هک  یـسک  دـنک . ناربج 
. دوشن ینامرفان  نایصع و 

: درب هرهب  اهنآ  زا  درک و  یسررب  ّتقدهب  ار  لصا  هس  دیاب  هبساحم  رما  رد  هدش  هتفگ  بلاطم  هب  هّجوت  اب 
رگیدـکی ربارب  رد  ار  ود  نیا  دـنک . رظن  هدیـسر ، وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هیحان  زا  هک  یتمعن  دوخ و  ياهینامرفان  تایانج و  هب  هکنیا  تسخن 

اریز دـیآرب ، هسیاـقم  ماـقم  رد  دـناوتیمن  زگره  دـشاب  هتـشاد  داـمتعا  شـسفن  هب  هدربـن و  هرهب  تمکح  رون  زا  هک  نآ  ًامّلـسم  دـهد . رارق 
ادخ دای  زا  ار  وا  دایز ، ِتمعن  تسا  یهلا  ياهتمعن  زا  هدافتـسا  مرگرـس  هک  یـسک  راوشد . رایـسب  تسا  يرما  تمقن  زا  تمعن  صیخـشت 

: هدرک لفاغ 
دنمهفیمن دوخ  هک  ییاج  زا  ار  اهنآ  ام  دـننک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  نانآ  َنوُمَْلعَیَال ؛» ُْثیَح  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس  اَِنتاَیَاب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلاَو  » »

هب دننکیم و  شومارف  ار  ام  تایآ  ام و  هدـش ، تمعن  مرگرـس  میهدیم ، تمعن  اهنآ  هب  ینعی  [ 637 «.] مینکیم کیدزن  باذع  هب  جیردتهب 
. دنوشیم باذع  بجوتسم  نایغط  تهج 

ماجنا اب  طقف  وا  لاح  حالـصا  دـنادب  تسا و  ّقح  زا  یتّنم  تسوا ، هدـهعرب  تادابع  تاعاط و  زا  هچنآ  دـمهفب  دـیاب  ناسنا  هکنیا  رگید  ود 
هدـش عضو  وا  دوخ  لاح  حالـصا  يارب  وا و  هفیظو  دوشیم  رداص  تدابع  تعاـط و  ناونعهب  وا  زا  هچنآ  دریگیم و  تروص  ضیارف  نداد 
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تادابع تاعاط و  دَراذگ ؟ ّتنم  بیبط  رب  دیاب  ایآ  درک ، لمع  بیبط  ياهروتسد  هب  وا  رگا  دهدیم ، هخسن  ضیرم  هب  بیبط  هکنانچ  تسا .
. دنزاسیم فرطرب  ار  لهج  تلفغ و  يرامیب  هک  دناییاهوراد  یگمه  ام 

569 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
ببـس هب  مالـسا  ردـص  رد  نوچ  دراذـگب ؟ ّتنم  دـنوادخ  رب  دـیاب  ایآ  تخادرپ  تادابع  تاـعاط و  هب  دوخ  يراـمیب  عفر  يارب  یـسک  رگا 

َِلب ْمُکَماَلْـسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَتَال  ُْلق  اوُمَلْـسَأ  ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  : » » دمآ باطخ  دنداهن ، ّتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  مالـسا ، نید  شریذپ 
نم رب  ار  دوخ  ندروآ  مالسا  وگب : دناهدروآ . مالـسا  هک  دنهنیم  ّتنم  وت  رب  نانآ  َنِیقِداَص ؛» ُْمْتنُک  ْنِإ  ِناَمیِْإِلل  ْمُکیَدَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا 

( ناـمیا ياــعّدا  رد   ) رگا تـسا ، هدرک  تیادــه  ناــمیا  يوـسهب  ار  امــش  هـک  دــهنیم  تـّنم  امــش  رب  دــنوادخ  هـکلب  دــیراذگن ، تـّنم 
[638 «.] دییوگتسار

دناد  يرورپهدنب  شور  دوخ  هجاوخ  هکنکن  دزم  طرش  هب  نایادگ  وچ  یگدنب  وت 
نداد ماجنا  زا  سْفن  یتقو  اریز  دـشابن ، دنـسرخ  دوخ  راک  زا  دـنکن و  تیاضر  راهظا  دـهدیم  ماجنا  هک  يراک  دروم  رد  ناسنا  هکنیا  موس 

تسین و یـضار  نآ  زا  قح  تقیقح  رد  دـشاب  یـضار  نآ  زا  سفن  هک  يرما  دـهدیم . سوکعم  هجیتن  سفن  تیاضر  دـش ، یـضار  يراک 
: » دناهتفگ ّتلع  نیدب  تسین ، یضار  سفن  دشاب  یضار  قح  هک  يرما 

َکیَبنَج  َنَیب  یّتلا  َکُسفَن  َكّوُدَع  يدعا 
، درک تیاضر  راهظا  یلمع  نداد  ماجنا  زا  یتقو  ناـسنا  [ 639 «.] دراد رارق  وت  يولهپ  ود  نیب  هک  تسا  وت  سفن  وـت ، نمـشد  نیرتنمـشد   ؛
یگدنب و ّقح  دناوتیمن  یسک  دنادیمن  هدشن و  انـشآ  وا  ییایربک  تّزع  دوبعم و  ماقم  هب  زونه  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تیاضر  راهظا  نیا 

. دَروآ اج  هب  ار  وا  تدابع 
 » هک فرتعم  تدابع  ریصقت  هب  شلالج  هبعک  نافکاع  دیوگیم : يدعس 

َِکتَدابِع  َّقَح  َكاندَبَع  ام 
 » هک بوسنم  ّریحت  هب  شلامج  هیلح  نافصاو  [ 640 «.] میدرکن شتسرپ  دیاب  هک  نانچ  نآ  ار  وت   ؛

َِکتَفِرعَم  َّقَح  َكانفَرَع  ام 
ار دوخ  ماهداد و  ماجنا  ازسهب  یتمدخ  نم  تسا  یعّدم  ادخ  هدنب  هوالع  هب  [ 641 «.] میتخانشن دیاب  هک  نانچ  نآ  ار  وت   ؛

570 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دنکیمن زاربا  زگره  ار  یبلطم  نینچ  کلاس  فراع  تسا و  دودرم  رظن  نیا  هکنیا  اب  دنادیم  شاداپ  ّقحتسم 

: دیوگیم ظفاح 
متسد  زا  دماینرب  ازسهب  یتمدخ  هکتسود  رب  مروآرب  تلاجخ  رس ز  هنوگچ 

يادا رب  اـت  داد  قـیفوت  نم  هب  هک  مرازگـساپس  ار  يادـخ  دـیوگب  هک  دـشاب  رظن  نیا  رب  ضیارف  نداد  ماـجنا  دروـم  رد  ناـسنا  تیاـضر  رگا 
دَناسریمن يررـض  ناسنا  هب  تیاضر  نیا  ًارهاظ  تسین ! یهلا  هاگرد  لوبقم  ییایربک و  ماقم  هتـسیاش  نم  لمع  هکنآ  اب  منک ، مایق  فیاظو 

. دنادب دنوادخ  ییایربک  ماقم  روخ  رد  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  رظن  دوخ  لمع  هب  ناسنا  هک  تسا  یتقو  ررض  نوچ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  مالک  رد  سفن  هبساحم 

ِسفَّنلا  ُحالصا  ِۀَبَساحُملا  ُةَرَمَث  »
[ » 642 «.] تسا سفن  حالصا  دوخ ، زا  یسرباسح  هجیتن   ؛

ًاباسِح ٍءیَش  ّلُِکلَو  ًاباَوث  ٍلَمَع  ّلُِکل  ُهّللا  َلَعَج 
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[ » 643 «.] تسا هداد  رارق  یباسح  زیچ  ره  يارب  یشاداپ و  راک  ره  يارب  دنوادخ   ؛
َلَمَع  الَو  ٌباسِح  ًاَدَغَو  ٌباسِح  َو ال  ٌلَمَع  َموَیلا  َّنا 

[ » 644 «.] لمع هن  تسا  باسح  تقو  ادرف  باسح و  هن  تسا  لمع  ماگنه  زورما  هک  انامه   ؛
اُونَزاُوت نأ  َلبَق  اهُونِزَو  اُوبَساُحت  نأ  َلبَق  مُکَسُفنأ  اُوبِساح 

[ » 645 «.] دننک یگدیسر  ناتلامعا  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیجنسب  ار  ناتلامعا  هّفک  دنسرب و  ناتباسح  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیسرب  دوخ  باسح  هب   ؛
َۀَنَهادُملأ اهیف  َنِمَأ  ِۀَبَساحُملِاب  ُهَسفَن  َدَهاعَت  نَم 

هبساحم  هب  دّهعتم  ار  دوخ  هکنآ   ؛
571 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
[ » 646 «.] تسا ناما  رد  سفن  گنرین  زا  دزاس ، سفن 

َبُویُعلا  َحَلصأَو  َبُونُّذلا  َلاقَتْساَف  ِِهبُونُِذب  َطاحأَو  ِِهبُویُع  یلَع  َفَقَو  ُهَسفَن  َبَساح  نَم 
هتـشگزاب و شناـهانگ  زا  هاـگنآ  دـبای ، هطاـحا  شناـهانگ  هب  دوش و  هاـگآ  شیوخ  ياـهبیع  رب  دـشکب  باـسح  دوـخ  سفن  زا  هک  ره   ؛

[647 «.] دنک حالصا  ار  دوخ  ياهبیع 
572 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نطاب رهاظ و  رایعم 

15
. مُِکلامعأَو مُِکبُوُلق  یلإ  ُرُظنَی  نِکلَو  مُِکلاوقأَو  مُِکلاومأ  یلإ  الَو  مُکِرَوُص  یلإ  ُرُظنَی  یلاعَت ال  َو  كَرابَت  َهّللا  َّنا  رَذابا ، ای 

. ِهِردَص یلا  َراشاَو  انُه  يوقَّتلا  انُه  يوقَّتلا  رذابأ ، ای 
رظن امـش  لامعا  اهلد و  هب  هکلب  امـش ، نانخـس  لاوما و  اهتروص و  هب  دـنکیمن  هاگن  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  یتسردهب  رذوبا ، يا 

. دنکیم
. دندرک هراشا  ناشکرابم  هنیس  هب  تساجنیا و  اوقت  تساجنیا  اوقت  رذوبا ، يا 

ص 88 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
يزیچ ره  دوشیم ، یکی  نطاوب  رهاوظ و  همه  تسا و  روهظلاموی »  » و زوربلاموی »  » هک تمایق  فالخ  رب  مینکیم  یگدنز  ام  هک  ییایند  رد 
نآرق رتالاب ، نیا  زا  تسا و  ینطاب  رهاظ و  ياراد  هدوبن و  انثتسم  هدعاق  نیا  زا  تسایند ، نیا  زا  یئزج  هک  مه  ناسنا  دراد . ینطاب  يرهاظ و 

؟ نطاب ای  تسا  رهاظ  هب  لمع  ایآ  تسیچ  رایعم  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  لاح  دراد . نطاب  رهاظ و  مه 
هب هاگن  دنوادخ  هک  هدومرف  دـیکأت  ناسنا  هرابرد  يرافغ  رذوبا  هب  باطخ  شرابرهگ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

. امش لامعا  بلق و  دنکیم : رظن  زیچ  ود  هب  هکلب  دنکیمن ، امش  ياههتفگ  تروص و  امش و  رهاظ 
573 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اب تسا و  ياهشیر  ياهلأسم  ترـضح  هتفگ  تسا . ناناملـسم  يارب  یـساسا  نوناق  یعون  عقاو  رد  مالـسا و  هاگدید  هدـنهدناشن  هلمج  نیا 
. دراد دربراک  یسانشناور  یسانشهعماج ، یسانشناسنا ، زا  یمالسا  لئاسم  مامت  رد  دراد و  طابترا  ینیبناهج 
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اریز درگنیم ، تسا  بلق  نورد  زا  یناشن  مه  اهنآ  هک  یلامعا  اهبلق و  نطاـب و  هب  هکلب  دـنکیمن ، هاـگن  رهاوظ  هب  اـهناسنا  رد  دـنوادخ 
هب هن  دـنکیم ، رظن  تسا  بلق  قداص  هاوگ  هک  یلامعا  هب  دـنوادخ  سپ  دوشیم . رهاـظ  لاـمعا  رد  شرثا  دوش  اـجرباپ  بلق  رد  هک  يزیچ 

ریذـپناکما نآ  رد  یناوارف  ياـهینوگرگد  هک  ییاـهفرح  هب  هن  دـهد و  خر  تسا  نکمم  نآ  رد  ینوـگرگد  نارازه  هک  ییاـهتروص 
. ار نارگید  هن  میسانشب و  ار  نامدوخ  میناوتیم  هن  مینک  باسح  رهاظ  رایعم  اب  میهاوخب  مه  ام  رگا  اریز  تسا ،

دهدیم شوگ  نارگید  نخـس  هب  ناسنا  هاگ  دوب . هدـش  تسرد  نالا  دـشیم ، تسرد  اعّدا  اـب  اـهراک  رگا  تسا و  داـیز  اّـعدا  اـیند  نیا  رد 
شـشوپ ریز  هک  ییاههرهچ  دنرایـسب  هچ  دـنیبیم  دـنک  هاگن  اهنآ  رهاـظهب  رگا  هکنیا  اـب  دـنراد ، یگرزب  ياـهاعّدا  هچ  هک  دوشیم  هّجوتم 

یلاـخوت و ياـهفرح  تساـعّدا و  تروـص و  طـقف  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هـک  یلاـح  رد  دــناهدرک ، ناـهنپ  ار  ناـشدوخ  یقّتم و ...  نمؤـم ،
. تسین شیب  ياهدیافیب 

، تسین دوشیم  يراج  نآ  رد  کشا  رهاظهب  هک  ییاههفایق  رد  ای  نابز  اوقت  زکرم  دومرف : ترضح  هک  تسا  نیمه  لّمکم  مه  يدعب  هلمج 
ناسنا زیچ  همه  هاگنآ  دنکیم و  خوسر  ناسنا  یگدـنز  حراوج و  اضعا و  مامت  هب  دـنزیم و  هناوج  اجنآ  زا  تسا و  بلق  اوقت  زکرم  هکلب 

. دیآیمرد اوقت  گنر  هب 
هک تسا  نیا  مهم  تسا ، بوخ  اهنیا  همه  هچرگا  دناهتـشون . هک  ییاهباتک  اسب  هدش و  رازگرب  اهسالک  اسب  نآرق  تئارق  دیوجت و  يارب 
ایآ دراد . مارتحا  همهنیا  شایلمع  ياههبنج  اوتحم و  ببـس  هب  نآرق  ظافلا  تسین . ظفل  ییاهن  فده  دناعوضوم و  همّدـقم  ظافلا  مینادـب 

میزادرپیم  نآرق  تئارق  دیوجت و  هب  هک  ردقنآ 
574 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

اود ار  يدرد  هچ  دـشابن  هارمه  نآ  كرد  مهف و  نآرق و  هـب  لـمع  اـب  تـئارق  دـیوجت و  یتـقو  نوـچ  مـیهدیم ؟ تـّیّمها  نآ  ياوـتحم  هـب 
ثحب نوچ  دندوب  هتفگ  هتسناد و  ناشیا  يداوسیب  رب  لیلد  ار  نآ  يرایسب  درک ، عورش  ار  ریسفت  هللا  همحر  یئابطابط  هماّلع  یتقو  دنکیم ؟

. تسا هدربن  ّتیملع  زا  ياهرهب  هک  دوشیم  مولعم  دیوگیمن  جراخ 
هک تسا  راوازس  ایآ  دنک . حرطم  ار  ییاهفرح  دشیم  ثعاب  شنورد  زوس  مه  یهاگ  یلو  دزیم ، فرح  مک  رایسب  هک  دوب  يدرم  هماّلع 

. دراد رظن  ود  نیا  هب  مه  دنوادخ  هک  تسا  لامعا  بلق و  رایعم  مالسا  رد  لاح ، ره  هب  دوش . راتفر  هنوگنیا  مالسا  ساسا  اب 
. دوشیم طبض  تبث و  لامعا  همان  مان  هب  يرتفد  رد  مه  ام  لامعا  همه  دنکیم و  رظن  امش  لامعا  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 
مامت اب  یمدآ  لامعا  دـیآیم  تسد  هب  اهنآ  عومجم  زا  هک  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  رایـسب  اهناسنا  لامعا  همان  زا  تایاور  نآرق و  تاـیآ  رد 
رادرک دب  رگا  دنهدیم و  شتسار  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  دشاب ، راکوکین  ناسنا  رگا  زیخاتـسر  زور  دوشیم و  تبث  ياهمان  رد  تاّیئزج 

. دنهدیم شپچ  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  دشاب 
تـسد هب  ار  شلامعا  همان  هک  یـسک  سپ  ْهَِیباَتِک ؛» اوُءَْرقا  ُمُؤاَـه  ُلوُقَیَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباَـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَـف  : » » دـیامرفیم هیآ 19  هّقاـح  هروس  رد 

«. دیناوخب دیریگب و  ارم  لامعا  همان  هک  دنزیم  دایرف  يداش ) تّدش  زا   ) دنهد شتسار 
شپچ تسد  هب  ار  شلامعا  همان  هک  یـسک  اّما  ْهَِیباَتِک ؛» َتُوأ  َْمل  ِینَْتَیل  اَی  ُلوُقَیَف  ِِهلاَمِِـشب  َُهباَـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو  : » » دـیامرفیم هیآ 25  رد  و 

«. دندادیمن نم  هب  ار  ملامعا  همان  زگره  شاک  يا  دیوگیم : دنهدب 
نآ رد  هچنآ  زا  هک  ینیبیم  ار  ناراکهانگ  سپ  دوشیم ، هدراذـگ  اجنآ  رد  لامعا ) هماـن   ) باـتک و  : » دـیامرفیم هیآ 49  فهک  هروـس  رد 

. دنناساره ناسرت و  تسا 
هدروآ هرامـش  هب  ار  نآ  هکنیا  رگم  هتـشاذگن  ورف  ار  یگرزب  کچوک و  لمع  چـیه  هک  تسا  یباتک  هچ  نیا  اـم ! رب  ياو  يا  دـنیوگیم : و 

( هک تسا  یلاح  رد  نیا  و  ( ؟ تسا
575 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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«. دنکیمن متس  سکچیه  هب  تراگدرورپ  و  دننیبیم ؛ رضاح  ار  دوخ  لامعا  همه 
: دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءارسإ  هروس  هیآ 14  لیذ  رد  یثیدح  رد 

هداد ماجنا  ار  نآ  تعاس  نامه  ییوگ  دَروآیم ، رطاخ  هب  ار  همه  تسا ، تبث  وا  لمع  هماـن  رد  هداد و  ماـجنا  ار  هچنآ  ناـسنا  زور  نآ  رد  »
؟ تسا هنوگچ  تسیچ و  همان  نیا  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  [ 648 «.] تسا
. تسین یلومعم  ياههمان  رتفد و  باتک و  سنج  زا  کشیب  مییوگیم : باوج  رد 

ماجنا یلمع  ره  ام  اریز  تسا ، تبث  نآ  رد  لامعا  همه  راثآ  هک  تسین  ناـسنا » حور   » زج يزیچ  لـمع  هماـن  دـناهتفگ : نارّـسفم  یخرب  اذـل 
. دراذگیم ام  ناج  حور و  رد  يرثا  میهدیم 

ماجنا ار  دوخ  لامعا  نآ  رد  هک  تسا  ییاضف  اوه و  نیمز و  رتالاب ، نآ  زا  ام و  نت  تسوپ  یّتح  ام  رکیپ  ياـضعا  لـمع  هماـن  نیا  هکنیا  اـی 
. دنوشیم سکعنم  نیمز  اوه و  رد  دندنبیم ، شقن  ام  رکیپ  تاّرذ  همه  مسج و  رد  هکنیا  زا  هتشذگ  ام  لامعا  هک  ارچ  میهدیم ،

ادـیپ ياهزات  دـید  زور  نآ  رد  هک  يزور  دراد و  دوجو  دـیدرتیب  تسین ، یندرکكرد  سوسحم و  ایند  نیا  رد  اـم  يارب  راـثآ  نیا  هچرگ 
. درک میهاوخ  كرد  مینیبیم و  ار  اهنیا  همه  مینکیم 

هک دراد  یعیـسو  موهفم  اـجنیا  رد  ندـناوخ  اریز  دـنک ، فرحنم  دـش  رکذ  ـالاب  ریـسفت  رد  هچنآ  زا  ار  اـم  دـیابن  زگره  ندـناوخ »  » هب ریبعت 
یمیمـصت هچ  هک  مدناوخ  وا  نامـشچ  رد  مییوگیم  هاگ  هّرمزور  تاریبعت  رد  اًلثم  دهدیم . ياج  شعیـسو  يانعم  رد  ار  هدـهاشم  هنوگره 

. مدناوخ ار  شاهّیقب  دز  رس  ینالف  زا  هک  ار  لمع  نالف  ای  دراد .
ای ناسنا  هدشطبـض  يادـص  دـننام  تسرد  تسا . لمع  دوخ  ینیوکت  یعقاو و  راثآ  اریز  تسین ، راکنا  لباق  لمع  همان  نیا  طوطخ  ورنیازا 

. وا تشگنا  رثا  ای  دناهتفرگ و  وا  زا  هک  یسکع 
576 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

انز تبیغ و  هسیاقم 

هراشا

16
ِهّللا َیلإ  ُبُوتَیَو  ینزَی  َلُجَّرلا  َّنِأل  َلاق : یّماَو ؟ َتنأ  یبِاب  كاذ  َِملَو  ِهّللا  َلوسَر  ای  ُتُلق : انّزلا . َنِم  ُّدَـشا  َۀَـبیِغلا  َّنإـف  َۀَـبیِغلاَو  َكاـّیا  رَذاـبا ، اـی 

. اُهبِحاص اهَرُفغَی  یّتَح  ُرَفغَت  ُۀَبیِغلاَو ال  ِهیَلَع  ُهّللا  ُبُوتَیَف 
هنوگچ داـب ، تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  ادـخ ، لوسر  يا  متفگ : تساـنز . زا  رتدـیدش  تبیغ  هکنیا  يارب  ندرک ، تبیغ  زا  زیهرپب  رذوبا ، يا 

: دومرف تسانز ؟ زا  رتدیدش  تبیغ 
درک هبوت  هاگنآ  درک و  ار  یـسک  تبیغ  رگا  یلو  دریذپیم ، ار  شاهبوت  دنوادخ  ددرگزاب  دنوادخ  يوسهب  هاگنآ  دـنک و  انز  يدرم  رگا 

. دریذپیمن ار  شاهبوت  دنوادخ  دیاشخبن  ار  وا  هدنوشتبیغ  هک  ینامز  ات  تشگزاب  و 
ص 89 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
نیب ییاـههسیاقم  تاـیاور  رد  هاـگ  هک  تسا  نیا  نآ  منک و  هراـشا  دـیاب  ياهتکن  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاـیاور  مهف  كرد و  يارب 
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هروس راب  هس  ندـناوخ  مییوگیم  یتقو  اًلثم  تسین . تاهج  عیمج  زا  تسا و  هیواز  کی  زا  ًالومعم  اههسیاقم  نیا  هّتبلا  دراد و  دوجو  اهزیچ 
نیا هکلب  میناوخب ، ار  نآرق  همه  ارچ  سپ  دنیوگیم : یخرب  هک  تسین  تاهج  عیمج  زا  هسیاقم  نیا  نآرق ، متخ  کی  اب  تسا  ربارب  دـیحوت 

. تسا تهج  کی  زا  طقف 
نیب  ياهسیاقم  اجنیا  رد  ترضح  رگا  تسا . لیبق  نیا  زا  ثحب  دروم  ثیدح 

577 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هک درکیم  لایخ  هنوگنیا  مه  رذوبا  دیاش  تسا . رتدیدش  رتدب و  انز  زا  تاهج  عیمج  زا  تبیغ  هک  تسین  نیا  شدارم  هدومرف  انز  تبیغ و 
رب خساپ  رد  ترـضح  تسانز ؟ زا  رتدب  تبیغ  هنوگچ  دیـسرپ : اذل  دشاب  رتدیدش  انز  دـیاش  هک  یلاح  رد  دـشاب ، تاهج  عیمج  زا  رتدـیدش 

یّتح دیاشخبیم ، ار  وا  دنوادخ  دنک  هبوت  ناسنا  رگا  تسا و  هّللاّقح  انز  دومرف : داهن و  تشگنا  ساّنلاّقح  هّللاّقح و  رظن  زا  ود  نیا  توافت 
بحاص هکنیا  رگم  دریذپیمن ، دنوادخ  دنک  مه  هبوت  ناسنا  رگا  تسا  ساّنلاّقح  نوچ  دشاب ، کچوک  هچرگا  تبیغ  یلو  هنـصحم . يانز 

رد دـنک  یناملـسم  تبیغ  هک  یـسک  دوش ، عیاـض  مدرم  زا  يزیچ  هک  تسا  نیا  ساـّنلاّقح  سپ  درذـگرد . وا  زا  هدـنوشتبیغ  ینعی  تیبغ 
. دورن ناشیوربآ  یلو  دنریمب ، دنرضاح  هک  یناسک  اسب  تسا . هدرک  هابت  تسا  رتالاب  مه  شنوخ  لام و  زا  یهاگ  هک  ار  وا  يوربآ  تقیقح 

: » دننادیمن ساّنلاّقح  ِءزج  ار  ناملسم  يوربآ  نتخیر  اّما  دننادیم ، ساّنلاّقح  ار  تیربک  بوچ  کی  مدرم  یخرب 
ِهِمَدَو  ِِهلام  ِۀَمرُحَک  ِنِمؤُملا  ِضرِع  ُۀَمرُح 

«. تسا شنوخ  لام و  مارتحا  دننام  نمؤم  يوربآ  مارتحا   ؛
يوربآ ياپ  اریز  دوش ، دروخرب  هداس  تبیغ  هلأـسم  اـب  اداـبم  هک  تسا  يرادـشه  ثحب  دروم  ثیدـح  رد  ترـضح  هسیاـقم  ّتلع  نیارباـنب 

. تسا رتالاب  رترب و  ناج  نوخ و  زا  یّتح  ناج و  لداعم  هک  ییوربآ  مهنآ  تسا  راک  رد  ناملسم 
؟ دش مامت  نیمه  ایآ  مدیشخب . دیوگیم : مه  ناسنا  دیشخبب ، دینک و  لالح  ار  ام  میاهدرک ، ار  امش  تبیغ  ام  دنیوگیم : یخرب  یهاگ 
طایتحا لقاال  بجاو ، مییوگن  رگا  مه  تبیغ  یهقف  ثحب  رد  اذل  دـشاب . وا  شود  رب  مدرم  قوقح  راب  دورب و  ایند  زا  ناسنا  هک  ادـخ  رب  هانپ 

ّقح وا ، زا  دـنهاوخیم  یتقو  تمایق  زور  هک  میراد  تایاور  رد  تسا و  ساّنلاّقح  نوچ  دوشیمن ، هدوشخب  ّتیّلِح  نودـب  هک  تسا  بجاو 
رب دنرادیمرب و  هدشتبیغ  تائّیـس  زا  تشادن  ياهنـسح  رگا  دنرادیمرب و  شتانـسح  زا  دـهدب ، درادـن  يزیچ  وا  دـنریگب و  ار  هدـشتبیغ 

. دنراذگیم وا  شود 
578 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رد دیتسرفیم ؟ هیده  نم  يارب  امـش  منکیم و  ییوگدب  امـش  زا  نم  هک  درک  بّجعت  يو  داتـسرف . ياهیدـه  یـسک  يارب  ناگرزب  زا  یکی 
هدرک ناربج  ار  نآ  ات  متسرفب  یلام  هیده  وت  يارب  متساوخ  یتسرفیم ، هیده  نم  يارب  ار  دوخ  تانسح  اهزور  نیا  ماهدینش  دومرف : باوج 

. مشاب
نیب رد  شیاههنیمز  ناهانگ  یخرب  تسا . رتشیب  ملع  لها  نایم  رد  تبیغ  ياههنیمز  هک  ارچ  مینک ، دروخرب  هنوگنیا  تبیغ  هلأسم  اب  دیاب  ام 

میـسرتب یناهانگ  زا  دیاب  نیاربانب  دراد . دوجو  ارتفا  تمهت ، دَسَح ، ربک ، بذـک ، تبیغ ، ایر ، دـننام  رگید  یخرب  هنیمز  اّما  تسین ، ملع  لها 
. تسا مهارف  ام  يارب  نآ  ياههنیمز  هک 

هلاس هاجنپ  درم  نیمه  یلو  دسرتب ، کخرـس  زا  دیابن  ناسنا  نیا  سپ  دوشیمن  کخرـس  يرامیب  هب  التبم  هلاس  هاجنپ  ناسنا  دـنیوگیم  اًلثم 
. دسرتب تسا  نآ  ضرعمرد  هک  دنق  يرامیب  يزغمو ، یبلق  هتکس  ناوختسا ، یکوپ  دننام  ییاهيرامیب  زا  دیاب 

: دشاب هتشاد  دناوتیم  یفلتخم  ياههبنج  تبیغ  نیاربانب 
یـسک منک ، رـشتنم  مسیونب و  یناهج  حطـس  رد  ار  يزیچ  تسا  نکمم  دراد . یناهج  یّتح  یعامتجا و  هبنج  یهاگ  یـصخش ، هبنج  یهاگ 

. مدرک هابتشا  نم  دیوگب : دورب و  تبیغ  هدنونش  دزن  ینعی  دنک . ایحا  دیاب  ار  ناملسم  ردارب  هتخیر  يوربآ  دنک . ناربج  دیاب  هدرک  تبیغ  هک 
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درادن یهار  چیه  رگید  نیا  دشاب  هدرک  تبیغ  هناسر  رد  ای  ربنم  يالاب  رگا  اّما  دنک ، شتسرد  دناوتیم  دشاب  هدرک  تبیغ  رفن  دنچ  دزن  رگا 
اهيراتفرگ نیا  زا  دشاب  هتشاد  هّجوت  تبیغ  ندوب  ساّنلاّقح  هب  ناسنا  رگا  اذل  دوریم . ایند  زا  هانگ  زا  ینیگنس  راب  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  و 

. دوشیمن لوبق  زور  لهچ  ات  دنک  تبیغ  هک  یسک  زامن  میراد  تایاور  رد  دباییم . ییاهر 
درک ّتقد  یلیخ  دیاب  اذل  دننک  ضوع  ناموت  نویلیم  اهدص  اب  ار  نآ  دنتسین  رضاح  دنلئاق و  شزرا  رایـسب  دوخ  ّتیثیح  وربآ و  يارب  یخرب 

. داتفین تبیغ  ماد  رد  هک 
. دراد یعامتجا  هبنج  يدرف ، هبنج  رب  هوالع  تبیغ  نوچ  دنک ، کبس  ار  نامراب  هک  میهاوخب  ادخ  زا  و 

579 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تبیغ زا  یـشان  گنج  يزیرنوخ و  تافالتخا و  تاقوا ، زا  يرایـسب  دـننکیم . داـمتعا  رگیدـکی  هب  مدرم  دـشابن  تبیغ  ياهعماـج  رد  رگا 

. تسا
مه ینیبدب  دشابن  تبیغ  رگا  هکنیا  يارب  تسا  تبیغ  مه  ینیبدب  أشنم  تسا و  ینیبدب  یعامتجا  دسافم  همشچرس  مینادب  هک  تسا  نیا  مهم 

. داد دهاوخن  خر  عیاجف  نآ  دشابن  ینیبدب  رگا  تسین و 
. ایر مه  تسا و  تبیغ  مه  عقاو  رد  اّما  دنکیم ، تدابع  دراد  دنکیم  لایخ  ناسنا  اهتقو  یضعب  دراد . یفلتخم  ياههار  تبیغ 

هدرک هانگ  ود  یسک  نینچ  مرذگب . راذگب  تسا ، هتسب  ار  مناهد  عرش  هک  فیح  دنیوگیم  یضعب  هکنیا  دیوگیم : قالخا  ياملع  زا  یکی 
نم هک  هدرک  تیانج  نارازه  صخـش  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  هتـسب ، ار  مناهد  عرـش  دـیوگیم  هکنیا  ایر . مه  هدرک و  تبیغ  مه  تسا ،
بآ زامناج  دراد  نیا  رب  هوالع  تشادـن و  ار  حـبق  نیا  مهدکی  دـیاش  درکیم  ناـیب  ار  وا  هاـنگ  لـصا  ناـسنا  رگا  هک  میوگب  مهاوخیمن 

. دنکیم ایر  دشکیم و 

تبیغ موهفم 

دشاب ینامسج  بیع  نیا  هاوخ  دزاس ، شاف  ار  وا  ياهبیع  زا  یبیع  هک  ینخس  اهتنم  دنیوگب ، ینخـس  یـسک  بایغ  رد  هک  تسا  نیا  تبیغ 
. اهنیا زج  نادـنزرف و  رـسمه و  هناخ ، سابل ، دـننام  تسوا  هب  طوبرم  هک  يروما  رد  یّتح  و  شنخـس ، رد  ای  دـشاب  وا  لامعا  رد  یقالخا ، ای 

نیا رد  هک  دشاب  هتشاد  ییوجبیع  تّمذم و  دصق  هکنآ  رگم  تسین  تبیغ  دنک  نایب  ار  یـسک  راکـشآ  رهاظ و  تافـص  یـسک  رگا  نیاربانب 
. تسا گنرهایس  ای  دق ، هاتوک  ای  انیبان ، درم  نآ  دیوگب  تّمذم  ماقم  رد  هکنیا  لثم  تسا . مارح  تروص 

دـشاب تّمذم  دصق  هب  رگا  راکـشآ  ياهبیع  رکذ  تسا و  مارح  تبیغ و  دشاب  هک  یتّین  دصق و  ره  هب  یناهنپ  ياهبیع  رکذ  بیترت  نیا  هب 
. تسا مارح  زین  نآ 

580 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
تسا تمهت  ناونع  رد  لخاد  دشاب  هتشادن  دوجو  اًلصا  یتفص  رگا  اّما  دشاب ، صخش  رد  ًاعقاو  تافـص  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  همه  اهنیا 

. تسا رتنیگنس  رتدیدش و  بتارمهب  نآ  هانگ  هک 
: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 

ِهیف  َسَیل  ام  َلوُقَت  نا  ُناتُهبلاَو  الَف  ِۀَلَجَعلاَو  ِةَّدِحلا  َلثِم  ِهیف  ُرِهاّظلا  ُرمألا  اّمأَو  ِهیَلَع  ُهّللا  ُهَرَتَس  ام  َکیخأ  یف  َلوُقَت  نأ  ُۀَبیِغلا 
ییوخدـنت و دـننام  تسا  رهاظ  هک  ار  يزیچ  اّما  هتـشاد و  ناهنپ  دـنوادخ  هک  ییوگب  يزیچ  تناملـسم  ردارب  هراـبرد  هک  تسا  نآ  تبیغ   ؛

ياهرذع دوشیم  نشور  اجنیا  زا  [ 649 «.] درادـن دوجو  وا  رد  هک  ییوگب  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  ناتهب  اّما  تسین . تبیغ  رد  لـخاد  هلجع ،
رد تسوا ، تفـص  هکلب  تسین ، بیع  نیا  دیوگیم  هدننکتبیغ  یهاگ  اًلثم  تسین . هتفریذـپ  دـنروآیم  تبیغ  يارب  یـضعب  هک  ياهناماوع 

. تبیغ هن  تسا  تمهت  دشابن  شتفص  رگا  هک  یلاح 
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تبیغ هانگ  زا  اـهنتهن  صخـش  يور  شیپ  نآ  نتفگ  هک  یلاـح  رد  میوگیم ، مه  وا  روضح  رد  هک  تسا  ینخـس  نیا  دـیوگیم : هکنیا  اـی 
. دَروآیم راب  هب  ار  يرتنیگنس  هانگ  نمؤم  رازآ  ببس  هب  هکلب  دهاکیمن ،

تسا ناهانگ  نیرتگرزب  زا  تبیغ 

هک تسا  نآ  دـننام  دزادـنیب  رطخ  هب  ار  نآ  زیچ  ره  تسوا و  ّتیـصخش  وربآ و  تیثیح و  یگدـنز  رد  ناـسنا  گرزب  هیامرـس  هک  مینادیم 
. تسا رتمهم  صخش  رورت  زا  ّتیصخش  رورت  هاگ  هکلب  هتخادنا ، رطخ  هب  ار  وا  ناج 

اهنآ ّتیثیح  دنکـشن و  مه  رد  صاخـشا  تمرح  دورن و  داب  رب  وربآ )  ) گرزب هیامرـس  نیا  هک  تسا  نیا  تبیغ  میرحت  ياههفـسلف  زا  یکی 
. دنکیم یّقلت  ّتیّمهااب  رایسب  ار  نآ  مالسا  هک  تسا  یبلطم  نیا  دوشن و  رادهّکل 

581 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
نواعت و ياههیاپ  دربیم و  نیب  زا  ار  دامتعا  هیامرـس  دنکیم ، تسـس  ار  یعامتجا  ياهدـنویپ  دـنیرفآیم ، ینیبدـب  تبیغ  هکنیا  رگید  هتکن 

. دزاسیم لزلزتم  ار  يراکمه 
زیچ ره  تسا و  هدش  لئاق  ياهداعلاقوف  ّتیّمها  نآ ، ماکحتسا  ماجسنا و  یمالساهعماج و  یگچراپکی  تدحو و  يارب  مالـسا  هک  مینادیم 

فیعـضت ّمهم  لماوع  زا  یکی  تبیغ  تسا و  روفنم  دنک  فیعـضت  ار  نآ  زیچ  ره  تسا و  مالـسا  هقالع  دروم  دنک  میکحت  ار  تدـحو  نیا 
. تسا

. دوشیم راتشک  لتق و  نینوخ و  ياهعازن  همشچرس  هاگ  دشاپیم و  اهلد  رد  ار  توادع  هنیک و  رذب  تبیغ  هتشذگ ، اهنیا  زا 
. تسا نآ  یعامتجا  يدرف و  ِءوس  راثآ  يارب  هدش  هدرمش  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  یکی  تبیغ  مالسا  رد  رگا  هصالخ 

یمالسا تایاور  رد  تبیغ 

: هلمج زا  دوشیم ، هدید  هنیمز  نیا  رد  هدنهدناکت  رایسب  یتاریبعت  یمالسا  تایاور  رد 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح  رد 

ِِملسُملا  ِلُجَّرلا  ُضرِع  ابّرلاَیبرأ  َو  ُلُجَّرلا  اهینزَی  ٍۀَّینَز  َنِیثالَثَو  ّتِس  نِم  ِۀَئیطَخلاِیف  ِهّللاَدنِع  ُمَظعأ  ابّرلا  َنِم  ُلُجَّرلا  ُُهبیُصی  َمَهرّدلا  َّنا 
ناملـسم يوربآ  رتالاب ، ابر  ره  زا  تسا و  رتگرزب  انز  شـش  ویـس  زا  ادـخ  دزن  شهاـنگ  دَروآیم ، تسد  هب  اـبر  زا  ناـسنا  هک  یمهرد   ؛

رتدـب نآ  زا  يراوخابر و  یلو  دراد ، هّللاّقح  هبنج  دـشاب ، تشز  حـیبق و  هزادـنا  ره  اـنز  هک  تسا  نیا  يارب  هسیاـقم  نیا  هّتبلا  [ 650 «.] تسا
. دراد ساّنلاّقح  هبنج  نآ ، ریغ  ای  تبیغ  قیرط  زا  مدرم  يوربآ  نتخیر 

دناوخ هبطخ  دنلب  يادص  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 
582 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: » دز دایرف  و 
ُهّللا َعَّبَتَت  نَمَو  ُهَتَروَع  ُهّللا  َعَّبَتَت  ِهیخأ  َةَروَع  َعَّبَتَت  نَم  ُهَّنإف  مُهَتاروَع  اوعَبتَت  الَو  َنیِملـسُملا  اُوباتغَت  ـال  ِِهبلَِقب  نِمُؤی  َملَو  ِِهناـِسِلب  َنَمآ  نَم  َرَـشعَم  اـی 

ِِهتَیب  ِفوَج  ِیف  ُهُحَضفَی  ُُهتَروَع 
هک ره  اریز  دینکن ، وجوتسج  اهنآ  یناهنپ  ياهبیع  زا  دینکن و  ناناملـسم  تبیغ  بلق ، اب  هن  دیاهدروآ و  نامیا  نابز  هب  هک  یهورگ  يا   ؛
رد [ 651 «.] دـنکیم شیاوسر  شاهناخ  لد  رد  دزاسیم و  شاف  ار  وا  رارـسا  دـنوادخ  دـنک ، وجوتسج  دوخ  ینید  ردارب  یناـهنپ  روما  رد 

: » داتسرف یحو  یسوم  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح 
َراّنلا ُلُخدَی  نَم  ُلَّوا  َوُهَف  اهیَلَع  ًاّرِصُم  َتام  نَمَو  َۀَّنَجلا  ُلُخدَی  نَم  ُرِخآ  َوُهَف  ِۀَبیغلا  َنِم  ًاِبئات  َتام  نَم 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 315 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یلاح  رد  دریمب  هک  یـسک  دوشیم و  تشهب  دراو  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  دـشاب  هدرک  هبوت  تبیغ  زا  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یـسک   ؛
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح  رد  [ 652 «.] دوشیم خزود  دراو  هک  تسا  یسک  نیتسخن  دشاب  هتشاد  نآ  رب  رارصا 

ِِهفوَج  یف  ِۀَلِکآلا  َنِم  ِِملسُملا  ِلُجَّرلا  ِنید  یف  ُعَرسأ  ُۀَبیغلا 
تـشوگ هک  هروخ  دننامه  تبیغ  هک  دـهدیم  ناشن  هیبشت  نیا  [ 653 «.] تسا رتعیرـس  وا  مسج  رد  هروخ  زا  ناملـسم  نید  رد  تبیغ  ریثأت   ؛

، دسح نوچمه  يروما  تبیغ  ياههزیگنا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دهدیم و  داب  رب  ار  ناسنا  نامیا  تعرـسهب  دنکیم  یـشالتم  دروخیم و  ار  نت 
ار ناسنا  نامیا  نینچ  نیا  ناناملـسم ، يوربآ  ندرب  نیب  زا  تبیغ و  ارچ  هک  دوشیم  نشور  تسا ، یبلطراـصحنا  يزوتهنیک و  لـخب ، ّربکت ،

. دینک ّتقد  دهدیم - داب  رب 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ماما  هک  هدرک  لقن  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

ِراّنلا ِبالِک  ُمادإ  اهَّنإف  َۀَبیِغلاَو  مُکاّیإ  »
[654 «.] تسا خزود  ياهگس  شروخ  تبیغ  اریز  دیزیهرپب ، تبیغ  زا   ؛

583 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح  رد 

ُُهبِحاص  َُهل  َرِفغَی  نأ  ّالا  ًۀَلَیلَو  ًاموَی  َنیَعبرأ  ُهَمایِص  الَو  ُهَتالَص  ُهّللا  ِلَبقَی  َمل  ًۀَِملسُم  وأ  ًاِملسُم  َباتغا  ِنَم 
ار وا  تبیغ  بحاـص  هکنآ  رگم  دریذـپیمن  ار  وا  هزور  زاـمن و  زور  هنابـش  لـهچ  دـنوادخ  دـنک ، تبیغ  ار  یناملـسم  نز  اـی  درم  هـک  ره   ؛
ار شلمع  همان  دنرادیم و  هاگن  دنوادخ  ربارب  رد  ار  وا  دـنروآیم و  ار  یـسک  تمایق  زور  : » دومرف يرگید  ثیدـح  رد  و  [ 655 «.] دیاشخبب
. منیبیمن نآ  رد  ار  دوخ  تاعاط  نم  اریز  تسین ، نم  لمع  همان  نیا  ایادخ ، دیوگیم : دنیبیمن  نآ  رد  ار  دوخ  تانـسح  وا  دنهدیم . وا  هب 
. تسا هتفر  نیب  زا  مدرم  زا  ندرک  تبیغ  يارب  وت  لمع  دـنکیمن ، شومارف  ار  يزیچ  دوشیمن و  هارمگ  وت  راـگدرورپ  دوشیم : هتفگ  وا  هب 

لمع همان  نیا  ایادـخ  دـیوگیم : دـنیبیم  یناوارف  ياهتعاط  نآ  رد  دـنهدیم ، وا  هب  ار  شلمع  همان  دـنروآیم و  ار  يرگید  سک  سپس 
[656 «.] دش هداد  وت  هب  شتانـسح  دوب  هدرک  ار  وت  تبیغ  صخـش  نالف  نوچ  دـنیوگیم : وا  هب  ماهتـشادن . ار  اهتعاط  نیا  نم  اریز  تسین ،

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ُهَتبَتغا  نَِمل  َرِفغَتسَت  نأ  ِباِیتغإلا  ُةَراّفَک 

رطاخ هب  هدنهدناکت  تارابع  اهدیکأت و  نیا  [ 657 «.] ینک شزرمآ  بلط  ياهدرک  ار  وا  تبیغ  هک  یسک  يارب  هک  تسا  نآ  تبیغ  هراّفک   ؛
تبیغ هک  تسا  یبّرخم  ریثأت  يارب  نینچمه  تسا . لئاق  نانمؤم  یعامتجا  ّتیثیح  وربآ و  ظفح  يارب  مالسا  هک  تسا  ياهداعلاقوف  ّتیّمها 

هنیک و شتآ  هب  ندز  نماد  يارب  تسا  یلماع  تبیغ  هکنیا  رتدـب  نآ  زا  دراد و  اهلد  دـنویپ  لباقتم و  دامتعا  نانمؤم و  هعماج  تدـحو  رد 
تمظع ّتیّمها و  دوش ، راکـشآ  تبیغ  قیرط  زا  مدرم  یناهنپ  ياهبیع  یتقو  هک  ارچ  عامتجا ، حطـس  رد  اشحف  هعاـشا  قاـفن و  ینمـشد و 

. دوشیم ناسآ  نآ  هب  یگدولآ  دوریم و  نایم  زا  هانگ 
584 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نآ زا  هبوت  تبیغ و  جالع 

تّذل دوخ  راک  زا  هدننکتبیغ  هک  ياهنوگهب  دـیآیمرد ، یناور  يرامیب  کی  تروص  هب  ًاجیردـت  تشز  تافـص  زا  يرایـسب  دـننام  تبیغ 
. تسا یقالخا  كانرطخ  رایسب  تافص  زا  یکی  نیا  دنکیم و  يدونشخ  ساسحا  دزیرب  ار  نارگید  يوربآ  هتسویپ  هکنیا  زا  دَربیم و 
دنزیم نماد  هانگ  نیا  هب  تسوا و  حور  قامعا  رد  هک  تبیغ  ینورد  ياههزیگنا  نامرد  هب  زیچ  ره  زا  شیپ  دیاب  هدننکتبیغ  هک  تساجنیا 

. ینیبرتربدوخ توادع و  يزوتهنیک و  دسح و  لخب و  نوچمه  ییاههزیگنا  دزادرپب ،
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سفن تضایر  قیرط  زا  نینچمه  دروآیم و  راب  هب  هک  یموش  جیاتن  تشز و  تافص  نیا  ِءوس  بقاوع  رد  رّکفت  يزاسدوخ و  قیرط  زا  دیاب 
تبیغ هک  اجنآ  زا  دیآرب و  هبوت  ماقم  رد  هاگنآ  درادزاب . تبیغ  هب  یگدولآ  زا  ار  نابز  دـناوتب  ات  دـیوشب ، لد  ناج و  زا  ار  اهیگدولآ  نیا 

هتـسبرس تروص  هب  دـنچ  ره  دـهاوخب ، رذـع  وا  زا  دـنکیمن  داجیا  یلکـشم  دراد و  تبیغ  بحاص  هب  یـسرتسد  رگا  دراد  ساّنلاّقح  هبنج 
. دشاب

رگا و  دوش . ياهزات  داسف  لماع  ادابم  دهدن  يرتشیب  حرـش  شخببارم و  ماهدرک ، امـش  تبیغ  يربخیب  ینادان و  رثا  رب  هاگ  نم  دـیوگب  اًلثم 
نآ تکرب  هب  دـیاش  دـهد ، ماجنا  کین  لمع  دـنک و  رافغتـسا  شیارب  تسا ، هتفر  ایند  زا  اـی  دسانـشیمن ، ار  يو  اـی  درادـن  وا  هب  یـسرتسد 

. دزاس یضار  ار  لباقم  فرط  دشخبب و  ار  يو  لاعتم  دنوادخ 

انثتسا دراوم 

باختنا يارب  تروشم  ماقم  رد  هاگ  هکنیا  هلمج  زا  دراد ، ییاهانثتسا  رگید  نوناق  ره  دننام  تبیغ  نوناق  هکنیا  تبیغ  هرابرد  نخس  نیرخآ 
تسا یمالسا  مّلسم  نوناق  کی  هک  تروشم  رد  تناما  دنکیم ، یشسرپ  ناسنا  زا  یـسک  نآ  دننام  راک و  بسک و  رد  کیرـش  ای  رـسمه ،

ماجنا  ّتین  نینچ  اب  هک  تبیغ  نیا  دتفیب و  ماد  رد  یناملسم  ادابم  دیوگب ، دراد  غارس  وا  زا  یبیع  رگا  دنکیم  باجیا 
585 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسین مارح  دریگیم 
شرـس تشپ  ار  وا  هانگ  رگا  تسا و  جراخ  تبیغ  عوضوم  زا  تسا  قسف » هب  رهاجتم   » حالطـصاهب دنکیم و  هانگ  اراکـشآ  هک  یـسک  هّتبلا 

. دوشیم بکترم  اراکشآ  هک  تسا  یهانگ  صوصخم  مکح  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  درادن ، لاکشا  دننک  وگزاب 
ِءزج نتفاـی  روـضح  تبیغ  سلجم  رد  تبیغ و  هب  نداد  شوـگ  هکلب  تسا ، مارح  ندرک  تبیغ  اـهنتهن  هک  تسا  هّجوـت  لـباق  زین  هتکن  نـیا 

زا دـنزیخرب و  عاـفد  هب  تبیغ  ربارب  رد  ینعی  دـننک . تبیغ  ّدر  هک  تـسا  بـجاو  ناناملـسم  رب  تاـیاور  زا  ياهراـپ  قـبط  تـسا و  تاـمّرحم 
. دننک عافد  هداتفا  رطخ  هب  شتّیثیح  هک  یناملسم 

[658 .] دوش ارجا  ًاقیقد  نآ  رد  یقالخا  لوصا  نیا  هک  ياهعماج  تسابیز  هچ  و 

تّفع یفانم  لمع 

َءاَس َو  ًۀَشِحاَف  َناَک  ُهَّنِإ  اَنّزلا  اُوبَْرقَتَال  َو  : » » دیامرفیم تسانز . تّفع ، یفانم  لمع  نآ  هدش و  هراشا  یگرزب  هانگ  هب  ءارـسا  هروس  هیآ 32  رد 
«. تسا یهار  دب  تشز و  رایسب  راک  هک  دیوشن ، انز  کیدزن  و  اًلِیبَس ؛»

: تسا هدش  هراشا  هتکن  هس  هب  هیآ  نیا  رد 
. دیوشن کیدزن  روآمرش  لمع  نیا  هب  دیوگیم  هکلب  دینکن ، انز  دیوگیمن  فلا )

دراد یتامّدقم  ًابلاغ  انز  هب  یگدولآ  هک  تسا  نیا  هب  یفیطل  هراشا  هتفهن ، لمع  نیا  دروم  رد  نآ  قمع  رد  هک  يدـیکأت  رب  هوالع  ریبعت  نیا 
ياهباتک رگید ، همّدـقم  یباجحیب  یگنهرب و  تسا ، نآ  تامّدـقم  زا  یکی  ینارچمشچ  دـنکیم . کیدزن  نآ  هب  ًاجیردـت  ار  ناـسنا  هک 

هّیبنجا اب  تولخ  نینچمه  دوشیم . بوسحم  راک  نیا  يارب  ياهمّدقم  کیره  داسف  ياهوناک  دساف و  تایرـشن  لذتبم و  ياهملیف  رابنایز و 
زیگناهسوسو لماع  درادن ) هار  اجنآ  هب  يرگید  هک  ییاج  رد  مرحمان  نز  درم و  ندوب  ینعی  )

586 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
رد هک  تسا  انز » هب  بُرق   » لماوع زا  هراب  نیا  رد  نیفرط  لیلدیب  ياهيریگتخـس  ناناوج و  يارب  جاودزا  كرت  ماجنارـس  و  تسا . يرگید 

. تسا هدش  یهن  هناگادج  مادک  ره  زین  یمالسا  تایاور  رد  دنکیم و  یهن  ار  اهنآ  همه  روبزم  هیآ 
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. دزاسیم رتراکشآ  ار  هانگ  نیا  تمظع  تسا ، دیکأت  هس  رب  لمتشم  هک  ًۀَشِحاف » َناک  ُهَّنإ   » هلمج ب )
. دیاشگیم هعماج  رد  رگید  دسافم  هب  یهار  لمع  نیا  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  رگنایب  تسا ) یهار  دب  « ) اًلیبَس َءاس   » هلمج ج )

انز میرحت  هفسلف 

یعامتجا تخانـش  ببـس  اهنتهن  شدوجو  هک  ياهطبار  ناردـپ ، نادـنزرف و  هطبار  نتفر  نیب  زا  هداوناخ و  ماظن  رد  جرم  جره و  ییادـیپ  . 1
، تسا تیاـمح  نیا  همادا  ببـس  رمع  لوط  ماـمت  رد  هک  ار  یتـّبحم  ياـههیاپ  دوـشیم و  نادـنزرف  زا  لـماک  تیاـمح  بجوـم  هکلب  تسا ،

. دَراذگیم
. دوشیم لزلزت  راچد  تخـس  هدش  ناینب  یگداوناخ  طباور  هیاپ  رب  هک  یعامتجا  طباور  دنوش  ناوارف  عورـشمان  نادـنزرف  هک  ياهعماج  رد 

هدـیچرب جاودزا  زاـجم و  یناـسنا  هعماـج  رد  اـنز  رگا  هک  مینک  رکف  نینچ  هظحل  کـی  تسا  یفاـک  عوضوم  نیا  ّتیّمها  هب  ندرب  یپ  يارب 
گرزب ماگنه  هن  ّدلوت و  زاغآ  رد  هن  دنتسین ، یسک  تیامح  ششوپ  تحت  دنوشیم  ّدلوتم  یعاضوا  نینچ  رد  هک  یتّیوهیب  نادنزرف  دوش ،

. ندش
هب یناسنا  هعماج  دنوشیم و  مورحم  دراد  اهتنوشخ  اهتیانج و  اب  هزرابم  رد  ياهدـننکنییعت  شقن  هک  ّتبحم  رـصنع  زا  هتـشذگ ، نیا  زا 

. دوشیم لیدبت  داعبا  همه  رد  تنوشخ  اب  مأوت  یناویح  اًلماک  ياهعماج 
زا یـضعب  هک  ار  ییاهناتـساد  تسا . نازابـسوه  نایم  رد  یعامتجا  يدرف و  ياهشکمـشک  اهدروخرب و  عاونا  ببـس  نیگنن  لـمع  نیا  . 2

یلخاد  عضو  یگنوگچ 
587 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

خر تایانج  نیرتدب  یسنج  تافارحنا  رانک  رد  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  رگنایب  یبوخهب  دناهتشون  هدرک و  لقن  داسف  زکارم  ماندب و  ياههّلحم 
. دهدیم

اب هزرابم  يارب  زورما  هک  یتالیکـشت  مامت  اب  تساهيرامیب و  عاونا  هعاـشا  بجوم  لـمع  نیا  هک  هدرک  تباـث  ملع  هداد و  ناـشن  هبرجت  . 3
. دنهدیم هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تمالس  هار  نیا  زا  دارفا  هزادنا  هچ  ات  هک  دهدیم  ناشن  رامآ  زاب  دناهدرک ، مهارف  نآ  راثآ  بقاوع و 

هنوگنیا يرادـهگن  هب  رـضاح  زگره  ینانز  نینچ  هک  ارچ  دوشیم ، لسن  عطق  نادـنزرف و  نتـشک  نینج و  طقـس  ببـس  ًابلاغ  لمع  نیا  . 4
نایم زا  ار  اهنآ  هک  دننکیم  یعس  هشیمه  اذل  تسا ، نانآ  موش  لامعا  همادا  هار  رس  رب  یگرزب  عنام  دنزرف ، دوجو  ًالوصا  دنتسین و  نادنزرف 

. دنربب
تباث نشور و  لمع  رد  شتـسکش  درک ، عمج  تلود  رظن  ریز  یتاسّـسؤم  رد  ار  نادـنزرف  هنوگنیا  ناوتیم  هک  موهوم  اًـلماک  هیـضرف  نیا 

ینادـنزرف تسا ؛ یبوغرماـن  رایـسب  لوصحم  هزاـت  دراد و  تالکـشم  ردـقچ  تروص ، نیا  هب  رداـم  ردـپیب و  نادـنزرف  شرورپ  هک  هدـش 
(. دنراد مه  یتائانثتسا  هّتبلا   ) زیچ همه  دقاف  ّتیصخشیب و  راکتیانج ، لدگنس ،

شمارآ یحور و  سنا  یگدنز و  لیکشت  رد  كارتشا  هکلب  تسین ، یـسنج  هزیرغ  عابـشا  اهنت  جاودزا  زا  فده  هک  درک  شومارف  دیابن  . 5
انز میرحت  رگیدکی و  هب  درم  نز و  صاصتخا  نودب  هک  تسا  جاودزا  راثآ  زا  تایح  نوؤش  همه  رد  يراکمه  نادنزرف و  تیبرت  يرکف و 

. تسین ریذپناکما  اهنیا  زا  کیچیه 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  نآ  ياهدمایپ  انز و 

: دومرف هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دیوگیم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  ماما  یثیدح  رد 
یتاوَّللا اّماَو  َءانَفلا  ُعِرُسیَو  َقزّرلا  ُعَطقَیَو  ِهجَولا  ِرُوِنب  ُبَهذَیَف  اینُّدلاِیف  یتاوَّللا  اّماَف  ِةَرِخآلاِیف : ٌثالَثَو  اینُّدلاِیف  ٌثالَث  ٍلاصِخ : ُّتِس  انّزلاِیف  »
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ُءوُسَو ّبَّرلا  ُبَضَغَف  ِةَرِخآلاِیف ،
588 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ِراّنلاِیف ُدُولُخلا  ِوأ  ِراّنلاِیف  ُلوُخُّدلاَو  ِباسِحلا 
افـص و هکنیا  یکی  تساـیند  رد  هک  اـهنآ  اـّما  تسا . ترخآ  رد  رگید  شخب  هس  اـیند و  رد  نآ  شخب  هس  تسا : ءوـس  رثا  شـش  اـنز  رد   ؛

مـشخ تسا ، ترخآ  رد  هک  هس  نآ  اّما  و  دـنکیم . اـهناسنا  يدوباـن  رد  عیرـست  دـنکیم و  عطق  ار  يزور  دریگیم ، ناـسنا  زا  ار  ّتینارون 
یلع باتک  رد  دومرف  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  [ 659 «.] تسا خزود  شتآ  رد  دولخ - ای  لوخد - باسح و  یتخس  راگدرورپ ،

: » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میتفای  مالسلا  هیلع 
ِةَأجَفلا ُتوَم  َُرثَک  يدَعب  نِم  انّزلا  َُرثَک  اذا 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یثیدح  رد  [ 660 «.] دوشیم ناوارف  یناهگان  گرم  دوش  ناوارف  انز  نم  زا  سپ  هاگره   ؛
ِبَسَّنِلل  ًانیصَحت  انّزلا  ُكَرت 

: » دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  [ 661 «.] درک بجاو  اهلسن  ظفح  يارب  ار  انز  كرت  دنوادخ   ؛
ُّطَق ٌرویَغ  انَز  ام 

: دومرفیم مالسلا  هیلع  حیسم  یسیع  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 662 «.] دنکیمن انز  دنمتریغ  ناسنا  زگره   ؛
»

ٍتَیب یف  َدَقوأ  نَمَک  َناک  انّزلِاب  ُهَسفَن  َثَّدَح  نَم  َّنإف  اُونَزت  نأ  اًلضَف  انّزلِاب  مُکَـسُفنا  اُوثّدَُحت  نا ال  مُکُُرمآ  انأَو  اُونَزت  نأ ال  مُکَرَمأ  یـسُوم  َّنإ 
ُتیَبلا  ِقِرَتحَی  َمل  ناَو  ُناخُّدلا  َقیوازَّتلا  َدَسفأَف  ٍقَّوَُزم 

هب دسر  هچ  دینکن  مه  ار  انز  لایخ  رکف و  هک  منکیم  رما  امش  هب  نم  یلو  دینکن ، انز  هک  دومرف  رما  ار  امش  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح   ؛
ياهییابیز شتآ  هریت  ياهدود  دزورفارب ، شتآ  ینّیزم  ابیز و  ترامع  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنک  انز  رکف  هک  نآ  اریز  اـنز ، لـمع 

[663 «.] دریگن شتآ  هناخ  نآ  هچرگا  دنک  بارخ  ار  ترامع 
589 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ییوجيرترب

هراشا

17
. ِراّنلا َنِم  ُهَدَعقَم  أَّوَبَتَیلَف  ًامایق  ُلاجّرلا  َُهل  َلَّثَمَتَی  نأ  َّبَحأ  نَم  رَذابا ، ای 

هدش هدامآ  مّنهج  رد  وا  هاگیاج  دنـشاب ، هداتـسیا  وا  لباقم  رد  هنیـس  هب  تسد  نارگید )  ) نادرم هکدشابهتـشاد  تسود  هکیـسک  رذوبايا ،
. تسا

ص 90 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
: » دـیامرفیم هدرک  ییانعمرپ  هراشا  بلطم  نیا  هب  رون  هروس  رد  نآرق  تسا . رایـسب  نخـس  ماقم  هاج و  ّبح  هراـبرد  یمالـسا  تاـیاور  رد 
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هدارا هک  میهدیم  رارق  یناسک  يارب  اهنت )  ) ار ترخآ  يارـس  نیا  اًداَسَفَال ؛» َو  ِضْرَْألاِیف  اُولُع  َنوُدیُِری  َال  َنیِذَِّلل  اَُهلَعَْجن  ُةَرِخَْألا  ُراَّدلا  َْکِلت  »
تـشهب رد  دـنراد  یـشکندرگ  هب  هقالع  هک  یناـسک  ياـج  هک  تسا  نیا  هیآ  نومـضم  [ 664 «.] دـنرادن ار  نیمز  رد  داـسف  ییوـجيرترب و 

. دننکیمن داسف  نیمز  رد  دناعیطم و  هک  دراد  یناسک  هب  ّقلعت  ترخآ  تسین .
: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یثیدح  رد  دوشیم . لماش  ار  یبلطهاج  هنوگره  دراد و  یعیسو  يانعم  ضرالایف » ّولع  »

ِۀَیآلا ِهِذه  یف  ُلُخدَیَف  ِهبِحاص  ِلعَن  ِعسِش  نِم  َلَضفأ  ِِهلعَن  ُعسِش  َنوکَی  َنأ  ُّبُِحَیل  َلُجَّرلا  َّنا 
لومـشم دیوج ، يرترب  وا  رب  هزادنا  نیمه  هب  دشاب و  رتهب  شتـسود  شفک  دنب  زا  شـشفک  دنب  هک  درادب  تسود  ناسنا  رگا  ُراَّدلا ؛» َْکِلت  »

[665 «.] تسا هفیرش  هیآ  نیا 
590 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

وا هب  لـیلذ  راوخ و  ياهدـنب  دـننام  نارگید  دـشاب و  نارگید  رب  مکاـح  دـهاوخیم  صخـش  هاـگ  اًـلثم  دراد . یبـتارم  ییوجيرترب  و  ولع » »
. دشاب رتهب  نارگید  شفک  دنب  زا  ششفک  دنب  هک  دشاب  نارگید  رب  مّدقم  دهاوخیم  هک  هزادنا  نیا  یهاگ  دننک . تمدخ 

مدرم نیب  رد  ای  دنریگیم ، رارق  يراک  ردصم  رد  هک  تسا  یناسک  هژیوهب  ملع و  لها  يارب  ًاصوصخ  لکـشم  رایـسب  لحارم  زا  هلحرم  نیا 
 » اریز تسین ، یناسآ  راک  لحارم  نیا  زا  ییادج  دنوشیم . یّصاخ  هاگیاج  ياراد 

ِهاجلا  ُّبُح  َنیقیّدِصلا  ِبُوُلق  نِم  ُجُرخَی  ام  ُرِخآ 
توهش  ) رگید لحارم  مامت  رد  سفن  حالـصا  [ 666 «.] تسا ماقم  هاـج و  یتسود  دوشیم ، جراـخ  نایوگتـسار  لد  زا  هک  يزیچ  نیرخآ   ؛

هاـج ّبح  ندرک  نوریب  اـّما  درک ، نوریب  لد  زا  دوشیم  ار  اـهنیا  همه  ینعی  تسا . رتناـسآ  تورث ) ّبح  اـیند ، ّبح  سفن ، ياوه  یـسنج ،
. تسا راوشد  يراک 

. دشاب هاج  ّبح  تسا  نکمم  مه  قیّدص  بلق  رد  هک  دوشیم  مولعم  تسا . نیقیّدّصلا » بولق   » ترابع ثیدح ، بلاج  هتکن 
؟ تسیچ ییوجيرترب  اب  هزرابم  هار  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا 

رد مانمگ و  ینعی  دَنامب . هتخانـشان  مدرم  نیب  رد  ناسنا  تسا  رتهب  مومذم  تفـص  نیا  اب  هزرابم  يارب  دناهتفگ : لاؤس  نیا  باوج  رد  یخرب 
دنتـشادیمرب مدـق  كولـس  ریـس و  رد  هک  ناـنآ  قـالخا و  ناـگرزب  زا  یعمج  لـیلد  نیمه  هـب  دـیاش  دـنک . یگدـنز  يوزنم  هـلمج ، کـی 

. دنوشن روهشم  دندیشوکیم 
لماکت تداعس و  یلو  تسا  تمالـس  يزیچ  نینچ  اریز  تسین ، هاج  ّبح  ییوجيرترب و  اب  هزرابم  يارب  یـساسا  هار  نیا  ام  هدیقع  هب  یلو 

. تسا راختفا  لماکت و  وا  يارب  نیا  دـنکن ، هنال  شلد  رد  هاـج  ّبح  یلو  دـشاب  ماـقم  تسپ و  ياراد  یتّیعمج  ناـیم  رد  ناـسنا  رگا  تسین .
میوشن  هانگ  هب  هدولآ  ات  میورب  نوریب  ملاسان  طیحم  زا  هکنیا 

591 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. میوشن هدولآ  یلو  میشاب  مدرم  نیب  رد  هک  تسا  نآ  مهم  تسین . مهم  نادنچ  اّما  تسا ، تمالس  نیا 

لرتنک ار  دوخ  دـناوتب  عامتجا  بلق  رد  نتـسیز  نیع  رد  ناسنا  هک  سفن  رب  ّطلـست  مود  هار  تسا و  ندوب  مانمگ  اوزنا و  لّوا  هار  لاح  ره  هب 
. دنک

: » دیوگب راویلع  ناسنا  هک  تسا  راوشد  راک  نیا  هّتبلا 
ًۀَشحَو یّنَع  مُُهقُّرَفَت  الَو  ًةَّزِع  یلوَح  ِساّنلا  ُةَرثَک  ینُدیزَی  ال 

نتفگ هّتبلا  دشاب . ناسکی  تلاح  ود  ره  شیارب  هدنکارپ ، هچ  دـنوش و  عمج  وا  فارطا  مدرم  هچ  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  ماقم  نیا  [ 667 «.]
. تسین ریذپناکما  يزاسدوخ  یهلا و  فطل  زا  دادمتسا  اب  زج  تسا و  لکشم  نآ  هب  ندیسر  ناسآ و  نآ 

ییاتسدوخ
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: » هک هدمآرد  لثملابرض  تروص  هب  هک  تسا  هیاپ  نادب  ات  راک  نیا  یتشز 
ٌۀَحیبَق ُهَسفَن  ِءرَملا  ُۀَیِکَزت 

«. تسا دنسپان  تشز و  ییاتسدوخ   ؛
ربارب رد  ار  دوخ  تراقح  دسانشب  یبوخهب  ار  دوخ  ناسنا  رگا  هک  ارچ  تسا ، نتـشیوخ  تخانـش  مدع  دنـسپان  لمع  نیا  یلـصا  همـشچرس 

وا هب  ادـخ  هک  ار  یمیظع  ياهتمعن  دراد و  هدـهعرب  هک  ینیگنـس  ياهّتیلوؤسم  ربارب  رد  ار  شلاـمعا  ندوب  زیچاـن  راـگدرورپ و  تمظع 
. تشاذگ دهاوخن  ماگ  ییاتسدوخ  هّداج  رد  زگره  دنادب ، هدیشخب 

. تسا تشز  راک  نیا  يارب  يرگید  ياههزیگنا  زین  یلهاج  تارّکفت  ینیبرتربدوخ و  تلفغ و  رورغ و 
ریـصقت و هب  فارتعا  لماکت ، زمر  اریز  تسوا ، یگدـنامبقع  هیام  تسا ، نتـشیوخ  لامک  هب  ناسنا  داقتعا  رگنایب  ییاتـسدوخ  هک  اجنآ  زا 

رد دوخ  ریصقت  هب  فرتعم  هشیمه  ادخ  يایلوا  لیلد ، نیمه  هب  تساهفعض ؛ اهصقن و  دوجو  یلوبق 
592 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. دندرکیم یهن  دوخ  لامعا  ندرمش  گرزب  ییاتسدوخ و  زا  ار  مدرم  دندوب و  یهلا  فیاظو  ربارب 
: » دومرف هک  میناوخیم  مجن  هروس  هیآ 32  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

یقَّتا  ِنَِمب  ُمَلعأ  َّلَجَو  َّزَع  َهّللا  َّنِأل  ِهِکُُسنَو  ِِهتاکَزَو  ِهِمایِصَو  ِِهتالَص  ِةَرثَِکب  مُکُدَحأ  رِخَتفَی  ال 
همه زا  ار  امـش  ناراگزیهرپ  دنوادخ  اریز  دنک ، راختفا  هرمع  جح و  کسانم  تاکز و  هزور و  زامن و  ینوزف  هب  دـیابن  امـش  زا  سکچـیه   ؛

: » دومرف درک و  رکذ  ار  یّمهم  رایسب  لئاسم  تشون  هیواعم  يارب  هک  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  [ 668 «.] دسانشیم رتهب 
َنیعِماّسلا  ُناذآ  اهُّجَمَت  الَو  َنینِمؤُملا  ُبوُلق  اُهفِرعَت  ًۀَّمَج  َِلئاضَف  ٌرِکاذ  َرَکََذل  ُهَسفَن  ِءرَملا  ِۀَیِکَزت  نِم  ُهنَع  ُهّللا  یَهَن  ام  الَول  َو 

ياهلد هک  درمشیمرب  ار  یناوارف  لیاضف  تسا ) ترـضح  دوخ  روظنم   ) هدنیوگ هدرک ، یهن  ییاتـسدوخ  زا  دنوادخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا   ؛
رورغ و بجع و  نامه  ییاتـسدوخ  همـشچرس  هّتبلا  [ 669 «.] درادن ابا  شندینش  زا  ناگدنونـش  ياهشوگ  تسانـشآ و  نآ  اب  نانمؤم  هاگآ 

تداـع نیا  دَروآیمرد . ییوجيرترب  ّربـکت و  زا  رـس  ییاـهن  هلحرم  رد  هدرک و  هولج  ییاتـسدوخ  تروص  هب  ًاجیردـت  هک  تسا  ینیبدوخ 
، یعامتجا ياهیناماسبان  زا  یّمهم  شخب  همـشچرس  دراد  دوجو  دارفا  تاقبط و  لـلم و  زا  يرایـسب  ناـیم  رد  فّسأـت  تیاـهن  اـب  هک  طـلغ 
زا رترب  ار  دوخ  بذاک ، ساسحا  نیمه  رثا  رب  ایند  للم  یخرب  هک  دهدیم  ناشن  هتشذگ  خیرات  تساهیبلطيرترب . اهرامعتسا و  اهگنج و 

یگداتفا بقع  مامت  اب  یلهاج  برع  دنزاس . شیوخ  هدرب  هدنب و  ار  اهنآ  هک  دندادیم  قح  دوخ  هب  لیلد  نیمه  هب  دنتسنادیم و  رگید  للم 
ریخا رصع  رد  تسنادیم . رترب » هلیبق   » ار دوخ  زین  برع  لیابق  زا  ياهلیبق  ره  درمـشیم و  رترب » داژن   » ار دوخ  تشاد  هک  ياهبناجهمه  رقف  و 

. دش ياهقطنم  یناهج و  ياهگنج  همشچرس  اهتسینویهص ، ای  ناملآ  داژن  يرترب 
593 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

: » دیامرفیم نینچ  ناراگزیهرپ  زاتمم  تافص  هرابرد  هغالبلا  جهن  رد  ماّمه  فورعم  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
َُهل ُلاُقی  اّمِم  َفاخ  مُهنِم  ٌدَحأ  َیّکُز  اذإ  َنوُقِفشُم  مِِهلامعأ  نِمَو  َنوُمِهَّتُم  مِهِسُفنِأل  مُهَف  َریثَکلا  َنوُِرثکَتسَی  الَو  َلیلَقلا  ُمِِهلامعأ  نِم  َنْوَضرَی  ال 

َنوُمَلعَی ام ال  یل  ْرِفْغاَو  َنوُّنُظَی  اّمِم  َلَضفأ  ینلَعْجاَو  َنُولوُقَی  اِمب  ینذِخاُؤت  َّمُهّللا ال  یسفَن  نِم  ُمَلعأ  ّیبَرَو  يریَغ  نِم  یسفَِنب  ُمَلعأ  انأ  ُلوُقَیَف :
يادا ربارب  رد  ار  دوخ  لاـح  همه  رد  دنرامـشیمن ، گرزب  ار  دوخ  داـیز  لاـمعا  هاگچـیه  دنتـسین و  یـضار  دوخ  لاـمعا  زا  زگره  ناـنآ   ؛

تـشحو دـیوگیم  اهنآ  ّقح  رد  هچنآ  زا  دیاتـسب  ار  نانآ  زا  یکی  یـسک  هاگره  دـنکانمیب . شیوخ  لامعا  زا  دنرمـشیم و  مهّتم  فیاـظو 
هک شیاتـس  نیا  هب  اراگدرورپ ، تسا . رتهاگآ  نم  زا  نم  رب  دنوادخ  مرتهاگآ و  نارگید  زا  دوخ  لاح  هب  نم  : » دـیوگیم نینچ  دـنکیم و 

دننادیمن نم  ياهاطخ  زا  اهنآ  ار  هچنآ  هد و  رارق  رترب  دنربیم  نامگ  هچنآ  زا  ارم  نکم و  هذـخاؤم  ارم  دـننکیم  نم  ّقح  رد  نارگـشیاتس 
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«. ياشخبب نم  رب 
ییاتسدوخ  نتشیوخ و  یفّرعم  توافت 

هب ار  دوخ  ناسنا  هک  دـنکیم  باجیا  عاضوا  یهاگ  تسین ، یّلک  نوناـق  کـی  نیا  یلو  تسا ، يدنـسپان  راـک  ندرک  دوخ  حدـم  کـشیب 
. دننک هدافتسا  شدوجو  ياههیامرس  زا  دنسانشب و  ار  وا  مدرم  ات  دنک  یفّرعم  هعماج 

شیوخ حدم  ییاتسدوخ و  ناسنا  تسا  زیاج  ایآ  هک  شسرپ  نیا  خساپ  رد  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد 
: » دومرف دنک ؟

: َفُسوی َلوَق  َتعِمَس  امأ  ِهَیلإ  َّرُطضا  اذإ  مَعَن 
[670 «] ٌمِیلَع ٌظیِفَح  ّینا  ِضْرَْألا  ِِنئاَزَخ  یَلَع  ِیْنلَعْجا  »

: ِِحلاّصلا ِدبَعلا  َلوَقَو 
نیمز نیازخ  رب  ارم  دومرف : هک  ار  فسوی  راتفگ  ياهدینـشن  ایآ  درادـن ، لاکـشا  دوش  راـچان  هاـگره  يرآ ، 671 ؛] «] ٌنیِمَأ ٌحِـصاَن  ْمَُکل  اَنَأَو  »

نینچمه  مهاگآ و  نیما و  نم  هک  هد  رارق 
594 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

هّیقـشقش و هبطخ  رد  هکنیا  دوـشیم  نشور  اـجنیا  زا  [ 672 «.] منیما هاوخریخ و  امـش  يارب  نم  تفگ : هک  دوه )  ) ادـخ حـلاص  هدـنب  راـتفگ 
يامه دَرمشیم و  تفالخ  يایسآ  روحم  ار  دوخ  دزادرپیم و  نتشیوخ  حدم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هغالبلاجهن ، ياههبطخ  زا  رگید  یـضعب 

، نانخـس نیا  لاثما  دوشیم و  ریزارـس  شدوجو  راسهوک  زا  اهشناد  مولع و  لیـس  دسریمن و  وا  ماقم  رکف و  جوا  هب  اههشیدنا  زاورپ  دنلب 
. دننک هدافتسا  هعماج  عضو  دوبهب  يارب  شدوجو  هنیجنگ  زا  دنربب و  یپ  وا  ماقم  هب  ربخیب  هاگآان و  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب 

تایاور رد  هاج  ّبح  ییوجيرترب و 

: » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح  رد 
ُمُِصی  َو  یمُعی  ءیَّشِلل  َکُّبُح 

: » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتیاور  رد  [ 673 «.] دنکیم روک  رک و  ار  وت  يزیچ  نتشاد  تسود   ؛
ِءانَّثلا ّبُحَو  يوَهلا  ِعاّبتاب  ُساّنلا  َکَلَه  امَّنا 

[674 «.] دنوشیم كاله  انث  حدم و  نتشاد  تسود  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  رثا  رب  مدرم   ؛
595 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

رّبکت عاونا 

هراشا

18
. ِکلذ َلبَق  َبُوتَی  نأّالإ  ِۀَّنَجلا  َۀَِحئار  دِجَی  َمل  ِربِک  نِم  ٍةَّرَذ  ُلاقثِم  ِِهبلَق  یفَو  َتام  نَم  رذابأ ، ای 

َبِکَرَو َفوُّصلا  َسَِبل  نَم  مَعَن  لاق : ِهّللا ؟ َلوُسَر  ای  ٌدَـحأ  ِربِکلا  َنِم  وُجنَی  لَهَو  ٌلُـجَر : َلاـقَف  َنوِربکَتـسُملا  َراـّنلا  ُلُخدَـی  نَم  ُلَّوأ  رَذاـبا ، اـی 
. ِنیکاسَملا َسَلاجَو  َرامِحلا 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


زا گرم  زا  شیپ  هکنیا  رگم  دـسریمن ، شماشم  هب  تشهب  يوب  دـشاب  شلد  رد  ّربکت  زا  ياهّرذ  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یـسک  رذوبا ، يا 
. دنک هبوت  نآ 

: دیسرپ يدرم  دنتسه . ناّربکتم  دنوشیم  شتآ  لخاد  هک  یناسک  رتشیب  رذوبا ، يا 
روآّربکت شبکرم  دشوپب و  هداس  سابل  هک  یسک  يرآ ، دومرف : ترـضح  دنک ؟ ادیپ  تاجن  ربک  زا  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  ادخ ، ربمایپ  يا 

. دشاب نیکاسم  ارقف و  اب  نیشنمه  دشابن و 
ص 90 ج 77 ، راونالاراحب ،

تیاده  رون 
هانگ تفرگ  ماجنا  َملاع  رد  هک  یهانگ  لّوا  هدـمآ ، یمالـسا  عباـنم  رد  تسا . ناـهانگ  زا  يرایـسب  ّمهم  ياههمـشچرس  زا  ّربکت  رابکتـسا و 

. دش دنوادخ  اب  زیتس  هب  هکلب  رفک ، هب  یهتنم  هک  دوب  رابکتسا  زا  یشان  مهنآ  دوب و  سیلبا 
: دنراد دوخ  هب  صوصخم  رثا  مادک  ره  هک  دراد  یعاونا  ّربکت 

596 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
: دیامرفیم نآرق  تسا . نامیا  مدع  نامه  نیا  دوشیم و  راگدرورپ  ینامرفان  هب  یهتنم  هک  میلـست  مدـع  ینعی  دـنوادخ . لباقم  رد  ّربکت  . 1

[675 «.] َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
. ادخ ناگدنب  لباقم  رد  ّربکت  . 2

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روتسد  لباقم  رد  ّربکت  . 3
. مورب قح  راب  ریز  هک  دهدیمن  هزاجا  ّربکت  اّما  تسا ، قح  زیچ  نالف  هک  ماهتسناد  نم  اًلثم  قح . لباقم  رد  ّربکت  . 4

رّبکت ياههخاش 

. يروحمدوخ ینیبرتربدوخ ، یهاوخدوخ ، يدنسپدوخ ، ینیبدوخ ، هلمج : زا  دراد ، يدّدعتم  ياههخاش  ّربکت 
نارگید اب  ار  شدوخ  هتفرهتفر  دهاوخیم و  ار  شدوخ  سپـس  دیآیم و  شـشوخ  شدوخ  زا  دعب  دنیبیم  ار  شدوخ  طقف  ناسنا  زاغآ  رد 

: دیوگیم دنکیم و  هسیاقم 
ار نیا  و  دـنخرچب . نم  رود  همه  مشاـب و  روـحم  نم  دـیاب  مرتـالاب  رترب و  هـمه  زا  هـک  لاـح  دـیوگیم : دـعب  مرتـالاب ! رترب و  هـمه  زا  نـم 
هدنب و ار  نارگید  دوش و  لئاق  ار  ماقم  نیرتالاب  نیرترب و  هعماج  رد  شدوخ  يارب  هک  دوشیم  ببس  یتفص  نینچ  دنیوگیم . يروحمدوخ 

. دشاب هتشاد  مه  يرگید  ياههخاش  تسا  نکمم  ّربکت  هّتبلا  دهاوخب . شدوخ  دیبع 

رّبکت راثآ 

: هلمج زا  دناهدرمش ، يدایز  راثآ  ّربکت  يارب 
فعـض طاقن  دنیبیم ، یبوخ  نسُح و  ار  اهنآ  هکلب  دنیبن ، ار  دوخ  ياهبیع  دوشیم  ثعاب  هک  دَـنکفایم  شیاهبیع  ناسنا و  نیب  ياهدرپ 

دنیبیم تّوق  طاقن  ار 
597 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ّدس نیرتگرزب  نیا  هک  دهد  صیخشت  مه  زا  ار  دوخ  نساحم  اهبیع و  یهاوخدوخ ، رورغ و  رثا  رب  دناوتن  هک  یسک  تخبدب  هراچیب و  و 
. تسا ناسنا  لماکت  هار 
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ار ياهلحرم  چیه  ینعی  تسا . ّربکت  دننکیم  دیکأت  نآ  رب  هک  ار  ياهلحرم  نیرتمهم  دناهتشون ، ییاهزیچ  كولس  ریس و  هرابرد  هک  ییاملع 
دنک شومارف  ار  شدوخ  دناوتب  هکنآ  رگم  دسریمن  ادخ  هب  برق  هّللاءاقل و  ماقم  هب  ناسنا  اریز  دننادیمن ، رتالاب  نیا  زا  كولس  ریـس و  رد 

. دشیدنین وا  زا  ریغ  هب  دهاوخن و  دنیبن و  ار  وا  زا  ریغ  و 
وحم طـقف  هک  تسا  نآ  یقیقح  دّـحوم  تسا . كرـش  مه  ندیـشیدنا  دوخ  هب  دـشیدنایم و  دوخ  هب  دـنکن ، شومارف  ار  شدوـخ  رگا  یلو 

مارتحا و یسرپلاوحا و  اهنآ  اب  مدرم  اریز  دنتسه ، ورهبور  عوضوم  نیا  اب  تّدشهب  ملع  لها  تسا . لکشم  رایـسب  مه  نیا  دوش و  وا  لامج 
دهاوخیم يدنمورین  يوق و  رایـسب  حور  دنربیم . یلعا  شرع  هب  ار  ناسنا  ناقّلمتم  یخرب  دنتـسرفیم و  تاولـص  ناشیارب  دننکیم ، مارکا 

. دنکن مگ  ار  شدوخ  ناسنا  هک 
: دومرف ترـضح  تفای ؟ تاجن  ربک  زا  تسا  نکمم  ایآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يا  دـسرپیم  یـسک  هک  هدـمآ  ثیدـح  لیذ  رد 

شدوخ ار  شدنفـسوگ  دـشابن ، روآّربکت  شبکرم  دـشوپب ، هداس  سابل  هکنیا  لثم  تسا ، لاـثم  يارب  هک  درک  رکذ  ار  يروما  سپـس  يرآ .
. دوش هتسکش  ّربکت  تب  هک  تسا  نیا  روظنم  هصالخ  دشاب . ارقف  نادنمزاین و  اب  نیشنمه  دشودب و 

نکشرورغ لماوع 

تداعـس يارب  گرزب  ینمـشد  رورغ ، نیا  دـنوشیم و  رورغم  ماـقم  لاـم و  هب  ندیـسر  يّداـم و  تاـناکما  هب  نتفاـی  تسد  اـب  مدرم  یخرب 
تسا تیبرت  یلاع  باتک  هک  نآرق  لیلد  نیمه  هب  دَروآیمرد ؛ رفک  كرش و  زا  رس  رورغم  ناسنا  ماجنارس ، دیامرفیم  نآرق  تساهناسنا .

: دنکیم هدافتسا  رورغ  نیا  نتسکش  مه  رد  يارب  فلتخم  ياههار  زا 
598 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

نکمم امـش  ياههیامرـس  نیمه  هک  دهدیم  رادشه  یهاگ  [ 676] دـنکیم مّسجم  ار  يّدام  ياههیامرـس  ندوب  رادـیاپان  یتسین و  انف و  هاگ 
. دهدیم شابرادـیب  ناسنا  هب  اهنوعرف ، اهنوراق و  نوچمه  خـیرات ، نارورغم  تشونرـس  رکذ  اب  ینامز  و  [ 677] دوش ناتناج  نمشد  تسا 
هک ار  وا  هدنیآ  ای  دَربیم و  دوب  يرادقمیب  كاخ  ای  شزرایب  هفطن  هک  هاگنآ  ینعی  وا ، یگدنز  هتـشذگ  هب  هتفرگ و  ار  ناسنا  تسد  هاگ 
هب [ 678 .] تسا ياهناقمحا  راک  رورغ  یناوتان ، فعـض و  ود  نیا  نایم  رد  دـنادب  ات  دزاسیم ، مّسجم  شنامـشچ  ربارب  رد  تسا  هنوگنیمه 

هرهب تسا ، هدـش  یگرزب  تاـیانج  همـشچرس  خـیرات  لوـط  رد  هک  یناطیـش  يوـخ  نیا  نتـسکش  مه  رد  يارب  ياهلیـسو  ره  زا  بیترت  نیا 
. دریگیم

اهنتهن نانآ  دنوشیمن . تشز  يوخ  نیا  راتفرگ  تورث  ای  ماقم  هب  ندیـسر  اب  زگره  نیبعقاو ، ّتیفرظرپ و  نامیااب و  ياهناسنا  ًامّلـسم  یلو 
هک دنرمشیم  یتیراع  ياهتنیز  ار  روما  نیا  همه  نانآ  ددرگیمن . رادیدپ  ناشیگدنز  همانرب  رد  يرییغت  نیرتمک  هکلب  دنوشیمن ، رورغم 

. دنزیریم ورف  میسن  کی  شزو  اب 

مالسلا مهیلع  تیبلها  تایاور  رد  رّبکت 

: » دومرف هک  میناوخیم  ینیبرتربدوخ  ربک و  شهوکن  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هعصاق  هبطخ  رد 
. ٍةَدِحاو ٍۀَعاس  ِربِک  نَع  ٍۀَنَـس  ِفالآ  َۀَّتِـس  َهّللا  َدَبَع  دَـق  َناکَو  َدـیهَجلا  ُهَدـهَجَو  َلیوَّطلا  ُهَلَمَع  َطَبحأ  ذإ  َسِیلبِإب  ِهّللا  ِلِعف  نِم  َناک  اِمب  اوُِربَتعاَف 

َّنا ًاکَلَم . اهنِم  ِِهب  َجَرخأ  ٍرمِأب  ًارََـشب  َۀَّنَجلا  َلِخدـُِیل  ُهَناحبُـس  ُهّللا  َناک  ام  اّلَک  ِضرألا  ِلهأَو  ِِهتَیِـصعَم  ِلثِِمب  ِهّللا  یَلَع  ُمَلـسَی  ِسیلبا  َدـَعب  اذ  نَمَف 
ٌدِحاَول ِضرألاَو  ِءامَّسلا  ِلهأ  یف  ُهَمکُح 

شالت  ینالوط و  تادابع  لامعا و  هک  هاگنآ  درک  راتفر  سیلبا  اب  دنوادخ  هچنآ  هب  دیریگ  تربع  دنپ و   ؛
599 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
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سیلبا زا  دعب  یـسک  هچ  لاح  نیا  اب  داد . داب  رب  ندیزرو  ّربکت  یتعاس  هب  دوب  هدرک  ادخ  یگدنب  لاس  رازه  شـش  هک  ار  شیاهشـشوک  و 
رد دتسرفب  تشهب  هب  ار  یناسنا  دنوادخ  تسین  نکمم  زگره  هن ، دنامب . نوصم  تیصعم  نامه  نداد  ماجنا  ربارب  رد  ادخ  رفیک  زا  دناوتیم 

ماما یتیاور  رد  [ 679 «.] تسا ناسکی  نیمز  نامسآ و  لها  هرابرد  دنوادخ  مکح  تسا . هدنار  تشهب  زا  ار  ياهتشرف  نآ  هب  هک  يراک  ربارب 
: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص 

اّمأَو اـهنِم  َلَـکا  نا  یلَع  ُصرِحلا  ُهَلَمَح  ِةَرَجَّشلا  نَع  َیُِهن  َنیح  َمَدآ  َّنإـف  ُصرِحلا  اـّمأَف  ُدَـسَحلاَو . ُرابِکتـسْإلاَو  ُصرِحلا  ٌۀـَثالَث : ِرفُکلا  ُلوُصا 
ُهَبِحاص  امُهُدَحأ  َلَتَق  ُثیَح  َمَدآ  انباَف  ُدَسَحلا  اّمأَو  یبأَف  َمَدِآل  ِدوُجُّسلِاب  َِرما  ُثیَح  ُسیلبإف  ُرابِکتسإلا 

ّربکت دروخب ، عونمم  تخرد  زا  مدآ  هک  دـش  ببـس  صرح  دـسح . ّربـکت و  صرح و  تسا : زیچ  هس  نایـصع  رفک و  ياـههشیر  لوصا و   ؛
ماما زا  یتیاور  رد  [ 680 «.] دشکب ار  يرگید  مدآ  نادنزرف  زا  یکی  هک  دش  ببس  دسح  دنک ، یچیپ  رس  ادخ  نامرف  زا  سیلبا  هک  دش  ببس 

: » دندومرف هک  میناوخیم  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و 
ٍربِک نِم  ٍةَّرَذ  ُلاقثِم  ِِهبلَق  یف  نَم  َۀَّنَجلا  ُلُخدَی  ال 

: » هک تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  دنوادخ  ياهدنپ  زا  [ 681 «.] دوشیمن تشهب  لخاد  دشاب  شبلق  رد  ربک  ياهّرذ  هزادناهب  هک  ره   ؛
ِتاوَهَّشلا  َنِم  َِکلذ  َکعَنمَیلَف  ِربَقلا  ُنِکاس  َکَّنأ  ْرُکْذاَو  َرخَفلا  َِعدَو  َربِکلا  ِعَض  یسُوم  ای 

تاوهـش زا  ار  وـت  اـهنیا  دـیاب  تفاـی . یهاوـخ  تنوکـس  ربـق  رد  وـت  هک  روآ  داـی  هب  رادرب و  یـشورفرخف  زا  تـسد  نـک و  اـهر  ار  ّربـکت   ؛
[682 «.] درادزاب

600 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

تّما رارشا 

هراشا

19
. یتَّما ُرارَش  َِکئلوأ  ِلوَقلِاب  َنوُحَدمَیَو  ِبارَّشلاَو  ِماعَّطلا  ُناولأ  مُُهتَّمِه  ِِهب  َنْوَذُغیَو  ِمَعّنلاِیف  َنوَُدلُوی  یتَّما  نِم  ٌسان  ُنوُکَیَس  رَذابا ، ای 

شیاتـس لها  تسا و  گنراگنر  ياهیندیـشون  اهاذغ و  ناشتّمه  دنکیم و  دشر  تمعن  زان و  رد  نم  تّما  زا  یهورگ  يدوزهب  رذوبا ، يا 
. دنانم تّما  نیرتدب  نانیا  دنتسه .

تیاده  رون 
َمَّرَح ْنَم  : » » دـیامرفیم فارعا  هروس  هیآ 32  رد  هراب  نیا  رد  نآرق  تساهنآ . زا  هدافتـسا  یهلا  ياـهتمعن  دروم  رد  مالـسا  رد  لّوا  لـصا 

هزیکاپ ياهيزور  هدیرفآ و  دوخ  ناگدـنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياهتنیز  یـسک  هچ  وگب : ِقْزّرلاَنِم ؛» ِتاَبّیَّطلاَو  ِهِداَبِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَـنیِز 
.»؟ تسا هدرک  مارح  ار 

دـیروخب و هزیکاپ  ياهاذـغ  زا  ناربمایپ ، يا  اًِحلاَص ؛» اُولَمْعاَو  ِتاَبّیَّطلاَنِم  اُولُک  ُلُسُّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی  : » » دـیامرفیم نونمؤم  هروس  هـیآ 51  رد  و 
«. دینک کین  يراک 

یلو هدـش ، هتفریذـپ  لصا  کی  ناونعهب  نیا  هّتبلا  تسا . هدرمـش  زاجم  ار  یهلا  ياهتمعن  زا  هدافتـسا  هک  میراد  يدّدـعتم  تاـیآ  نینچمه 
. دشاب اهنآ  بقارم  دیاب  ناسنا  هک  دوشیم  ادیپ  مه  يرگید  نیوانع  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  مهم 

رد زاغآ  زا  دـهدب . رارق  نآ  ریـسم  رد  ار  اهزیچ  هّیقب  دوش و  ناسنا  يارب  فدـه  هّفرم  یگدـنز  هک  تسا  نیا  دوشیم  ادـیپ  هک  یناونع  لّوا 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 325 

http://www.ghaemiyeh.com


دبای شرورپ  تمعن  زان و  نایم 
601 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ُلُسُّرلا اَهُّیَأ  اَی   » دیوگیم هک  اجنآ  یّتح  تسین و  یـضار  يزیچ  نینچ  هب  هاگچیه  مالـسا  دشاب . نیمه  طقف  وا  شالت  مامت  دوش و  گرزب  و 
. دینک هدافتسا  حلاص  لمع  ریسم  رد  تابّیط  زا  ینعی  تسا . هدرک  رکذ  ار  کین  راک  نآ  اب  هارمه  ِتاَبّیَّطلاَنِم » اُولُک 

دجـسم فده  دیرادرب »! دوخ  اب  دجـسم  هب  نتفر  ماگنه  ار  دوخ  تنیز  ٍدِجْـسَم ؛» ّلُک  َدـْنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُـخ  ، » » فارعا هروس  هیآ 31  رد  اـی 
رگا هک  ارچ  دریگ ، رارق  یگدـنب  ّتیدوبع و  ریـسم  رد  دـیاب  اهنیا  همه  [ 683 «.] تسا عیـسو  ادخ  نیمز  ٌۀَعِـساَو ؛» ِهَّللا  ُضْرَأ   » » هکلب تسین ،

. تسا هدش  فرحنم  یلصا  ریسم  زا  دش  فده 
مه هّفرم  یگدنز  دـنک و  ربخیب  لفاغ و  ادـخ  زا  ار  ناسنا  يّدام  یگدـنز  ینعی  تسا . نآ  ندوب  ازتلفغ  تسا ، عونمم  هک  یلکـش  نیمود 

. هداد ار  سفن  تاّینمت  كرت  هزور و  دهز ، روتسد  مالسا  هک  تساجنیا  دشاب . هدننکلفاغ  ینعی  دزاس . لوغشم  شدوخ  هب  ار  ناسنا 
ِرکـش منکیم  راطفا  هک  هاگنآ  منکیم . راطفا  یهاگ  مریگیم و  هزور  یهاـگ  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  یثیدـح  رد 

«. ماناگنسرگ دای  هب  مریگیم  هزور  هک  هاگنآ  مروآیم و  اجهب  ار  ادخ 
و هتخاـسن . ربـخیب  لـفاغ و  ار  وا  تمعن  هک  تسا  نیا  هناـشن  ناـمورحم ، داـی  هب  ّتیمورحم  رد  دـشاب و  ادـخ  داـی  هب  تمعن  رد  ناـسنا  رگا 

. دوشیم تلفغ  ثعاب  تمعن  يدایز  هک  تساجنیا  ادخ ، زا  لفاغ  تمعن  رد  یلو  دشاب ، نامورحم  دای  هب  ّتیمورحم  رد  هچنانچ 
ْنَع ِناَتَّنَج  ًۀَیآ  ْمِِهنَکْـسَم  ِیف  ٍإَبَِـسل  َناَک  ْدََقل  : » » دیامرفیم نآرق  هکنانچ  تسا ، هدنزومآ  رایـسب  هک  درک  هشیدنا  ابـس  موق  ناتـساد  رد  دیاب 

زا هدرتسگ  گرزب و  غاب  ود  دوب : یهلا ) تردق  زا   ) ياهناشن ناشتنوکس  ّلحم  رد  ابـس  موق  يارب  ْمُّکبَر ؛» ِقْزِر  ْنِم  اُولُک  ٍلاَمِـش  ْنَع  َو  ٍنیِمَی 
[684 «.] دیروخب ناتراگدرورپ  يزور  زا  میتفگ ): اهنآ  هب  و  میظع ؛ هناخدور   ) پچ تسار و 

602 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
. دندوب ناشخرد  ینّدمت  یلاع و  یتموکح  ياراد  دنتسیزیم و  ناتسبرع  هریزج  بونج  رد  هک  دندوب  یتّیعمج  ابس  موق 

اهناتـسهوک رد  یبالیـس  ياـهناراب  دـشیمن . يرادربهرهب  نآ  زا  تشادـن  یّمهم  هناـخدور  نوچ  اـّما  دوب ، زیخلـصاح  رایـسب  نمی  كاـخ 
دنتخاس ساّسح  طاقن  رد  ییاهدس  دـنداتفا و  اهبآ  نیا  زا  هدافتـسا  رکف  هب  مدرم  تفریم . ردـه  هب  اهتشد  رد  نآ  ياهبآ  دـیرابیم و 

. دوب برأم » ّدس   » رتبآرپ رتمهم و  همه  زا  هک 
هنماد هّرد و  نیا  هناهد  رد  تشذگیم . نآ  رانک  زا  طارص »  » ياههوک میظع  ياهلیس  هک  اههّرد  نیا  زا  یکی  ياهتنا  رد  دوب  يرهش  برأم 

ابیز و ياهغاب  دنتـسناوت  نآ  زا  هدافتـسا  اب  هک  دش  دایز  دس  تشپ  هریخذ  بآ  يردقهب  دـندرک . انب  يدـنمورین  میظع و  ّدـس  قلب »  » هوک ود 
. دننک داجیا  دشیم  یهتنم  دس  هب  هک  ياهناخدور  ریسم  يوس  ود  رد  تکربرپ  ياهرازتشک 

رب ناوارف  ياـههویم  ردـقنآ  هداد ، مـه  تـسدهبتسد  ناـتخرد  هدرتـسگ  ياـههیاس  دوـب و  لـصّتم  مـه  هـب  نیمزرـس  نـیا  داـبآ  ياـههیرق 
رد مه  رس  تشپ  اههویم  تشذگیم  اهنآ  ریز  زا  تشاذگیم و  رس  يور  يدبـس  یـسک  هاگره  دنیوگیم  هک  دوب  هدش  رهاظ  ناشراسخاش 

. دشیم رپ  دبس  یهاتوک  تّدم  رد  داتفایم و  نآ 
لماکت راگدرورپ و  تعاطا  يارب  اّیهم  یطیحم  دوب ؛ هتخاس  هدامآ  كاپ  یگدـنز  يارب  هّفرم  رایـسب  یطیحم  ّتینما ، اـب  هتخیمآ  تمعن  روفو 

. يونعم ياههبنج  رد 
تافالتخا هب  دنتخادرپ و  یشورفرخف  تمعن و  نارفک  هب  دندرپس ، یشومارف  تسد  هب  ار  ادخ  دنتـسنادن ، ار  تمعن  همهنیا  ردق  موق  نیا  اّما 

. دندز نماد  یتاقبط 
زا ار  نآ  هنـال و  یکاـخ  ّدـس  نیا  هراوید  رد  تسم ، رورغم و  مدرم  مشچ  زا  رود  ییارحـص  ياـهشوم  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  یخرب  رد 
رد هرابکی  دوبن  بالیس  راشف  لّمحت  هب  رداق  هک  دس  ياههراوید  داتفا . هار  هب  یمیظع  بالیس  دیراب و  يدیدش  ناراب  دندرک . تسس  نورد 
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نوریب  دس  تشپ  مکارتم  ياهبآ  تسکش و  مه 
603 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

دابآ نیمزرـس  نآ  ناریو و  ار  لّلجم  ياههناخ  اهرـصق و  درک و  هابت  ار  نایاپراچ  اهتعارز و  اهرازتشک و  اهغاب ، اهيدابآ ، مامت  تخیر و 
زگروش تخرد  خلت و  هایگ  دنچ  اهنت  رَوراب  ناتخرد  مّرخ و  ياهغاب  همه  نآ  زا  تخاس . لّدـبم  فلع  بآیب و  کشخ و  ییارحـص  هب  ار 

. دنتفرگ ار  ناشیاج  ناغاز  اهموب و  دندرک و  چوک  اجنآ  زا  ناوخلزغ  ناغرم  دنام . ياج  رب  ردس  و 
انـشآ دوخ  فعـض  هب  ناگدنب  ات  دهدیم ، داب  رب  شوم  دنچ  اب  ار  میظع  ینّدمت  دـنک ، ییامنتردـق  دـهاوخب  دـنوادخ  هک  یماگنه  يرآ ،

هقباـسم رد  هدرکاـن  يادـخ  هک  دوـش  ادـیپ  مه  مـلع  لـها  يارب  تـسا  نـکمم  بـلطم  نـیا  [ 685 .] دـنوشن رورغم  تردـق  ماـگنه  دـنوش و 
نینچ دنوش و  لفاغ  دـنوادخ  زا  هجیتن  رد  دـنورب و  تالّمجت  ریاس  هوکـشاب و  هّیلقن  هلیـسو  هوکـشاب ، لزانم  لابند  هب  دـنتفیب ، یتسرپلّمجت 

. دنکیم عونمم  ناسنا  يارب  ار  یهلا  ياهتمعن  زا  هدافتسا  يوناث ، ناونعهب  مه  مود  ناونع  نیا  دوش . ناشبیصن  یتشونرس 
هراشا مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  هنوگنامه  دننکیم ، يرپس  ار  راگزور  یتخـسهب  مدرم  مینیبیم  زور  ره  هک  تسا  نیا  موس  ناونع 

، تسا مورحم  هنسرگ و  همهنیا  هک  یطیحم  نینچ  رد  تسا ؟ هنـسرگ  ياهمکـش  نم  فارطا  رد  هک  یلاح  رد  مباوخب  ریـس  نم  ایآ  دومرف :
. منامب ربخیب  نارگید  زا  دشاب و  میگدنز  مدوخ و  نم  ّمغ  ّمه و  مامت  مسرب و  مدوخ  هب  دیابن  نم 

يارب اهتمعن  یخرب  زا  هدافتـسا  دنتـسه ، مدرم  يوگلا  هوسا و  هک  نانآ  هک  تسا  نیا  نآ  دنکیم و  ادـیپ  یمراهچ  ناونع  کی  مه  یهاگ 
، دـشاب بوخ  نارگید  يارب  لیاسو  نآ  زا  هدافتـسا  تسا  نکمم  صاخ . فنـص  کی  يارب  تسا  يوناث  ناونع  کی  نیا  تسا . عونمم  اهنآ 

. بسانمان تسا  مدرم  يوگلا  هک  یسک  يارب  اّما 
لحم  ياقآ  هک  هزادنا  نیمه  دوب و  مدرم  اب  راگزور  تالکشم  رد  دیاب  نیاربانب 

604 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
اقآ دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تسین . هداس  مه  ندـش  لحم  ياقآ  نوچ  دـشاب ، کیرـش  اهنآ  ياهّتیمورحم  اـهمغ و  رد  تسا 
هب تسد  رکون و  تروص  هب  نارگید  هکنیا  زا  تسا و  تمعن  رد  قرغ  هک  یسک  اّما  دشاب . کیرـش  تالکـشم  رد  مدرم  اب  هک  تسا  یـسک 

. تسین مدرم  ياقآ  نیا  دَربیم ، تّذل  دنتسیاب  وا  لباقم  رد  هنیس 

تمعن نارفک  تقیقح 

تمعن نارفک  تمعن ، زا  هدافتـساِءوس  یفارحنا و  يریگهرهب  هنوگره  هکلب  دنک ، ادخ  یـساپسان  ناسنا  هک  تسین  نیا  هب  اهنت  تمعن  نارفک 
تمعن فرص  ینعمهب  تمعن  نارکش  هک  هنوگنامه  دراد . رارق  مود  هجرد  رد  یساپسان  تسا و  نیمه  تمعن  نارفک  تقیقح  ًالوصا  تسا .

اًلمع یلو  ییوگب  هّللدمحلا  نارازه  نابز  اب  رگا  تسا ، دعب  هجرد  رد  نابز  اب  ییوگساپس  هدش و  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  تسا  یفده  نآ  رد 
. ياهدرک تمعن  نارفک  ینک  هدافتساِءوس  تمعن  زا 

، تعیبط ناهج  فلتخم  ياهورین  دَروخیم . مشچ  هب  نارفک  هب  تمعن  لیدـبت  نیرتزراب  مینکیم  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  يرـصع  نیمه  رد 
. تسا هداتفا  راک  هب  وا  عفانم  ریسم  رد  هدش و  راهم  اهناسنا  تسد  هب  رشب ، يدادادخ  راکتبا  شوه و  وترپ  رد 

رب هدـش و  هتـشادرب  اهناسنا  شود  يور  زا  نیگنـس  ياهراب  هتخاس ، نوگرگد  ار  ناهج  نیا  هرهچ  یتعنـص  تاعارتخا  یملع و  تاـفاشتکا 
شرتسگ هشیدـنا و  رـشن  لیاسو  تسا و  رگید  نامز  ره  زا  شیب  یهلا  ياهتمعن  بهاوم و  تسا . هتفرگ  رارق  اههناخراک  ياهخرچ  شود 

رظن ره  زا  ناـهج  نیا  مدرم  يرـصع  نینچ  رد  دـیابیم  هتفرگ و  رارق  ناـگمه  سرتـسد  رد  ناـهج  ياـج  همه  زا  یهاـگآ  شناد و  مـلع و 
. يونعم رظن  زا  مه  يّدام و  رظن  زا  مه  دنشاب ، یتخبشوخ  ياهناسنا 

راک هب  يرگدادیب و  نایغط و  هار  رد  تعیبط  فرگـش  ياهورین  ندرک  فرـص  رفک و  هب  یهلا  گرزب  ياهتمعن  نیا  لیدبت  رطاخ  هب  یلو 
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دروم تسخن  یتعنص  هزات  هدیدپ  ره  هک  ياهنوگهب  بّرخم ، ياهفده  هار  رد  تافاشتکا  تاعارتخا و  نتفرگ 
605 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. تسا دعب  هجرد  رد  نآ  تبثم  ياههبنج  دریگیم و  رارق  یبیرخت  يرادربهرهب 
هب ار  دوخ  ّتیعمج  موق و  هک  هدـش  ببـس  تسادـخ ، ناربمایپ  هدـنزاس  تاـمیلعت  زا  نداـتفا  رود  لولعم  هک  گرزب  یـساپسان  نیا  هصـالخ 

. شایبـیرخت راـثآ  همه  اـب  یناـهج ، ياهقطنم و  ياـهگنج  زا  تسا  ياهعوـمجم  هک  يراوـبلاراد  ناـمه  دـنناشکب ، تکـاله )  ) راوـبلاراد
هتشذگ رد  هکنانچ  تفرگ ، دهاوخ  ار  شناراذگناینب  ناماد  ماجنارـس  هک  اهرامثتـسا  اهرامعتـسا و  اهداسف و  اهملظ و  اهینماان و  نینچمه 

. مینیبیم مشچ  اب  مه  زورما  میدید و 
[686 .] تسا راوبلاراد  يوس  هب  ناشریسم  دننک  ادخ  ياهتمعن  نارفک  یتّلم  موق و  ره  هک  هدرک  ینیبشیپ  نآرق  بلاج  هچ 

606 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

فّوصت رطخ 

هراشا

20
ُۀَِکئالَم مُهَنَعَلت  َِکئلوا  مِهِریَغ  یلَع  َِکلِذب  َلضَفلا  ُمَُهل  َّنا  َنْوَرَی  مِِهئاتِشَو  مِهِفیَص  یف  َفوُّصلا  َنوُسَبلَی  ٌموَق  ِنامَّزلا  ِرِخآ  یف  ُنوُکَی  رَذابا ، ای 

. ِضرألاَو ِتاوامَّسلا 
يرترب نارگید  رب  راک  نیا  اب  دننکیم  نامگ  دنـشوپیم و  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  یمـشپ  سابل  هک  دـنایهورگ  نامّزلارخآ  رد  رذوبا ، يا 

. دننکیم ناشتنعل  نیمز  اهنامسآ و  هکئالم  هک  دنایناسک  نانیا  دنراد .
تیاده  رون 

ناـمّزلا رخآ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  هدرک و  ياهتـسبرس  مهم و  بلطم  هب  هراـشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ثحب ، دروـم  ثیدـح  رد 
هلمج زا  اـهنآ  دـننادیم . تلیـضف  هناـشن  دوخ  يارب  ار  راـک  نیا  دنـشوپیم و  یمـشپ  ساـبل  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  هک  دـنیآیم  یتّیعمج 

. دننکیم ناشتنعل  نیمز  نامسآ و  هکئالم  هک  دنایناسک 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  ثیدح  يانعم  رد 

، دنـشوپیم كزاـن  ياـهسابل  مدرم  هک  ناتـسبات  رد  نیبرتربدوـخ ، راـکایر و  ياـهناسنا  تسا . ناراـکایر  ترـضح  دارم  هـکنیا  تـسخن 
امنتشگنا فورعم و  تلیـضف  اوقت و  دهز و  هب  مدرم  نیب  رد  دنهاوخیم  عقاو  رد  دـننکیم و  نت  هب  نشخ ) نیمـشپ و   ) میخـض ياهسابل 

املع یخرب  هچرگا  تسا . ترهش  سابل  نیا  و  دنوش .
607 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ترهش سابل  مییوگیم : اذل  میدیمهفن و  ار  نیا  ثیداحا  زا  ام  یلو  تسا ، ناسنا  یگدنز  فالخرب  هک  تسا  نآ  ترهـش  سابل  دنیوگیم 
. تسا تایاور  نحل  اب  قباطم  انعم  نیا  و  یترهش . ره  هن  دنک ، اوقت  عرو و  دهز و  هب  روهشم  ار  دوخ  دهاوخب  ناسنا  هک  تسا  یسابل 

هلمج زا  هکلب  دوب ، هدشن  مالـسا  دراو  مالـسا  ردص  زا  يرگیفوص  اریز  هفّوصتم ، هّیفوص و  هب  تسا  هراشا  ثیدح  هک  تسا  نیا  مود  ریـسفت 
قیرط زا  دش و  مالـسا  دراو  رگید  کلامم  زا  ینانوی  يدنه و  راکفا  اب  هارمه  فرط  نیا  هب  مود  نرق  زا  هک  تسا  یتادراو  یطاقتلا و  راکفا 
یبیغ ربـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  ریـسفت ) نیا  قبط   ) بیترت نیا  هب  دـیدرگ . لـقتنم  یمالـسا  کـلامم  هب  اـهباتک  همجرت 
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هن تسا  یبتکم  فارحنا  اب  بسانتم  هدمآ  تیاور  رد  هک  دیدش  نعل  نیا  دنوشیم و  ادیپ  یهورگ  نم  تّما  نیب  رد  هدـنیآ  رد  هک  دـهدیم 
. تّدش نیا  هب  هن  اّما  دننک ، نعل  ار  یناسنا  تسا  نکمم  هک  ارچ  يدرف ؛ فارحنا 

: مزادرپیم یفارحنا  عوضوم  نیا  دروم  رد  ثحب  هب  يردق  مراد  هتشذگ  زا  هک  یتاعالّطا  اب  اجنیا  رد 

فّوصت ياهرطخ 

. هعیش ّتیناحور  عّیشت و  مالسا و  يارب  گرزب  سب  تسا  يرطخ  فّوصت 
تقیقح هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یفرحنم  هار  لقع  هار  هک  دندقتعم  نانیا  دنکیم . ادـج  ملع  هار  زا  ار  شهار  فّوصت  هک  تسا  نیا  لّوا  رطخ 

. تخیر رود  ار  تالالدتسا  دومیپ و  ار  لد  ِهار  دیاب  هکلب  تسا ، نیبوچ  نایلالدتسا  ياپ  دَناسریمن و 
هراب نیا  رد  فّوصت  باحـصا  زا  یکی  دوشیم . بوسحم  هدـننز  تشز و  یثحب  ملع ، باتک و  زا  نخـس  تساهنآ ، زکارم  هک  اههاقناخ  رد 

ملق و باتک و  مدیـسریم ، نارای  ریاس  خیـش و  تمدـخ  هب  هاقناخ  رد  دـعب  مدـناوخیم و  سرد  متفریم و  هسردـم  هب  هک  اًـلبق  دـیوگیم :
متاود  يزور  دننیبب . اهنآ  ادابم  هک  مدرکیم  ناهنپ  ار  تاود 

608 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
هک تشز  يزیچ  تروع و  ار  تاود  اهنآ  ناشوپب . ار  تتروع  رادرب و  ار  نیا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  میاهکلسممه  زا  یکی  داتفا ، نوریب 

. دندرکیم دروخرب  هنوگنیا  رتفد  باتک و  اب  دنتشادنپیم و  هدش  نایامن 
، دوب هتخیر  رود  ار  شیاهباتک  همه  هک  اهنآ  زا  یکی  دنتخیر . هناخدور  رد  دنتشاد  باتک  هچ  ره  هک  دناهتشون  اهنآ  زا  یعمج  تالاح  رد 

يدوب هتخادنین  رود  رگا  تفگ : وا  تفر . خیـش  رـضحم  هب  داد  ماجنا  ار  اهنآ  یتقو  نک و  نانچ  نینچ و  دنیوگیم  وا  هب  هک  دید  باوخ  رد 
. يدربیمن خیش  رضحم  زا  ياهرهب  چیه 

فّوصت هچخیرات  رد  هک  تسا  یلئاسم  اهنیا  اّما  دـیوگن ، نینچ  يزورما  یفوص  هک  تسا  نکمم  دـنراد . ینمـشد  نینچ  ملاع  ملع و  اب  اهنآ 
یّـصاخ باسح  اهنآ  يارب  هک  تسا  مولعم  یتّیعمج  نینچ  دنرامـشیم ، هار  نزهار  ار  ِملاع  دننادیم و  باجح  ار  ملع  هک  تسا  هدـش  تبث 

. هدش زاب 
دوشیم ناـسنا  یهاوخدوخ  رورغ و  ثعاـب  هک  تسا  یملع  روـظنم  ًامّلـسم  هتـشون ، ربکـالا » ُباـجِح  ُملِعلا   » هلمج اـهباتک  یخرب  رد  رگا 

رد تایاور  تایآ و  همه  نیا  درک . لیوأت  ار  نآ  دـیاب  دوب  مه  ياهلمج  نینچ  رگا  اذـل  دـنکیمن ، شهوکن  ار  ملع  تاذ  سکچـیه  هنرگو 
ماقم هب  اـملع  طـقف  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  [ 687 «] ُءاَمَلُْعلا ِهِداَبِع  ْنِم  َهَّللایَـشْخَی  اَمَّنِإ  : » دـیامرفیم نآرق  میراد . ملاع  ملع و  ِحدـم 

. تسا رترب  املع  دادم  دوشیم  هدیجنس  ادهش  نوخ  اب  املع  دادم  رهوج )  ) یتقو تمایق  زور  دنباییم . هار  دنوادخ  برق 
: » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 

ِءادَهُّشلا ِءامِد  یلَع  ِءاملُعلا  ُدادِم  ُحَجرَیَف  ِءامَلُعلا  ِدادِم  َعَم  ِءادَهُّشلا  ِءامِد  ُنَزُوتَف 
هک ار  اهنیا  [ 688 «.] نادیهـش نوخ  رب  نادنمـشناد  رهوج  بّکرم و  دراد  ناحجر  سپ  دنجنـسیم ، نادنمـشناد  دادم  اب  ار  نادیهـش  نوخ   ؛

. تشادنپ چیه  دوشیمن 
609 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

؟ دنراد يدروخرب  نینچ  ملع  اب  ارچ  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  دیاش  اجنیا  رد  لاح 
تقباطم مه  تایآ  ثیداحا و  اب  درادـن و  يراگزاس  یگنهاـمه و  یلقع  تالالدتـسا  اـب  هک  دـنراد  یتاداـقتعا  ناـنیا  هک  تسا  نیا  باوج 

. دنکیمن
دـننادیم و عجارم  زا  رتالاب  ار  تقیرط  ریپ  ماقم  دـنرادن و  لوبق  ار  لئاسم  هنوگنیا  ّتیناحور و  ّتیعجرم و  ناـنیا  هک  تسا  نیا  مود  رطخ 
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تقیرط و هلحرم  رد  ار  ناشدوخ  تعیرش و  هلحرم  رد  ار  املع  ینعی  دنوشیم . هدرمش  نّویُبل  زا  هّیفوص  خویـش  نّویرـِشق و  زا  املع  اهنآ  دزن 
. دننادیم تقیقح 

. دننادیم زاجم  ار  یمالسا  نیناوق  نتسکش  ناشخویش ، روتسد  هب  هاگدید  نیا  هب  هّجوت  اب 
باتک هب  تخیر . ایرد  هب  تشاد  لام  هچ  ره  درک ، فّوصت  قیرط  رد  كولس  ریس و  هب  عورـش  ینالف  یتقو  اًلثم  هک  هدمآ  اهنآ  هچخیرات  رد 

، دراد یبیرغ  بیجع و  نانخـس  هچ  هک  دـینک  هعجارم  دـنراد  لوبق  ار  وا  اهنآ  همه  تسا و  ناشرباکا  ناـگرزب و  زا  هک  یلاّزغ  مولعلا  ءاـیحا 
. هقف تامّلسم  فالخ  رب  یّتح 

نم درگ  هب  ادخ  هناخ  هک  مدید  مدیسر  قح  هب  نوچ  اّما  مدرکیم ، فاوط  ادخ  هناخ  رود  هتفر ، مارحلا  دجـسم  هب  یتّدم  نم  دیوگیم : يو 
. تسین هنیدم  هّکم و  هب  دنبیاپ  رگید  دراد  ياهدیقع  نینچ  هک  یسک  دنکیم . فاوط 

. درکیم فاوط  نم  رود  ادخ  هناخ  دیوگیم  اقآ  نیا  یلو  دروآ ، اجهب  جح  رمع  رخآ  ات  شماقم  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
هک یلاح  رد  ینک ، عطق  ار  یناحور  دنوخآ و  اب  هطبار  دیاب  هک  دنهدیم  روتسد  لّوا  دوریم ، ناشدزن  ندرپس  رـس  يارب  هک  یـسک  هب  اهنیا 

 » هک دومرف  روتسد  تبیغ  نامز  يارب  جع )  ) نامز ماما 
اِنثیدَح ِةاُور  یلا  اهیف  اوُعِجراَف 

[689 «.] ام ياهراتفگ  نایوار  هب  دینک  هعجارم   ؛
610 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

. درک هعجارم  دیابن  دننکیم  طابنتـسا  ّتنـس  باتک و  زا  ار  ادخ  ماکحا  هک  یعجارم  اهقف و  زج  یماقم  چیه  هب  تبیغ  نامز  رد  میدـقتعم  ام 
؟ ینادیم بجاو  ار  شتعاـطا  یلیلد  هچ  هب  تسین  رگا  تسا ؟ عـجرم  اـیآ  ياهتـشاذگ  خیـش  ار  شماـن  هـک  یـسک  نـیا  میـسرپیم  اـهنآ  زا 

ماما بیان  ماما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زج  دشاب  ۀعاّطلا  ضرتفم  هک  میرادن  ار  یـسک  نوچ  تساجک ؟ زا  شندوب  ۀـعاّطلا  ضرتفم 
. تسا ماما  تاملک  نّیبم  هک 

. تسا عجرم  ریغ  ندرمش  ۀعاّطلا  ضرتفم  نآ  دراد و  دوس  ناشیارب  ملع  اب  اهنآ  تفلاخم  سپ 
رایـسب ناتـساد  شدوخ  نیا  هک  دننکیم  يزاب  ّتنـس  باتک و  ظافلا  اب  اهنآ  تسا . تایاور  تایآ و  ریـسفت  لیوأت و  ندوب  هداس  موس  رطخ 

، رگید ترابع  هب  دننکیم . ریـسفت  دـنهاوخب  هک  یلکـش  ره  هب  تسا و  موم  دـننام  ناشتـسد  رد  ّتنـس  باتک و  ظافلا  ینعی  دراد . یلّـصفم 
. تسا ناسآ  هداس و  رایسب  اهنآ  نایم  رد  لیوأت 

: دینک هّجوت  اهنآ  ریسفت  تاهیجوت و  زا  هنومن  کی  هب 
« نک ناشیاهر  سپـس  هّللا  وگب : ْمُهْرَذ ؛» َُّمث  ُهَّللاُِلق   » » هک مدیـسر  هیآ  نیا  هب  متفرگ ، ار  نآرق  طقف  متخادـنا و  رانک  ار  زیچ  همه  دـیوگیم 

. تسادخ ریغ  مه  نیا  متفگ 
. تسا نیقولخم  روظنم ، ای  تساهتب ، مهرذ »  » زا نآرق  دارم  هک  یلاح  رد  دنکیم ، ریسفت  هنوگنیا  شدوخ  لیم  اب  ار  مُهرَذ » َُّمث   » هلمج

ناشدوخ يارب  اًلمع  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  دنراد . رطخ  یلیخ  هک  تسا  مولعم  دـننکیم ، يزاب  هنوگنیا  تایاور  تایآ و  اب  اهنیا  یتقو 
. دنلئاق ماکحا  رب  تیالو 

ماکحا و ای  تسا  هّیلّوا  نیوانع  ماکحا و  ای  مه  ماـکحا  میتسین و  لـئاق  مکح  هب  یتیـالو  وا  يارب  مینادیم و  ماـکحا  يرجم  ار  هیقف  ّیلو  اـم 
. هیوناث نیوانع 

اهنیا اّما  دهد . رییغت  ار  تابجاو  مارح و  لالح و  مییوگب  هکنیا  هن  دناهداد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هک  تسا  ییاهروتـسد  ماکحا 
تیاور یناعم  زا  یکی  نیا  هک  مهدیم  لامتحا  دـناهداد . رییغت  ار  مالـسا  تامّلـسم  زا  يرایـسب  دـنهدیم و  رییغت  ار  ماکحا  ًاـعقاو  هّیفوص ) )

. دشاب یکی  نیمه  رد  رصحنم  هکنیا  هن  دشاب ،
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611 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
، نّویبجر دـنیوگیم : هکنیا  ای  شلآ . دّـمحم و  یّتح  دـنانم  هاج  هرطیـس  رد  همه  دوشیم  هک  تمایق  زور  دـیوگیم : اـهنآ  خویـش  زا  یکی 

. دننیبیم كوخ  تروص  هب  ار  هعیش  هفشاکم ، ملاع  رد  هک  دنایناسک 
مراکم یمظعلا  هّللاۀـیآ  ترـضح  ملق  هب  قح  هولج  باـتک  زا  ار  فّوصت  هچخیراـت  هراـبرد  یبلاـطم  هقرف ، نیا  دروم  رد  رتشیب  عـالّطا  يارب 

. میروآیم اجنیا  رد  يزاریش 
لامج قاّشع   » ار دوخ  هک  دندوب  یعمج  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  دالیم  زا  شیپ  هکلب  مالـسا ، روهظ  زا  شیپ  هک  دناهدرک  لقن  ناخّروم 

هک تسین  مولعم  ًاساسا  هکنانچ  تسین ، تسد  رد  ینادـنچ  عالّطا  اهنآ  ییادـیپ  زاغآ  زا  یلو  دـندرکیم ، یفّرعم  هّللا » یلإ  لـصاولا   » و هّللا »
اّما دننادیم ، رصم  ماش و  ار  نآ  أدبم  رگید  یخرب  ناتسودنه و  زا  هک  دندقتعم  یخرب  تسا . هدمآ  دیدپ  ناهج  هطقن  مادک  رد  کلسم  نیا 

. تسین ناخّروم  نیب  ییوگوتفگ  چیه  دیاش  دناهدوب  ناهج  رد  دالیم  زا  شیپ  هورگ  نیا  هکنیا  رد 

مالسا هب  فّوصت  دورو 

ورنیازا تفرگ و  رارق  یبرع  نابز  هب  اهنآ  همجرت  نارگید و  مولع  رـشن  رب  ساـّبعینب  ياـفلخ  تّمه  هک  یناـمز  ینعی  يرجه  مود  نرق  رد 
یهاگیاج نیملـسم  نایم  رد  هک  ییاهکلـسم  زا  یکی  تفرگ ، قنور  نوگانوگ  بهاذم  رازاب  ًاعبط  داتفا و  شوج  وبنج  هب  یمومع  راکفا 

ناوریپ نّنـست  لـها  ناـیم  رد  صوصخهب  درک و  ادـیپ  یناوریپ  یلماوع  رثا  رب  ًاجیردـت  دوب و  فّوصت »  » کلـسم نیمه  درک  زاـب  دوخ  يارب 
. تخاس لوغشم  دوخ  هب  ار  یعمج  درتسگ و  مه  هیماما »  » نایم رد  ار  دوخ  طاسب  ماجنارس  دش و  ادیپ  نآ  يارب  يرتشیب 

زا هعیشلا  ۀقیدح  باتک  رد  دوب . یفوک  مشاهوبا  دیشاپ ، مالسا  نیمزرس  رد  ار  کلسم  نیا  رذب  هک  یـسک  لّوا  رابخا ، زا  ياهراپ  یهاوگ  هب 
: » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

ُفُّوَصَّتلا   » َُهل ُلاُقی  ًابَهذَم  َعَدَتبا  يذَّلا  َوُه  َو  ًاّدِج  ِةَدیقَعلا  َدِساف  َناک  ُهَّنا 
ِۀَثیبَخلا ِِهتَدیقَِعل  ًاّرَقَم  ُهَلَعَجَو  « 

یسک  نامه  دوب و  هدیقعلادساف  يدرم  وا   ؛
612 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

ار کلـسم  نیا  ییادـیپ  هک  ياّهلدا  هلمج  زا  [ 690 «.] تخاسدوخكاپان هدـیقع  هاگرارق  ارنآو  درکعارتخا  فّوصت  مانهب  یبهذـم  هکتسا 
ترـضح نآ  نارای  زا  یکی  : » هدـش لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  هک  تسا  یتیاور  دـنکیم  دـییأت  يرجه  مود  نرق  رد 

دنتـسه ام  نانمـشد  ناشیا  دومرف : دـییامرفیم ؟ هچ  اهنآ  هراـبرد  هّیفوص ، ماـن  هب  دـناهدش  ادـیپ  یهورگ  ماـّیا  نیا  رد  درک  ضرع  شتمدـخ 
راـهظا زا  یهورگ  اـهيدوز  نـیمه  هـب  دـنوشیم . روـشحم  اـهنآ  اـب  دوـب و  دـنهاوخ  ناـشیا  زا  دــننک  ادــیپ  لـیامت  اـهنآ  هـب  هـک  یناـسک 

. دننکیم لیوأت  ار  اهنآ  نانخـس  دنزاسیم و  بقّلم  اهنآ  باقلا  هب  ار  دوخ  دننکیم و  ادیپ  اهنآ  هب  تهابـش  لیامت و  ام  هب  ناگدـننکّتبحم 
رد هک  دنایناسک  دننام  دننک  راکنا  در و  ار  ناشیا  نانخس  هک  یناسک  میرازیب و  ناشیا  زا  ام  دنتسین و  ام  زا  دنوش  اهنآ  هب  لیام  هک  یناسک 

«. دننک دربن  راّفک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تمدخ 
. تسا دعب  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ًاعون  هدش ، دراو  نانآ  شور  زا  داقتنا  هّیفوص و  تّمذم  رد  هک  یثیداحا  هکنیا  رگید  دّیؤم 
رد یّتح  دوب و  دنهاوخ  رازیب  اهنآ  زا  ناشیا  دننک  ادیپ  لیامت  اهنآ  هب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  نارادتسود  رگا  هک  هدش  حیرـصت  رابخا  یخرب  رد 
نآ هچرگا  تفگ : ترضح  نآ  نارای  زا  یکی  درک ، هّیفوص  زا  یناوارف  تّمذم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هکنآ  زا  سپ  هک  هدمآ  اهنآ  زا  یکی 

فرتعم ام  قوقح  هب  هک  یسک  راذگب ! ار  نخس  نیا  دومرف : درک و  هاگن  وا  هب  كانمشخ  دننام  ترضح  دشاب ؟ امش  ّقح  هب  فرتعم  یفوص 
: » دومرف هک  اجنآ  ات  دیامیپیمن . تسام  ندرزآ  ببس  هک  ار  یهار  دشاب 
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اِنتَقیرَِطل ٌةَِریاغُم  مُُهتَقیرَطَو  انیِفلاُخم  نِم  مُهُّلُک  ُۀَّیفوُّصلاَو 
مسا و روکذم  نامز  زا  شیپ  هک  دناهدرک  حیرصت  ناخّروم  [ 691 «.] تسادج ام  هار  زا  اهنآ  هار  دنتـسه و  ام  نافلاخم  زا  یگمه  نایفوص   ؛

نیا دوجو  رب  لیلد  دوش  هدید  ناینیشیپ  یخرب  تاملک  رد  یفوص »  » ظفل ًانایحا  رگا  دوبن و  ناناملـسم  نایم  رد  یفوص  فّوصت و  زا  یمـسر 
برع  اریز  تسین ، مالسا  ردص  رد  کلسم 

613 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
مَلَف ًائیَـش  ُُهتیَطعاَو  ِفاوَّطلایف  ًاِّیفوُص  ُتیأَر  : » تفگ هک  دـناهدرک  لقن  يرـصب  نسح  زا  اًلثم  دـنکیم . قالطا  شوپهنیمـشپ »  » رب ار  ظفل  نیا 

«. تفرگن مداد ، وا  هب  يزیچ  مدید و  فاوط  ماگنه  ار  یشوپهنیمشپ  درم  ُهْذُخأَی ؛
هنوگنیا هب  هکنیا  ات  هدوبن  برع  نیب  رد  اًلبق  هدش و  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  یفوص  فوص و  ظفل  تسا  هتفگن  یـسک  هّتبلا 

. تسا هدوبن  ماّیا  نآ  رد  دنشاب  فورعم  مان  نیا  هب  هک  صاخ  یهورگ  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دننک ، لالدتسا  نانخس 
. درادن عوضوم  نیا  رب  یتلالد  نیرتکچوک  هدش  لقن  يرصب  نسح  زا  هک  ینخس  و 

دش هداد  فّوصت  هب  یمالسا  گنر  بآ و  هنوگچ 

، دریگیم دوـخ  هـب  ار  طـیحم  نآ  گـنر  طـیحم » زا  تـّیعبت   » نوناـق يور  زا  دوـش  دراو  یطیحم  ره  رد  اهکلـسم  هنوـگنیا  هـک  اـجنآ  زا 
قفو يارب  دنتخیمآ و  نآ  هب  ار  یمالسا  ياهروتسد  گنهرف و  زا  یشخب  دنداد و  نآ  هب  یمالـسا  گنر  بآ و  يدوزهب  فّوصت  نارادفرط 
دوب رابخا  نآرق و  تاهباشتم  خنس  زا  اهنآ  زا  يرایسب  هک  دندز  يرابخا  تایآ و  هب  تسد  یمالـسا  ماکحا  دیاقع و  اب  دوخ  تاداقتعا  نداد 
یّتح هتـسناد و  دوخ  ِءزج  ار  رذوبا  ناملـس و  لـیبق  زا  باحـصا  ریهاـشم  نیفورعم و  زا  رگید  یعمج  لّوا و  ردـص  داّـهز  نآ ، تیاـهن  رد  و 

. تشادن ساسا  مادکچیه  هک  یتروص  رد  دندناسر ، بلاطیبا  نب  ّیلع  هب  ار  هفرخ » »
هب هداد و  بیترت  تسین ، تسد  رد  نآ  يارب  يدنـس  چیه  هک  یخیاشم  هلـسلس  مالـسا ، ردص  ناگرزب  اب  دوخ  طابترا  ظفح  يارب  مه  زورما 

قیبطت هوالع  هب  تشادن ، شزاس  مالسا  لخاد  رد  يدنبهتـسد  هنوگره  اب  یمالـسا  تیبرت  رّکفت و  زرط  ًالوصا  نوچ  یلو  دنلوغـشم . ّتیلاّعف 
دروم وس  ره  زا  تفرگن و  الاب  نادنچ  نایفوص  راک  اهششوک  نیا  همه  اب  اذل  دوبن ، رّسیم  یمالـسا  ماکحا  دیاقع و  رب  فّوصت  لوصا  مامت 

. دنتشاد یناهاوخاوه  شیبومک  طیحم ، نامز و  ياضتقا  هب  رانک  هشوگ و  رد  نامز  ره  رد  لاح  ره  هب  اّما  دندش ، عقاو  هلمح 
614 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 

فّوصت طاطحنا  دایز و  تاباعشنا 

رایعم نّیعم و  طباوض  نآ  هّتبلا  تسا و  یفابنافرع »  » یخرب ریبعت  هب  ناسحتـسا و  قوذ و  لامعا  فّوصت  یلـصا  ياه  هیامرـس  زا  یکی  نوچ 
هک تشذگن  يزیچ  دش و  هدوزفا  فّوصت  رب  عارتخا و  ياهزات  بلاطم  زورهبزور  دمآیم ، نوریب  یلکش  ره  هب  موم  نوچمه  درادن و  یتباث 
رد يدایز  راعشا  صوصخهب  اهباتک  دنتشاد . ياهناگادج  نّیعم و  دیاقع  شور و  مادک  ره  هک  دمآ  دیدپ  هتشر  نیا  رد  يرایسب  تاباعشنا 

کی ره  بیرغ  بیجع و  دیاقع  فّوصت و  فلتخم  بعش  هرابرد  میهاوخب  زورما  رگا  هک  تسا  هیاپ  نادب  هدش و  هدورس  هتـشون و  هراب  نیا 
خیـش هاـگره  دوشیم و  هدوزفا  اـهنآ  ياههلـسلس  دادـعت  رب  زورهبزور  هکنیا  رتبیجع  تسین و  لاکـشا  زا  یلاـخ  ًاـعطق  مینک ، وـگوتفگ 

. دنریگیم ار  وا  ياج  فلتخم  هدیقع  شیارگ و  دنچ  اب  رگید  خیش  دنچ  دوریم  ایند  زا  تقیرط 
روحم يور  رب  فّوصت  دننام  دنکن و  هدافتسا  ینّیعم  طباوض  اهرایعم و  زا  هک  یهورگ  هتـسد و  ره  نوچ  یعیبط  دوب  يرما  دماشیپ  نیا  یلو 
هدامآ طاطحنا  يارب  ار  هنیمز  تاـفالتخا  نیا  دـش و  دـهاوخ  راـچد  تشونرـس  نیمه  هب  دـنزب  رود  باوخ  هفـشاکم و  ناسحتـسا و  قوذ و 

. دزاسیم
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اهشوگ مشچ و  رگید ، لماوع  تاطابترا و  تلوهس  باتک و  رشن  لیاسو  ندش  مهارف  املع و  نادنمـشناد و  ّتیلاّعف  رثا  رب  رگید ، يوس  زا 
. دـش داسک  ناـیفوص  رازاـب  دراذـگ و  یناریو  هب  ور  فّوصت  خاـک  ماـگنه  نیا  رد  هدـش ، هتـشادرب  اـهراک  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  زاـب و 

ملاع دوب و  هدرک  سبح  هعبرا » رـصانع   » راوید راهچ  رد  ار  ملاع  هک  نانوی  میدـق  هفـسلف  تاـّیعیبط  یبرجت ، مولع  یّقرت  رثا  رب  هک  ناـنچمه 
رثا رب  فّوصت  کلسم  روطنیمه  تفر ، لالحمضا  يوس  هب  دوب  هدیـشک  خیم  راهچ  هب  هناگراهچ » هجزمأ   » ياهخیم اب  ار  یگدنز  تایح و 

. دراذگ طاطحنا  هب  ور  یمومع  ناهذا  ندش  نشور  گرزب و  ياملع  تازرابم 
یلیبدرا  نیدلایفص  خیش  راتفگ  یسک  هک  تسین  يزور  زورما  مییوگب : رتنشور 

615 ص : یقالخا ، ثحابم  هعومجم  تیاده ، راونا 
وا هب  هک  دشاب  یماطـسب  دیزیاب  بیجع  يواعد  رادیرخ  ای  دـنک و  رواب  مدناوخ 692 ] زامن  وضو  کی  هب  زورهنابـش  لهچ  تفگیم : هک  ار 
نآ رد  دّمحم ؛ ِءاول  نِم  ُمظعأ  یئاول  ، » ادخ هب  تفگ : دنـشاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياول  ریز  رد  نامدرم  تمایق  يادرف  دنتفگ :

«. تسا رتگرزب  دّمحم  مچرپ  زا  نم  مچرپ  زور 
لقن ءایلوألا  ةرکذـت  باتک  رد  راّطع  خیـش  هلمج  زا  دـنزن ، دـنخبل  نآ  رب  دونـشب و  ار  جاّلح  روصنم  نب  نیـسح  تسردان  ياهراک  هکنیا  اـی 

زا ار  تافاثک  هنوگچ  هک  دنادیم  ادـخ   ) دوب هدرواین  نوریب  شندـب  زا  لاس  تسیب  هک  تشاد  یقلد  جاّلح ، روصنم  نب  نیـسح  هک  دـنکیم 
(. تسا هدادیم  ماجنا  ار  بجاو  ياهلسغ  درکیم و  رود  دوخ 
. هدز شپش  هک  دندید  دندروآ  نوریب  شندب  زا  روز  هب  يزور 

گنـس رب  شندـب  ياضعا  زا  نغور  ات  داتـسیا  باـتفآ  رد  هبعک  لـباقم  رد  لاـس  کـی  جاـّلح ، روصنم  نب  نیـسح  هک  دـنکیم  لـقن  زاـب  وا 
. تخیریم

نانخس نیا  زورما  هک  تسیک  دید . دهاوخ  رایـسب  ار  اهنیا  ریظن  دنک  هعلاطم  ناشدوخ  ياهباتک  رد  ار  هّیفوص  ناگرزب  تالاح  یـسک  رگا 
. دنادن تافارخ  ِءزج  ار  دیاقع  نیا  یفارخ و  ار  نآ  نارادفرط  دونشب و  ار 

ياهرادرک دیاقع و  زا  يرادقم  هدرک و  رظندـیدجت  دوخ  شور  عضو و  رد  هک  تسا  نآ  يارب  دـناهدنام  دـینیبیم  هک  مه  ار  یتّیعمج  نیا 
. دناهدروآرد دشاب  راگزاس  طیحم  یمومع  راکفا  عضو  اب  ياهزادنا  ات  هک  يرگید  تروص  هب  ار  نآ  هدرک و  فذح  نآ  زا  ار  ناینیشیپ 

ار اهنآ  ریاظن  افصلا و  ةوفص  ءایلوالا ، ةرکذت  لیبق  زا  هّیفوص  ناینیشیپ  ياهباتک  دوش  نشور  وا  رب  نانخـس  نیا  قدص  دهاوخب  یـسک  رگا 
. دنک هسیاقم  اهنآ  يزورما  ياهباتک  اب  تسا  هّیفوص  ياسؤر  لاح  حرش  هک 

. نیملاعلا برهَّلل  دمحلا  نأ  اناوعد  رخآو 

________________________________________

ص 8. قالخالامراکم ، ِقالخألا » َمِراکَم  َمّمَتِال  ُتثُِعب  امَّنإ  هلآ «: هیلع و  هللا  یلص  هّللالوسر  لاق  (. 1 [ ) 1]
هیآ 2. هعمج ، هروس  (. 2 [ ) 2]

يارب رگید ، ریبعت  هب  تسین . نکمم  نآ  كرد  دریگن  رارق  انیب  هدید  ربارب  رد  ات  دشاب ، ناشخرد  راکـشآ و  ردقره  تقیقح  هرهچ  (. 1 [ ) 3]
. كرد دید و  هلیسو  نتشاد  قح و  هرهچ  ندش  راکشآ  تسا : مزال  زیچ  ود  قیاقح  تخانش 

مـشچ هک  یناسک  هنوگنیمه  دنونـشب ؟ ار  ناهج  زاونلد  ياههمغن  دنناوتیم  نارک  ایآ  دنیبب ؟ ار  دیـشروخ  صرق  دـناوتیم  انیبان  زگره  ایآ 
طرـش نیتسخن  لیلد  نیمه  هب  دنرادن . ونـشقح  شوگ  قح  تایآ  ندینـش  زا  هک  اهنآ  دنمورحم و  تقیقح  هرهچ  ندـید  زا  دـنرادن  نیبقح 
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رگا و  دوشیم . نادرگرـس  اهههاریب  رد  راتفرگ و  مهو  تاملظ  رد  ناـسنا  نآ  نودـب  هک  تساوقت  سفن و  بیذـهت  قح ، هار  ناورهر  يارب 
. تسا ّتیعقاو  نیمه  هب  هراشا  تسا ،» ناراگزیهرپ  تیاده  هیام  َنیِقَّتُْمِلل «: يًدُه  دیوگیم : دنادیم و  اوقت  ار  تخانش  هار  نآرق  مینیبیم 

ای دنیبب  ار  وا  ياهيدب  وبویع  هک  دوشیم  عنام  ًالومعم  یتسود  نآ  درادـب  تسود  یطارفا  روطهب  ار  يزیچ  ای  یـسک  ناسنا  رگا  (. 2 [ ) 4]
. دنیبیمن وا  رد  يزیچ  یبوخ  زا  ریغ  دونشب و 

. اعّدم نیا  رب  تسا  يدهاش  میروآیم  لیذ  رد  هک  یتیاکح 
درک اهشهاوخ  اهجرخ و  دیشوک . رایسب  ناوج  دندش . جاودزا  عنام  رتخد  ردام  ردپ و  دوب ، هدش  ياهزیـشود  قشاع  یناوج  هک  دنیوگیم 

اّما دوب ، توارطاب  مرگ و  یگداوناخ  نوناک  دـندرک ، یگدـنز  مه  اب  اهتّدـم  دـمآرد . وا  هلابح  رد  رتخد  ماجنارـس  ات  دیـشک  اهتمحز  و 
. دش شوماخ  توهش  نازورف  شتآ  تسشن و  ورف  قشع  بیهل  هتفرهتفر 

وت مشچ  رد  هّکل  نیا  تقو  هچ  زا  تفگ : درک و  بّجعت  دـید . يدیفـس  هّکل  وا  تسار  مشچ  رد  درک و  هاـگن  نز  تروص  هب  رهوـش  يزور 
بیـسآ ممـشچ  مدروآرد ، هلبآ  یگلاس  ود  رد  تفگ : دز و  يدنخبل  نز  ییوگیم ؟ هچ  تفگ : رهوش  نالا . نیمه  زا  تفگ : هدمآ ؟ دیدپ 

. تسا هدنام  نآ  رد  هّکل  نیا  تقو  نآ  زا  دید و 
قوشعم رد  قشاع  يدوب و  نم  قشاع  وت  تسا ، نشور  شتّلع  تفگ : نز  مدوب ؟ هدـیدن  لاح  هب  ات  نم  ارچ  سپ  تسا  بیجع  تفگ : رهوش 

هب قشع  هدـید  زا  رگید  هدـش و  شوماخ  وت  قشع  شتآ  هک  نونکا  یلو  ّمُِصیَو ،) یمُعی  ِءیَّشلا  ُّبُح  دـنیبیمن ( يزیچ  ییابیز  یبوخ و  زج 
(. ص 9 ج 3 ، ظاّعو ، راتفگ  یهدیم ( يدب  یبوخ و  صیخشت  یتسردهب  ینیبیم و  ارم  بیع  میتسه ، يداع  رهوش  نز و  يرگنیمن و  نم 

هیآ 179. فارعا ، هروس  (. 3 [ ) 5]
راصق 122. تاملک  هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 6]

لامآلا ُلامعألاُمُهَبُجَحت  نأّالإ  َکِقلَخ ، نَع  ُبِجَتَحت  َکَّنأ ال  َو  دـیامرفیم : یلامث  هزمحوبا  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  (. 2 [ ) 7]
«. تسا هدیشک  وت  دید  رب  ياهدرپ  اهوزرآ ] تشز  ياهرادرک  هکنیا  زج  یتسین  ناهنپ  تناگدنب  زا  وت  َکَنود «:

: هدورس شوخ  هچ  ظفاح  و 
ناتسربق هب  ناسنا  یتقو  تسا  بحتـسم  (. 1 [ ) 8  ] زیخرب نایم  زا  ظفاح  يدوخ  باجح  دوخ  وتتسین  لـیاح  چـیه  قوشعم  قشاـع و  ناـیم 

نانمؤم و رب  مالس  َنوقِحال : مُِکب  ُهّللا - َءاش  نا  ُنَحن - َو  ٌطَرَف ، اَنل  ُمتنا  َنیملـسُملاَو ، َنینِمؤملا  نِم  ِرایّدلا  ِلها  یلَع  ُمالّـسلا  دیوگب «: دوریم 
روبق ترایز  نانجلاحـیتافم ، تاّیّلک  میدـنویپیم (» امـش  هب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  زین  اـم  دـیتفر و  رتدوز  امـش  راـید ، نیا  رد  هتفخ  ناناملـسم 

(. نینمؤم
یگهّرمزور و زا  دـیبایب و  ار  تسرد  هار  دـباتب و  نآ  رد  یهلا  راونا  ات  دـیوش  یفاص  هنییآ  دـییادزب و  دوخ  زا  ار  تلفغ  راـگنز  ناتـسربق  رد 

. دیسرب یناهج  ود  تداعس  هب  دیهرب و  یگدرملد 
ص 163. ج 59 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 9  ] تسین زاتمم  شخر  زا  راگنز  هک  نوچ  ؟ تسین زاّمغ  تاهنییآ  ارچ  یناد 

هیآ 75. ماعنا ، هروس  (. 3 [ ) 10]
هب لیمک  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ورنیازا  تسام . لامعا  دهاش  دنوادخ  هکلب  دندهاش ، دیتع  بیقر و  هتـشرف  ود  اهنتهن  (. 1 [ ) 11]

ياهدوب و نم  بقارم  ناشیا  رـس  تشپ  زا  دوخ  و  مُهنَع «: َیِفَخ  اِمل  َدِهاّشلاَو  مِِهئارَو  نِم  َّیَلَع  َبیقَّرلا  َتنا  َتنُکَو  دـنکیم : ضرع  دـنوادخ 
«. ياهدوب دهاش  دنام  ناهنپ  اهنآ  رظن  زا  هچنآ  رب 

هبوت دومرف «: هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  صلاخ . هبوت  ینعی  تسا . هناصلاخ  تحیـصن  يانعمهب  حُصن ،» هّدام « زا  حوصَن » (.» 1 [ ) 12]
«. ددرگیمنرب ناتسپ  هب  ریش  هکنانچ  يدرگنرب ، هانگ  هب  هک  تسا  نآ  صلاخ 

شتآ زیت و  رجنخ  هانگ ، هک  مینادـب  میبایرد و  ار  هتکن  نیا  رگا  ینعی  دراد ، زاین  نآ  بقاوع  هانگ و  زا  لماک  تخانـش  هب  صلاـخ  هبوت  هّتبلا 
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. میوشیمن کیدزن  نآ  هب  زگره  تسا  نازوس 
هیآ 34. نامقل ، هروس  (. 2 [ ) 13]

ناهجياغوغ دـنباوخ و  رد  ناربخیب  نالفاغ و  هک  ماگنه  نآ  رد  هتفرگارف ، ار  اـجهمه  صاـخ  يافـص  شمارآ و  هک  هاـگنآ  (. 3 [ ) 14]
وحم دننکیم و  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  شتمظعاب ، هاگـشیپ  رد  دنزیخیم و  اپهب  ادخ  دای  هب  نالدهدنز  ادخ و  نادرم  هتـسشن ، ورف  يّدام 

. ِراَحْسَْألِاب َنیِرِفْغَتْسُْملاَو  دنهدیم : رس  دیحوت  همزمز  ناشدوجو  مامت  اب  دنوشیم و  راگدرورپ  لالج  رون و  وترپ 
لاح همه  رد  ادـخ  يوسهب  تشگزاب  رافغتـسا و  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  هراشا  رحـس » تقو « هب  اـهنت  زورهنابـش  تاـقوا  زا  ارچ  شـسرپ :

؟ تسا بولطم 
یگدامآ ناـسنا  هب  هنابـش ، باوخ  زا  سپ  هدـمآتسدهب  ِطاـشن  يّداـم و  ياـهراک  یلیطعت  شمارآ ، ببـس  هب  رحـس  مییوگیم : خـساپ  رد 

ّلح يارب  نادنمـشناد ، زا  يرایـسب  یّتح  تفاـیرد . هبرجت  اـب  ناوتیم  یناـسآهب  ار  اـنعم  نیا  دـشخبیم و  دـنوادخ  هب  هّجوت  يارب  يرتـشیب 
رتغورفرپ و يرگید  ناـمز  ره  زا  تـقو  نآ  رد  ناـسنا  حور  رکف و  غارچ  اریز  دـندرکیم ، هدافتـسا  تـقو  نآ  زا  دوـخ ، یملع  تالکــشم 

عوجر تسا ( رتاهبنارگ  یتعاس  نینچ  رد  رافغتـسا  تدابع و  تسا ، لد  روضح  هّجوت و  رافغتـسا ، تدابع و  حور  نوچ  تسا و  رتناشخرد 
(. نارمع لآ  هروس  هیآ 17  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش 

هیآ 17. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 15]
هرامش 89. راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 16]

ح 1. ص 56 ، ج 5 ، یفاک ، (. 1 [ ) 17]
ص 452. ج 1 ، فاّشک ، ریسفت  (. 2 [ ) 18]

. نامه (. 3 [ ) 19]
ص 359. ج 2 ، نایبلاعمجم ، (. 1 [ ) 20]
ص 37. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  (. 2 [ ) 21]

هرامش 374. راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، (. 3 [ ) 22]
هیآ 26. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 23]

هیآ 10. رطاف ، هروس  (. 2 [ ) 24]
همان 72. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 25]

هبطخ 188. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 26]
. موس رتفد  يونثم ، (. 2 [ ) 27]

. هرقب هروس   157 تایآ 155 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 28]
هیآ 150. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 29]

هیآ 65. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 30]
هرامش 125. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  (. 2 [ ) 31]

هیآ 59. ماعنا ، هروس  (. 3 [ ) 32]
. میهاربا هروس  هیآ 12  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 33]

تمکح 82. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 34]
نارگید ندنادنخ  يارب  یخوش  هدوهیب و  نانخس  ندرک  لدب  ّدر و  ددرگیم  اههدرپ  ندش  هدیرد  بجوم  هک  یناهانگ  هلمج  زا  (. 1 [ ) 35]
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ُهَءاسَلُج اِهب  ُکِحـُضی  ِۀَِـملَکلِاب  ُمَّلَکَتََیل  َلُجَّرلا  َّنا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد  تسا .
( یتخبدب تکاله و  رظن  زا  ار ( وا  نخس  نامه  یلو  دنادنخب ، ار  دوخ  نالفحممه  ات  دیوگیم  ینخس  ناسنا  هاگ  اّیرُّثلا : نِم  َدَعبا  اِهب  يوهَی 

(. ص 402 ج 2 ، دمحا ، دنسم  دنکیم (.» طقاس  ایرث  زا  رترود  ییاج  هب 
(. ح 14 ص 665 ، ج 2 ، یفاک ، دَربیم (.» ار  وربآ  دایز  یخوش  ِهجَولا : ِءاِمب  ُبَهذَت  ِحازِملا  ُةَرثَک  دندومرف : يرگید  ثیدح  رد  و 

دوریم و تتّیـصخش  هک  نکن  لادج  َکیَلَع : اَرَتُجیَف  حِزاُمت  الَو  َكُؤاَهب  َبَهذَیَف  ِراُمت  ال  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدـح  رد  و 
(. ح 17 ص 665 ، ج 2 ، یفاک ، دنوشیم (.» خاتسگ  وت  رب  هک  نکن  یخوش 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخسرس  نانمشد  زا  دندیـسر ، تفالخ  هب  اهدعب  شنادنزرف  هک  ناورم  ردپ  صاعلایبا ، نب  مَکَح  (. 1 [ ) 36]
هار هّکم  ياههچوک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگره  هک  دوب  نیا  اهّتیذا  هلمج  زا  درزآیم . ار  ترـضح  نآ  رایـسب  دوب و  هلآ 

نانمـشد هلیـسو  نیدب  درکیم و  دیلقت  ار  ترـضح  نآ  تاکرح  نتفر و  هار  رخـسمت ، يور  زا  دمآیم و  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  تفریم 
. دنادنخیم ار  مالسا 

وا هب  دوب  ترـضح  نآ  راتفر  دیلقت  لوغـشم  يو  هک  نانچمه  دینادرگرب و  ار  دوخ  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  ماجنارس 
(. ص 10 هانگ ، رفیک  دوب ( هشعر  رد  شندب  دیسر  ارف  شگرم  هک  یتقو  ات  سپ  نآ  زا  شاب » نینچمه  ِکلذَک «: نُک  دومرف :

ص 232. ج 14 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 2 [ ) 37]
ص 151. ج 5 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 38]

هیآ 82. سی ، هروس  (. 2 [ ) 39]
هیآ 41. توبکنع ، هروس  (. 1 [ ) 40]

ص 384. ج 14 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 41]
هیآ 26. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 42]

هیآ 160. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 43]
هیآ 3. رمز ، هروس  (. 2 [ ) 44]

هیآ 43. ناقرف ، هروس  (. 1 [ ) 45]
ص 239. ج 56 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 46]

هیآ 60. سی ، هروس  (. 3 [ ) 47]
:» دومرف درکیم ، ایند  تّمذـم  مه  رـس  تشپ  هک  ییاعّدارپ  صخـش  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میناوخیم  هغالبلاجـهن  رد  (. 1 [ ) 48]

» ایند هکنیا  هلمج  زا  دومرف ، نایب  هنیمز  نیا  رد  یحرـش  سپـس  و  تسا » یگرزب  هیامرـس  دنهاگآ  رادیب و  هک  اهنآ  يارب  ایند  يدرک ، هابتـشا 
اینُّدلا تسا « هدـش  هیبشت  ترخآ  هعرزم  هب  ایند  یثیدـح  رد  تمکح 131 .) هغالبلاجهن ، تسادـخ (» ناتـسود  هناختراجت  هّللاءایلوا و  رجتم 

زا هک  ار  ییاههیامرـس  ناسنا  هک  تسا  هدـیدرگ  هیبشت  هناختراجت  هب  اـجنیا  رد  و  ح 66 ) ص 267 ، ج 1 ، یلائللا ، یلاوع  ِةَرِخآلا (» ُۀَـعَرزَم 
. درادیم تفایرد  وا  زا  ار  تمعن  نیرتگرزب  يزیچان ، عاتم  ربارب  رد  دشورفیم و  وا  دوخ  هب  تمیق  نیرتنارگ  هب  هتفرگ  ادخ 

اریز ررـض ، عفد  تعفنم و  بلج  هزیگنا  تسا ، ناسنا  ياههزیگنا  نیرتمهم  کیرحت  يارب  دوسرپ ، یتراجت  مهنآ  تراـجت  هب  ریبعت  اـًلوصا 
(. ص 92 ج 24 ، هنومن ، ریسفت  دنکیم ( عفد  ار  میلا » باذع  هکلب « تسین  روآدوس  اهنت  یهلا  تراجت  نیا 

ص 363. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 49]
هیآ 40. أبن ، هروس  (. 1 [ ) 50]

. دیآیمن راک  هب  میلس » بلق  زج « يزیچ  اجنآ  رد  دیوگیم : تمایق  فصو  رد  ارعش  هروس  تایآ 88 و 89  رد  نآرق  (. 1 [ ) 51]
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. دشاب رود  يداقتعا  یقالخا و  فارحنا  يرامیب و  هنوگره  زا  هک  یبلق  ینعی  تمالس ،» هّدام « زا  میلس ،» » 
نآ رد  هک  یبلق  ره  ٌِطقاس «: َوُهَف  ٌّکَش  وا  ٌكرِش  ِهیف  ٍبلَق  ُّلُکَو  میناوخیم : ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

(. ح 5 ص 16 ، ج 2 ، یفاک ، تسا (.» شزرایب  دنکیم و  طوقس  بلق  نآ  تسا ، یّکش  كرش و 
ّلُک ُسأَر  اینُّدـلا  ُّبُح  هک  ارچ  دـناشکیم ، هانگ  فارحنا و  ره  هب  ار  ناسنا  یتسرپایند  يّدام و  دـیدش  قیـالع  هک  مینادیم  رگید ، يوس  زا 
ّبح زا  یلاخ  هک  تسا  یبلق  میلـس  بلق  اذل  و  ح 11 .) ص 131 ، ج 2 ، یفاک ، تسا (.» یهانگ  ره  همـشچرس  یتسرپایند  هب  قشع  ٍۀَـئیطَخ :
یبلق نآ  اینُّدلا «: ّبُح  نِم  َِملَـس  يذَّلا  ُبلَق  َوُه  دومرف : هیآ  نیمه  لیذ  رد  يرگید  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دـشاب ، ایند 

(. ص 337 ج 7 ، نایبلا ، عمجم  دشاب (.» ملاس  ایند  قشع  زا  هک  تسا 
نیا هرابرد  یـشسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دشابن ، نآ  رد  ادخ  زج  هک  تسا  یبلق  میلـس  بلق  هکنیا  نخـس  نیرخآ 

رد وا  زا  ریغ  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادخ  هک  تسا  یبلق  میلس  بلق  ُهاوِس «: ٌدَحا  ِهیف  َسَیل  َو  ُهَّبَر  یقلَی  يذَّلا  ُمیلَّسلا  ُبلَقلا  دومرف : هیآ 
(. ح 5 ص 16 ، ج 2 ، یفاک ، دشابن (.» نآ 

تایآ 88 و 89 لـیذ  هنومن ، ریـسفت  هب : دوش  عوجر  تسا (. یمدآ  ناـج  حور و  دراوم  هنوگنیا  رد  بلق » زا « روظنم  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
(. ارعش هروس 

ص 210. ج 70 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 52]
هب جـنر  شالت و  اب  وت  ناسنا ، يا  ِهِیقاَلُمَف : اًحْدَـک  َّکبَر  َیلا  ٌحِداَک  َکَّنا  ُناَْسنِْإلا  اَهُّیا  اَی  تسا : هدـمآ  قاقـشنا  هروس  هیآ 6  رد  (. 1 [ ) 53]

تالکـشم زا  یلاخ  هلحرم  چیه  رد  ناهج  نیا  یگدنز  تعیبط  هکنیا  هب  هراشا  درک .» یهاوخ  تاقالم  ار  وا  يوریم و  تراگدرورپ  يوس 
. ود ره  ای  يرکف و  یحور و  هبنج  ای  دشاب ، هتشاد  یندب  ینامسج و  هبنج  تالکشم  نیا  هاوخ  تسین ، تّقشم  جنر و  اهیتحاران و  و 

یف ُۀَحاّرلا  ِتَِقلُخ  امَّنإ  اینُّدلا  ِلهِأل  الَو  اینُّدلا  یف  قَلُخت  َمل  ُۀَحاّرلاَو  دومرف : هک  میناوخیم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ماما  زا  یثیدح  رد 
نِم َباصأ  نَم  َو  اهیَلثِم  ِصرِحلا  نِم  َیِطعاّالإ  ًۀَنفَج  اهنِم  ٌدَحأ  َیِطعا  امَو  اینُّدلا  ِلهِأل  َو  اینُّدلا  یف  اِقلُخ  ُبَصَّنلاَو  ُبَعَّتلاو  ِۀَّنَجلا  ِلهِأل  َو  ِۀَّنَجلا 

:» ٌۀَحار اینُّدـلا  یَنِغ  یف  َسیَلَف  اینُّدـلا  ِتالآ  نِم  ٍۀـَلآ  ّلُک  یلإ  ُرِقَتفَیو  ِِهلاومأ  ِظفِح  یف  ِساّنلا  َیلإ  ُرِقَتفَی  ُهَّنأل  ًارقَف  َّدَـشأ  اهیف  َناک  َرَثکأ  اینُّدـلا 
ایند رد  بعت  جنر و  تشهب . لها  يارب  تسا و  تشهب  رد  اهنت  شیاسآ  یتحار و  درادـن ، دوجو  ایند  لها  يارب  ایند و  رد  شیاسآ  یتحار و 

هب دوشیم . وا  بیـصن  صرح  نآ ، ربارب  ود  دروآیم  تسد  هب  نآ  زا  ياهنامیپ  سک  ره  لیلد ) نیمه  هب  ایند و ( لها  يارب  هدـش و  هدـیرفآ 
هب راک  نیا  يارب  دـننک و  ظفح  ار  وا  لاوما  نارگید  هک  تسا  جاتحم  اریز  تسا ، رتریقف  دراد  يرتشیب  هرهب  ایند  زا  سک  ره  رگید ، تراـبع 

«. درادن دوجو  یتحار  ایند  تورث  رد  نیاربانب  تسا . دنمزاین  يدایز  تاودا  لیاسو و 
یتخس جنر و  هکلب  دنشکیمن ، یتخس  جنر و  ایند  رطاخ  هب  ایند  رد  ادخ  ناتسود  زگره  دومرف «: نخس  نیا  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

(. ص 304 ج 26 ، هنومن ، ریسفت  تسا (.» ترخآ  يارب  ایند  رد  اهنآ 
نارمع لآ  هروس  هیآ 133  رد  تداعـس . ریـسم  رد  هقباسم  مان  هب  دراد  دوجو  ياهقباسم  ایند  نیا  رد  ترخآ ، هقباسم  رب  هوـالع  (. 1 [ ) 54]

«. ناتراگدرورپ شزرمآ  هب  ندیسر  يارب  دیباتشب  و  ْمُّکبَر «: ْنِم  ٍةَرِفْغَم  َیلِإ  اوُعِراَس  َو  دیامرفیم :
. تسا تشهب  نادیواج  ياهتمعن  یهلا و  شزرمآ  نآ  ییاهن  فده  هک  هدرک  هیبشت  يونعم  ياهقباسم  هب  ار  ناراکوکین  شالت  هیآ  نیا 

ار راک  ًالومعم  دـشاب  اهنت  رگا  يراـک ، نداد  ماـجنا  يارب  ناـسنا  هکنیا  نآ  هدرک و  هدافتـسا  یناور  ياهتکن  زا  اـجنیا  رد  نآرق  تقیقح ، رد 
نییعت نآ  يارب  یشزرااب  هزیاج  هک  ياهقباسم  مه  نآ  دریگب ، دوخ  هب  هقباسم  هبنج  رگا  یلو  دهدیم ، ماجنا  يداع  روطهب  تعرـس و  نودب 

نیا فدـه  هک  مینیبیم  رگا  و  دزاتیم . شیپ  فدـه  يوسهب  رتشیب  هچ  ره  تعرـساب  دریگیم و  راک  هب  ار  دوخ  يژرنا  ورین و  مامت  هدـش ،
هاـنگ زا  يوشوتسـش  شزرمآ و  نودـب  يوـنعم  ماـقم  ره  هب  ندیـسر  هک  تسا  نیا  يارب  هدـش ، هداد  رارق  ترفغم  لّوا  هجرد  رد  هقباـسم 

تابارخ هب  هگنآ  نک و  ییوشوتسـش  داهن «: ماگ  راگدرورپ  برق  ماـقم  هب  سپـس  تسـش و  هاـنگ  زا  ار  دوخ  دـیاب  تسخن  تسین . نکمم 
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(. نارمع لآ  هروس  هیآ 133  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  يآرد (»
هیآ 29. ءارسا ، هروس  (. 1 [ ) 55]

ص 244. ج 6 ، نایبلا ، عمجم  (. 2 [ ) 56]
هیآ 67. ناقرف ، هروس  (. 1 [ ) 57]

ح 12. ص 105 ، ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 58]
. ءارسا هروس  هیآ 79  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 3 [ ) 59]

ص 81. ج 2 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 60]
ح 75. ص 427 ، ج 1 ، یفاک ، (. 2 [ ) 61]
ص 296. ج 6 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 62]

. فهک هروس  هیآ 110  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 2 [ ) 63]
، رورغ وربک  هک  ارچ  دـنادیم ، رابکتـسا  هنوگره  كرت  ینتورف و  عضاوت و  ار  نیتـسار  ناـنمؤم  فاـصوا  زا  یکی  دـیجم  نآرق  (. 1 [ ) 64]

. تسا نامیا  ماگ  نیتسخن  تقیقح ، قح و  لباقم  رد  ینتورف  عضاوت و  تسا و  ینامیایب  رفک و  نابدرن  هّلپ  نیتسخن 
ساپ ار  وا  ناگدنب  ّقح  هن  دنروآیم و  اجهب  ار  وا  دمح  حیبست و  هن  دننکیم و  هدجـس  ادخ  ربارب  رد  هن  هک  ینیبدوخ  ربک و  هار  ناگدـنیوپ 

(. هدجس هروس  هیآ 15  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  دنراد (. ناشدوخ  سْفن  نوچمه  یگرزب  تب  دنرادیم ،
. هّقاح هروس   29 تایآ 25 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 65]

ح 3. ص 308 ، ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 66]

ح 1. ص 307 ، ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 67]
ص 53. لوقعلا ، فحت  (. 1 [ ) 68]

ح 1239. ص 328 ، ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  (. 1 [ ) 69]
هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 70]

تایآ 99 و 100. نونمؤم ، هروس  (. 1 [ ) 71]
مکح رد  عوقولاینیقی  عراـضم  هک  تسا  نیا  شتّلع  دـیاش  هدـش  رکذ  یـضام  تروـص  هب  تماـیق  زا  ربـخ  هک  ثیدـح  نیا  رد  (. 1 [ ) 72]
. دنیبب ار  هدنیآ  ناسنا  دوش و  عقاو  نامز  دومع  رد  تسا  نکمم  مه  هفشاکم  اریز  تسا ، ترضح  يارب  هفشاکم  یعون  ای  تسا ، یضام 

هیآ 88. ءارعش ، هروس  (. 2 [ ) 73]
ص 222. ج 75 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 74]

هیآ 13. توبکنع ، هروس  (. 2 [ ) 75]
هیآ 7. مور ، هروس  (. 1 [ ) 76]

:» ٍلاح یلا  ٍلاح  نِم  اینُّدلا  ِرُّیَغَِتب  ظِعَّتَی  َمل  نَم  ِساّنلا  ُلَفغا  دومرف : هک  میناوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  (. 2 [ ) 77]
لیذ هنومن ، ریـسفت  دنکن (. هشیدنا  راهن  لیل و  ینادرگ  قرو  زا  و  دریگن .» زردـنا  ایند  ندـش  نوگرگد  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتلفاغ 

(. هط هروس   130 تایآ 128 -
هیآ 261. هرقب ، هروس  (. 3 [ ) 78]
هیآ 276. هرقب ، هروس  (. 4 [ ) 79]

ص 215. ج 20 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 80]
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ص 258. ج 51 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 81]
» زا نآرقتایآ  زا  يرایـسب  رد  اذـل  تسا . رگید  ناهج  هب  یناـهج  زا  روبع  لاـقتنا و  تسا ، يدوجو  يرما  نآرق  رظن  زا  گرم » (.» 1 [ ) 82]

تاریبـعت یمالـسا  تاـیاور  رد  و  تسا . ناگتـشرف  هلیـسوهب  نت  زا  حور  تفاـیرد  نتفرگزاـب و  ياـنعمهب  هک  هدـش  یّفوت » هب « ریبـعت  گرم »
. تسا هدمآ  گرم  تقیقح  هرابرد  یفلتخم 

لُغ و ندوشگ  هرشحرپ و  نیکرچ و  سابل  ندنک  دننام  نمؤم  يارب  دومرف «: خساپ  رد  تسیچ ؟ گرم  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا 
يارب و  تساهلزنم . نیرتبسانم  اهبکرم و  نیرتراوهار  اهرطع و  نیرتوبـشوخ  اهسابل و  نیرترخاف  هب  نآ  لیدـبت  نیگنـس و  ياهریجنز 

نیرتكانتـشحو اهسابل و  نیرتنشخ  نیرتكرچ و  هب  نآ  لیدـبت  هقالع و  دروم  ياهلزنم  زا  لاـقتنا  رخاـف و  ساـبل  ندـنک  دـننام  رفاـک 
«. تسا باذع  نیرتگرزب  اهلزنم و 

امـش غارـس  هب  بش  ره  هک  تسا  یباوخ  ناـمه  گرم  دومرف «: دـش  لاؤـس  نیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دّـمحم  ماـما  زا  هک  یماـگنه  زین  و 
«. دوشیمن رادیب  تمایق  زور  ات  نآ  زا  ناسنا  تسا و  ینالوط  شتّدم  هکنیا  زج  دیآیم ،

هئارا شنارای  هب  گرم  تقیقح  دروم  رد  یفیطل  تاریبعت  گنج ، نتفرگ  تّدش  ماگنه  اروشاع و  زور  البرک و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
عیـسو ياهغاب  هب  اهجـنر  اـهیتحاران و  زا  ار  امـش  هک  تسا  یلپ  اـهنت  گرم  راوگرزب ، نادرم  نادـنزرف  يا  دـینک  ییابیکـش  دومرف «: درک 

امش نانمـشد  هب  تبـسن  اّما  و  دیتحاران ؟ رـصق  هب  نادنز  زا  نتفای  لاقتنا  زا  امـش  زا  کیمادک  دنکیم . لقتنم  نادواج  ياهتمعن  تشهب و 
ایند هک  دومرف  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مردپ  دننک . لقتنم  باذع  نادنز و  هب  يرـصق  زا  ار  یـصخش  هک  تسا  نیا  دننامه 
هیآ لیذ  هنومن ، ریـسفت  هب : دوش  عوجر  تسا (». مّنهج  هب  اهنیا  لپ  تشهب و  ياهغاب  هب  اهنآ  لپ  گرم  تسا و  رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز 

(. هروس ق  19
هیآ 20. دیدح ، هروس  (. 1 [ ) 83]

هیآ 20. ءاسن ، هروس  (. 2 [ ) 84]
هیآ 105. هبوت ، هروس  (. 1 [ ) 85]

. تسا هدمآ  ًاحراوج ) نیونت ( اب  راونالاراحب  رد  اّما  تسا ، فرصنمریغ  نوچ  دشاب  حراوج » دیاب « لصا  رد  (. 1 [ ) 86]
هیآ 6. دوه ، هروس  (. 1 [ ) 87]

: دنکیم هراشا  ایند  نید و  دنویپ  ّمهم  رایسب  هلأسم  هب  ثیدح  نیا  عقاو  رد  (. 1 [ ) 88]
ياهشوت کین  لامعا  گرم و  زا  سپ  یتحار  ترخآ و  نتخاس  دابآ  يارب  طـقف  يرادـنید  دـننکیم  ناـمگ  هک  یناـسک  دنتـسین  مک  زونه 

، دنلئاق نآ  يارب  یمک  ّتیّمها  ای  دنتـسه  انتعایب  یّلکهب  ناهج  نیا  یگدنز  رد  لیـصا  كاپ و  بهذـم  شقن  هب  تسا و  رگید  يارـس  يارب 
دراذگن رثا  یگدنز  نیا  رد  بهذم  ات  ًالوصا  تسایند و  يارس  هدننکدابآ  دنک ، دابآ  ار  ترخآ  يارـس  هکنآ  زا  شیپ  بهذم  هک  یلاح  رد 

. تشاد دهاوخن  یگدنز  نآ  يارب  يریثأت 
تایآ حون  هروس  رد  هکنانچ  تسا  هتـشاذگ  لئاسم  تاّیئزج  يور  تسد  هاگ  یّتح  هدرک و  ناونع  ار  عوضوم  نیا  تحارـصاب  دـیجم  نآرق 

* اًراَرْدـِم ْمُْکیَلَع  َءاَمَّسلا  ِلِسُْری  اًراَّفَغ * َناَک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ُْتلُقَف  میناوخیم : شموق  هب  باـطخ  گرزب  ربماـیپ  نیا  ناـبز  زا   12 - 10
هدـنزرمآ رایـسب  وا  هک  دـیهاوخ  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  متفگ  و  اًراَْهنَأ « ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  َنِیَنبَو  ٍلاَْومَِأب  ْمُکْدِدُْـمیَو 

زبسرـس و ياهغاب  دـنک و  کمک  ناوارف  نادـنزرف  لاوما و  اب  ار  امـش  دتـسرف و  امـش  رب  یپردیپ  ار  نامـسآ  تکربرپ  ياهناراب  ات  تسا ،
«. دهن ناترایتخا  رد  يراج  ییاهرهن 

هک یلاح  رد  دننادیم ، هتخانـشان  يونعم و  يدـنویپ  ًارـصحنم  هانگ ، زا  يوشوتسـش  رافغتـسا و  اب  ار  ایند  يّدام  بهاوم  نیا  دـنویپ  یخرب 
هب ار  یعامتجا  یگدنز  هزاریش  داسف ، يدزد و  ّبلقت و  غورد و  هک  دنادیمن  یسک  هچ  مینک . هتخانشان  ریـسفت  اهنیا  همه  يارب  درادن  لیلد 

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  یـسک  هچ  و  دـنکیم ؟ رات  وهریت  ار  اـهناسنا  یگدـنز  نامـسآ  فاـجحا ، ضیعبت و  ملظ و  هک  دـنادیمن  یـسک  هچ  دزیریم ؟ مه 
هانگ و زا  طیحم  يزاسكاپ  ناربمایپ و  يربهر  لوبق  ساسا  رب  يدـیحوت  ياهعماج  نتخاس  دـیحوت و  لصا  لوبق  اب  هک  دراد  کش  تقیقح 
دابآ و افص و  حلص و  زا  هدنکآ  ناما ، نما و  یطیحم  دوریم و  شیپ  دوخ  یلماکت  فده  يوسهب  هعماج  یناسنا ، ياهشزرا  هب  یگتسارآ 

(. دوه هروس  هیآ 3  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  دیآیم (. دوجو  هب  دازآ 
هرامش 131. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 89]

هبطخ 188. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 90]

هبطخ 149. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 91]
هیآ 10. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 92]

هیآ 64. توبکنع ، هروس  (. 1 [ ) 93]
ص 255. ج 8 ، ۀعبرألا ، رافسألا  (. 1 [ ) 94]

هرامش 130. راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، (. 2 [ ) 95]
عمج روضحرد  یمـسر و  سلجم  رد  اریز  دراد ، يرتـشیب  ّتیعماـج  هبطخ  اـًلومعم  هک  تسا  نیا  رد  ثیدـح  اـب  هبطخ  تواـفت  (. 1 [ ) 96]

. تسا ییانبریز  یساسا و  لئاسم  نایب  ددص  رد  هدنیوگ  دوشیم و  داریا  يدایز 
یفاک ناشرورغ  بیرف و  يارب  ایند  قرب  قرز و  هدـهاشم  اهنت  هک  دـنناوتان  فیعـض و  ردـقنآ  یخرب  دـنهورگ : دـنچ  اهناسنا  (. 1 [ ) 97]

مه تسدهبتسد  نورب  نورد و  ناطیـش  دوش و  هدوزفا  نآ  هب  دـیاب  زین  ناطیـش  ياههسوسو  دـنراد  يرتشیب  تمواقم  هک  یخرب  اـّما  تسا ،
درادیم لوغشم  نتشیوخ  هب  ار  ناسنا  نانچ  هاگ  تسازتلفغ و  زیمآرورغ و  یگدنز  رهاظم  زا  يرایـسب  کشیب  دنبیرفب . ار  اهنآ  ات  دنهد 

. دزاسیم لفاغ  تسا  نآ  ریغ  هچره  زا  هک 
یسک هچ  ًایأَر ؛ ُتَبثا  ِساّنلا  ُّيا  دندیسرپ : ترضح  نآ  زا  هک  میناوخیم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  تایاور  یخرب  رد  لیلد  نیمه  هب 
مدرم هک  یـسک  اـِهفّوَشَِتب ؛ اینُّدـلا  ُهَّرُغَت  َملَو  ِهِسفَن  نِم  ُساـّنلا  ُهَّرُغَی  َمل  نَم  دوـمرف : تـسا ؟ رتتباـث  هشیدـنا  رظن  زا  رترکفاـب و  مدرم  هـمه  زا 

(. ح 644 ص 478 ، یلاما ، قودص ، دهدن (.» بیرف  ار  وا  زین  ایند  ياهقیوشت  دنبیرفن و  ار  وا  راکبیرف 
وقرز ندوب  یلاخوت  ناهج و  يرادـیاپان  هک  تسا  ییایوگ  ياههنحـص  هدـنبیرف ، ياـیند  نیمه  فلتخم  ياههنحـص  رد  لاـح  نیا  اـب  یلو 

رایـشوه ار  نادنمـشوهان  هکلب  دـنک ، رادـیب  دـناوتیم  ار  يدنمـشوه  ناـسنا  ره  هک  دـنکیم  ناـیب  یهجو  نیرتنشور  هـب  ار  نآ  ياـهقرب 
(. نامقل هروس  هیآ 33  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  دزاسیم (.

هبطخ 114. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 98]
هیآ 17. هیشاغ ، هروس  (. 1 [ ) 99]

هبطخ 42. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 100]

هبطخ 28. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 101]
هیآ 34. نامقل ، هروس  (. 1 [ ) 102]
هیآ 49. فهک ، هروس  (. 1 [ ) 103]

. هزمه هروس   9 تایآ 1 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 104]
هیآ 26. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 105]

هیآ 10. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 106]
هیآ 261. هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 107]
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هیآ 268. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 108]

هیآ 276. هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 109]
هیآ 7. مور ، هروس  (. 3 [ ) 110]

تایآ 1 و 2. جح ، هروس  (. 1 [ ) 111]
هیآ 35. دعر ، هروس  (. 2 [ ) 112]
هیآ 3. هدئام ، هروس  (. 1 [ ) 113]

ِهَّللایَلَع اَّلا  ِضْرَْألاِیف  ِۀَّباَد  ْنِم  اَم  َو  دیامرفیم : هک  دوه  هروس  هیآ 6  دننامه  یتاریبعت  هب  اّکتا  اب  لاحیب  تسس و  دارفا  یخرب  (. 2 [ ) 114]
نینچ دـنادیم ، نّیعم  رّدـقم و  ار  يزور  هـک  یتاـیاور  اـی  تسادـخ .» رب  وا  يزور  هـکنیا  رگم  تـسین  نـیمز  رد  ياهدـنبنج  چـیه  اَُـهقْزِر «:

. دسریم ناسنا  هب  لاحره  هب  تسا و  رّدقم  يزور  اریز  دنک ، شالت  دایز  شاعم ، هّیهت  يارب  ناسنا  درادن  یموزل  هک  دنشیدنایم 
يّدام و يریگهرهب  هنوگره  هیاپ  مالـسا  هک  تسا  یفاک  تقیقح  نیا  هب  ندرب  یپ  يارب  ثیداحا  نآرق و  اب  ییانـشآ  رـصتخم  هک  یلاـح  رد 
ار ناسنا  هرهب  هیآ 39 ) رجف ، هروس  یَعَس  اَم  اَّلا  ِناَْسنِْإِلل  َْسَیل  ینآرق : هنوگراعش  هلمج  رد  هک  اجنآ  ات  درمـشیم  شـشوک  ار  ناسنا  يونعم 

. دهدیم رارق  راک  ششوک و  رد  ًارصحنم 
. دمح هروس  هیآ 6  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 115]

هیآ 23. دیدح ، هروس  (. 1 [ ) 116]
ح 11. ص 131 ، ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 117]

ح 95. ص 64 ، لاصخ ، قودص ، (. 1 [ ) 118]
هیآ 1. ریوکت ، هروس  (. 2 [ ) 119]

هیآ 23. دیدح ، هروس  (. 1 [ ) 120]
راصق 439. تاملک  هغالبلاجهن ، (. 2 [ ) 121]
ح 477. ص 307 ، ج 8 ، یفاک ، (. 1 [ ) 122]

هیآ 37. میهاربا ، هروس  (. 2 [ ) 123]
هیآ 96. میرم ، هروس  (. 3 [ ) 124]

ص 157. لوقعلا ، فحت  (. 1 [ ) 125]
ح 20. ص 140 ، ج 77 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 126]

هیآ 47. ءایبنا ، هروس  (. 1 [ ) 127]
تایآ 7 و 8. هلزلز ، هروس  (. 2 [ ) 128]

هیآ 59. سی ، هروس  (. 1 [ ) 129]
هبطخ 188. هغالبلاجهن ، (. 2 [ ) 130]

. نونمؤم هروس  هیآ 11  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 131]
ص 154. ج 6 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 132]

هیآ 6. دوه ، هروس  (. 1 [ ) 133]
هیآ 60. رفاغ ، هروس  (. 2 [ ) 134]

ح 17. ص 376 ، ج 93 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 135]
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هرامش 228. راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 136]
هیآ 14. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 137]

هیآ 99. نونمؤم ، هروس  (. 1 [ ) 138]
هیآ 56. رمز ، هروس  (. 2 [ ) 139]
هیآ 85. هبوت ، هروس  (. 1 [ ) 140]

هیآ 150. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 141]
هیآ 56. رمز ، هروس  (. 1 [ ) 142]

ص 222. لیثمتلا ، عماج  تاّیّلک  (. 2 [ ) 143]
ص 267. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 144]

ص 122. ج 1 ، ماّرو ، هعومجم  (. 1 [ ) 145]
ص 22. ظعاوملاو ، مکحلا  نویع  (. 2 [ ) 146]

ص 49. مکحلاررغ ، (. 3 [ ) 147]
ص 428. ج 71 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 148]

ص 498. مکحلاررغ ، (. 5 [ ) 149]
ص 308. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  (. 6 [ ) 150]

ص 391. لوقعلا ، فحت  (. 1 [ ) 151]
ص 305. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  (. 2 [ ) 152]

هیآ 64. توبکنع ، هروس  (. 1 [ ) 153]
ص 533. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 2 [ ) 154]
ص 297. ج 18 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 155]
ص 286. ج 18 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 156]

هیآ 65. سی ، هروس  (. 2 [ ) 157]
ص 109. ج 77 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 158]

ص 295. نامه ، (. 4 [ ) 159]

ص 114. نامه ، (. 5 [ ) 160]
ص 286. ج 18 ، نامه ، (. 6 [ ) 161]

ص 369. ج 2 ، یفاک ، (. 7 [ ) 162]

ص 665. ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 163]
ص 323. نامه ، (. 2 [ ) 164]

هیآ 159. نارمع ، لآ  هروس  دندشیم .» هدنکارپ  وت  درگ  زا  مدرم  يدوب  لد  تخس  وخدنت و  رگا  همجرت «: (. 1 [ ) 165]
هیآ 159. نارمع ، لآ  هروس  دینادرگ .» يوخشوخ  نابرهم و  مدرم  اب  ار  وت  ادخ  تمحر  همجرت «: (. 2 [ ) 166]

ص 382. ج 71 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 167]
ص 40. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  (. 2 [ ) 168]
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ص 150. ج 9 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 169]
ص 373. ج 71 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 170]

ص 373. ج 1 ، نامه ، (. 3 [ ) 171]
ص 369. ج 10 ، نامه ، (. 4 [ ) 172]
ص 297. ج 73 ، نامه ، (. 5 [ ) 173]

ص 93. ج 5 ، ءاضیبلاۀّجحملا ، (. 1 [ ) 174]
. نامه (. 2 [ ) 175]

ص 396. ج 71 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 176]
ص 277. ج 62 ، نامه ، (. 4 [ ) 177]

هیآ 48. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 178]
. هرقب هروس  هیآ 48  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 179]

هیآ 254. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 180]
هیآ 48. هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 181]

هیآ 48. ّرثّدم ، هروس  (. 3 [ ) 182]

هیآ 4. هدجس ، هروس  (. 4 [ ) 183]
هیآ 44. رمز ، هروس  (. 5 [ ) 184]

هیآ 255. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 185]
هیآ 23. أبس ، هروس  (. 2 [ ) 186]

هیآ 28. ءایبنا ، هروس  (. 3 [ ) 187]

هیآ 87. میرم ، هروس  (. 4 [ ) 188]
هیآ 18. رفاغ ، هروس  (. 5 [ ) 189]
هیآ 64. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 190]

تایآ 97 و 98. فسوی ، هروس  (. 1 [ ) 191]
هیآ 7. رفاغ ، هروس  (. 2 [ ) 192]

هیآ 86. فرخز ، هروس  (. 3 [ ) 193]
ص 30. ج 8 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 194]

ص 352. نامه ، (. 2 [ ) 195]
ص 53. نامه ، (. 3 [ ) 196]

ص 16. ج 2 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 197]
هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 198]

هیآ 80. لمن ، هروس  (. 2 [ ) 199]

هیآ 70. سی ، هروس  (. 3 [ ) 200]
تمکح 388. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 201]
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تمکح 349. نامه ، (. 2 [ ) 202]
هیآ 171. هرقب ، هروس  (. 3 [ ) 203]

هیآ 10. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 204]

هیآ 74. هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 205]
هیآ 41. هدئام ، هروس  (. 3 [ ) 206]
هیآ 36. ماعنا ، هروس  (. 4 [ ) 207]

. سی هروس  تایآ 69 و 70  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 5 [ ) 208]
ص 197. ج 74 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 209]
ص 197. ج 74 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 210]

یعامتجا دسافم  بلاغ  همـشچرس  هک  دشاب  نیا  دوشیم  يونعم  گرم  بجوم  اینغا  اب  ینیـشنمه  هکنیا  لیالد  زا  یکی  دـیاش  (. 1 [ ) 211]
ناشـشوگ رد  یقـالخا  یناـسنا و  یحالـصا و  همغن  ره  دـنقرغ و  سوـه  شیع و  تمعن و  زاـن و  رد  هـک  دـنايربخیب  ادـخ  زا  نادـنمتورث 

داد و لدـع و  عفن  هب  هک  ار  ناشتوعد  هشیمه  دـندوب و  هداتـسیا  ناربماـیپ  لـباقم  رد  لّوا  فص  رد  هشیمه  لـیلد ، نیمه  هب  تسا ؛ راـجنهان 
(. ءارسا هروس   17 تایآ 16 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  دندیدیم (. دوخ  ّدض  رب  هدوب  نافعضتسم  زا  تیامح 

هیآ 18. فرخز ، هروس  (. 2 [ ) 212]
هیآ 9. رشح ، هروس  دنشاب .» دنمزاین  ناشدوخ  دنچره  دنرادیم ، مّدقم  دوخ  رب  ار  نارجاهم ) اهنآ ( همجرت «: (. 1 [ ) 213]

ص 430. ج 9 ، نایبلا ، عمجم  (. 2 [ ) 214]
ص 338. ج 2 ، عماجلا ، عماوج  (. 1 [ ) 215]

ص 221. ج 9 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 216]
هیآ 28. دعر ، هروس  (. 1 [ ) 217]

ص 164. ج 93 ، راونألاراحب ، (. 2 [ ) 218]
. دعر هروس  هیآ 29  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 219]

هیآ 16. صصق ، هروس  (. 2 [ ) 220]

هیآ 21. صصق ، هروس  (. 3 [ ) 221]

هیآ 22. صصق ، هروس  (. 4 [ ) 222]

هیآ 24. صصق ، هروس  (. 5 [ ) 223]
ص 117. ج 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  (. 1 [ ) 224]

تایآ 41 و 42. بازحا ، هروس  (. 1 [ ) 225]
ص 498. ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 226]

. نامه (. 3 [ ) 227]
ص 499. ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 228]

ص 500. نامه ، (. 2 [ ) 229]
. بازحا هروس   44 تایآ 41 - لیذ  هنومنریسفت ، هب : دوش  عوجر  (. 3 [ ) 230]

هیآ 8. لّمّزم ، هروس  (. 4 [ ) 231]
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هیآ 205. فارعا ، هروس  (. 1 [ ) 232]
هیآ 41. بازحا ، هروس  (. 2 [ ) 233]

ص 177. ج 30 ، ریبکریسفت ، يزار ، رخف  (. 3 [ ) 234]
ح 20. ص 156 ، ج 93 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 235]

. بازحا هروس  هیآ 25  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 236]
. رمز هروس  هیآ 63  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 2 [ ) 237]
. أبس هروس  هیآ 26  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 238]

هیآ 87. ءایبنا ، هروس  (. 2 [ ) 239]
. ءایبنا هروس  هیآ 88  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 3 [ ) 240]

. قالط هروس  تایآ 2 و 3  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  ص 43 ؛ ج 10 ، نایبلاعمجم ، ریسفت  (. 1 [ ) 241]
ص 158. ج 96 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 242]

ص 4. تاوعدلا ، يدنوار ، (. 1 [ ) 243]
ص 324. ج 3 ، یفاک ، (. 2 [ ) 244]

ص 20. هقیقحلا ، حاتفم  هعیرشلا و  حابصم  (. 3 [ ) 245]
مسج وا  اریز  درادن ، موهفم  راگدرورپ  هرابرد  یّـسح  تاقالم  نوچ  تسا و  تمایق  هب  هراشا  ًالومعم  دیجم  نآرق  رد  ریبعت  نیا  (. 1 [ ) 246]

تاقالم اـی « هّللا » باوث  ءاـقل  روظنم « دـنیوگب  دـنریگب و  ریدـقت  رد  یفاـضم  حالطـصاهب  دـناهدش  راـچان  نارّـسفم  یخرب  هجیتن  رد  تسین ،
دوریم رانک  اهباجح  تمایق  رد  اریز  تفرگ ، لد  مشچ  اب  یقیقح و  ياقل  يانعمهب  ناوتیم  اجنیا  رد  ار  ءاقل » اّما « تسا . ادخ » ناگتـشرف 

رادقم هب  سک  ره  دسریم و  یبلق  دید  ینطاب و  دوهش  ماقم  هب  ناسنا  دنکیم ، هولج  رتنشور  رگید  نامز  ره  زا  وا  تایآ  ادخ و  تمظع  و 
. دیآیم لیان  دوهش  نیا  زا  يرتیلاع  هلحرم  هب  شحلاص  لمع  تفرعم و 

نیا رد  ناسنا  دیوگیم : يو  تسا . عمج  لباق  میتفگ  هچنآ  اب  هک  دراد  یبلاج  نایب  بازحا  هروس  هیآ 44  لیذ  رد  ریبکریسفت  رد  يزاررخف 
ياهتیلوغـشم نیا  همه  هک  تمایق  رد  یلو  دـنکیم ، تلفغ  ادـخ  زا  ًابلاغ  شاعم ، يارب  شالت  يّدام و  روما  رد  ندـش  قرغ  ببـس  هب  ایند 

، هنومن ریـسفت  هب : دوش  عوجر  هّللا (. ءاقل  يانعم  تسا  نیا  دَروآیم و  ملاع  راگدرورپ  هب  ور  دوجو  مامت  اـب  ناـسنا  دوشیم  فرطرب  يرکف 
(. بازحا هروس  هیآ 44  لیذ 

ص 98. ج 1 ، یفاک ، (. 1 [ ) 247]
هیآ 91. فسوی ، هروس  (. 2 [ ) 248]

هیآ 9. قراط ، هروس  (. 3 [ ) 249]
ص 503. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  (. 1 [ ) 250]

هیآ 4. تایراذ ، هروس  (. 2 [ ) 251]
ص 504. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  (. 3 [ ) 252]

ص 11. یماطسب ، روفیط  نب  یلع  همجرت  حالفلا ، حاتفم  یئاهب ، خیش  (. 4 [ ) 253]
ص 265. ج 9 ، نایبلاعمجم ، زا  لقن  هب  رشح ، هروس   20 تایآ 15 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 254]

ح 17. ص 141 ، ج 73 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 255]
ح 18. ص 142 ، نامه ، (. 2 [ ) 256]
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ص 142. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 257]
هیآ 167. هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 258]

ص 142. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 259]
. هزمه هروس   9 هیآ 1 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 4 [ ) 260]

ص 344. ج 71 ، راونالاراحب ، (. 5 [ ) 261]
ص 228. ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 262]

ص 140. ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 263]
ص 126. رابخالاعماج ، (. 3 [ ) 264]
هلمج 28. مکحلاررغ ، (. 1 [ ) 265]

هیآ 9. رشح ، هروس  (. 1 [ ) 266]
. فسوی هروس   10 تایآ 7 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 267]

. ناسنا هروس  هیآ 5  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 268]
هیآ 65. توبکنع ، هروس  (. 1 [ ) 269]

هیآ 28. دعر ، هروس  (. 2 [ ) 270]
هیآ 180. تافاص ، هروس  (. 3 [ ) 271]

هیآ 13. فرخز ، هروس  (. 1 [ ) 272]
ص 360. ج 72 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 273]

هیآ 28. دعر ، هروس  (. 2 [ ) 274]
تایآ 14 و 15. تمایق ، هروس  (. 1 [ ) 275]

ص 83. رابخالا ، یناعم  (. 1 [ ) 276]
ص 8. قالخالا ، مراکم  (. 1 [ ) 277]

ص 383. ج 68 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 278]
. نامه (. 3 [ ) 279]
. نامه (. 4 [ ) 280]

ص 386. نامه ، (. 5 [ ) 281]
ص 394. ج 68 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 282]

ص 188. ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 283]
ص 101. رابخالا ، عماج  (. 3 [ ) 284]

ص 20. هیرشعانثالا ، (. 4 [ ) 285]
. تافاص هروس  هیآ 101  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 286]

ص 301. ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 287]

هیآ 12. فارعا ، هروس  (. 1 [ ) 288]
ص 90. ج 77 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 289]
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. نمؤم هروس  هیآ 27  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 3 [ ) 290]
هبطخ 192. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 291]

ص 59. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 292]

ص 35. ج 77 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 293]
ص 234. ج 73 ، نامه ، (. 2 [ ) 294]

ص 225. نامه ، (. 3 [ ) 295]
ص 167. ج 74 ، نامه ، (. 4 [ ) 296]

ص 231. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 297]
ص 19. ج 8 ، یفاک ، (. 2 [ ) 298]

ص 219. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 299]
هیآ 27. نامقل ، هروس  (. 4 [ ) 300]
هیآ 6. تاّفاص ، هروس  (. 1 [ ) 301]

ص 225. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 302]

ص 224. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 303]
ص 139. ج 44 ، نامه ، (. 2 [ ) 304]

ص 341. مکحلاررغ ، (. 1 [ ) 305]
ص 23. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 306]

ص 16. نامه ، (. 3 [ ) 307]
ص 129. فّرصت ، صیخلت و  اب  هقیقحلا ، حاتفم  هعیرشلا و  حابصم  (. 1 [ ) 308]

ص 307. ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 1 [ ) 309]
. نامه (. 2 [ ) 310]

. فسوی هروس  هیآ 10  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 3 [ ) 311]
ص 256. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 312]

ص 255. نامه ، (. 5 [ ) 313]

ص 256. نامه ، (. 6 [ ) 314]
ص 256. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 315]

. نامه (. 2 [ ) 316]
ص 18. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 317]

هیآ 27. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 318]
. ءاسن هروس  هیآ 55  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 319]

ح 8. ص 156 ، ج 2 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 320]
هیآ 15. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 321]

ص 132. ج 102 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 322]
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ص 144. ج 2 ، نامه ، (. 2 [ ) 323]
ص 180. رابخالا ، یناعم  (. 3 [ ) 324]

ص 47. ج 6 ، یفاک ، (. 1 [ ) 325]
ص 151. ج 2 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 326]

ص 144. نامه ، (. 3 [ ) 327]

ص 152. نامه ، (. 4 [ ) 328]

ص 184. نامه ، (. 5 [ ) 329]
ص 307. ج 14 ، یبطرق ، ریسفت  (. 1 [ ) 330]

هیآ 9. رشح ، هروس  (. 1 [ ) 331]
تمکح 258. هغالبلاجهن ، (. 2 [ ) 332]

. نارمع لآ  هروس  هیآ 134  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 333]
ص 78. ج 2 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 334]

ص 5. ج 2 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 335]
. نارمع لآ  هروس  هیآ 200  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 2 [ ) 336]

ص 418. ج 9 ، نایبلا ، عمجم  (. 1 [ ) 337]
ص 19. نامه ، (. 2 [ ) 338]

ص 18. ج 2 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 339]
ص 401. ج 14 ، لاّمعلا ، زنک  (. 4 [ ) 340]
ص 191. ج 10 ، لاّمعلا ، زنک  (. 1 [ ) 341]

ص 78. ج 2 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 342]
ص 15. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 3 [ ) 343]

ص 21. ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  (. 1 [ ) 344]
ص 144. ج 2 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 345]

ص 195. ج 1 ، نامه ، (. 3 [ ) 346]
ص 66. یلاما ، دیفم ، (. 4 [ ) 347]

هیآ 74. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 348]
هیآ 22. رمز ، هروس  (. 2 [ ) 349]

ص 317. میلس ، بلق  بیغتسد ، (. 1 [ ) 350]
(. قفانملا بلق  ۀملظ  یف  باب  ص 309 (، ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 351]

هیآ 13. هدئام ، هروس  (. 3 [ ) 352]

هیآ 41. هدئام ، هروس  (. 4 [ ) 353]
هیآ 6. هرقب ، هروس  (. 5 [ ) 354]

هیآ 87. هبوت ، هروس  (. 6 [ ) 355]
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ح 27. ص 25 ، ج 70 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 356]
(. هحالص بلقلا و  باب  ص 59 (، ج 70 ، نامه ، (. 2 [ ) 357]

ص 56. نامه ، (. 3 [ ) 358]
هیآ 125. ماعنا ، هروس  (. 1 [ ) 359]

ص 142. ج 73 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 360]
ص 55. ج 70 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 361]
ح 1. ص 329 ، ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 362]

ح 3. نامه ، (. 3 [ ) 363]
. رمز هروس  هیآ 22  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 4 [ ) 364]

هیآ 74. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 365]

هیآ 74. هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 366]

هیآ 74. هرقب ، هروس  (. 3 [ ) 367]

هیآ 74. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 368]
. نامقل هروس   9 تایآ 6 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 369]

هیآ 2. لافنا ، هروس  (. 1 [ ) 370]
ص 273. ج 85 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 371]

هیآ 99. لحن ، هروس  (. 1 [ ) 372]
ح 105. ص 248 ، ج 63 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 373]

هیآ 201. فارعا ، هروس  (. 2 [ ) 374]
ح 1. ص 1228 ، ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 3 [ ) 375]

ص 196. ج 92 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 376]
ح 17. ص 354 ، ج 91 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 377]

ح 48. ص 109 ، ج 97 ، نامه ، (. 2 [ ) 378]
ح 140. ص 261 ، ج 63 ، نامه ، (. 3 [ ) 379]

هیآ 200. فارعا ، هروس  (. 4 [ ) 380]
ص 137. ج 95 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 381]

ح 10. ص 332 ، ج 85 ، نامه ، (. 2 [ ) 382]
ح 55. ص 94 ، ج 27 ، نامه ، (. 3 [ ) 383]

ح 2. ص 227 ، ج 26 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 384]
ح 158. ص 271 ، ج 63 ، نامه ، (. 2 [ ) 385]

ح 4. ص 152 ، ج 69 ، نامه ، (. 3 [ ) 386]

ح 20. ص 255 ، ج 3 ، یفاک ، (. 1 [ ) 387]
ص 275. ج 88 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 388]
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هیآ 56. تایراذ ، هروس  (. 1 [ ) 389]
. مود رتفد  يونثم ، (. 1 [ ) 390]

هیآ 128. هبوت ، هروس  (. 2 [ ) 391]
ص 349. ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 392]

ح 20. ص 163 ، ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 393]
ح 6. ص 349 ، نامه ، (. 2 [ ) 394]

. ءارسا هروس   25 تایآ 22 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 3 [ ) 395]
هیآ 89. هدئام ، هروس  (. 1 [ ) 396]
هیآ 89. هدئام ، هروس  (. 1 [ ) 397]

. رثاکت هروس   8 تایآ 1 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 398]
تـسا سابع  نب  هّللادیبع  دارم  دناهتفگ : یخرب  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  همان  بطاخم  هرابرد  هغالبلاجـهن  ناحراش  نایم  رد  (. 1 [ ) 399]

فرط زا  هک  تسا  ساّبع  نب  هّللادبع  روظنم  دـناهتفگ : رگید  یخرب  دـش . قحلم  هیواعم  هب  ماجنارـس  دوب و  نمی  رادـنامرف  ماما  فرط  زا  هک 
. تسا لامتحا  نیا  هاوگ  همان  ياهترابع  یخرب  دوب . سراف  زاوها و  هرصب و  رادنامرف  ماما 

ص 375. ج 1 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  (. 1 [ ) 400]
ص 253. ج 11 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 1 [ ) 401]

همان 40. هغالبلاجهن ، (. 2 [ ) 402]

همان 41. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 403]
. یحض هروس   11 تایآ 6 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 404]

ص 844. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  (. 1 [ ) 405]
نوچ ًاقلطم ، هن  دتفایم  ردپ  تروع  رب  رـسپ  رظن  ًارهق  دنتفریم و  مامح  گنل  نودب  هک  تسا  میدق  روظنم  نتفرن  مامح  ردپ  اب  (. 1 [ ) 406]

. دراد بلطم  نیا  هب  حیرصت  يرگید  تیاور  رد 
ص 151. ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 407]
ص 376. ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 408]

ص 290. نامه ، (. 2 [ ) 409]
هیآ 99. نونمؤم ، هروس  (. 1 [ ) 410]

ص 256. ج 42 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 411]
ص 208. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  (. 2 [ ) 412]

. توبکنع هروس  هیآ 45  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 413]
هیآ 97. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 414]

هیآ 198. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 415]
ص 187. ج 1 ، یّمق ، میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت  (. 1 [ ) 416]

ص 77. ج 3 ، هغالبلاجهن ، هدبع ، دّمحم  (. 2 [ ) 417]
هیآ 7. ّتلصف ، هروس  (. 1 [ ) 418]
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هیآ 99. نونمؤم ، هروس  (. 1 [ ) 419]
ص 267. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  (. 2 [ ) 420]

ص 10. ج 96 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 421]
. تلصف هروس   8 تایآ 6 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 4 [ ) 422]

. هرقب هروس  هیآ 275  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 423]
ص 146. ج 5 ، یفاک ، (. 1 [ ) 424]

. ءارسا هروس  هیآ 32  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 425]
ص 16. ج 8 ، یفاک ، (. 1 [ ) 426]

ص 344. ج 70 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 427]
ص 67. ج 2 ، یفاک ، (. 3 [ ) 428]
هیآ 40. رفاغ ، هروس  (. 1 [ ) 429]
هیآ 97. لحن ، هروس  (. 2 [ ) 430]

. نارمع لآ  هروس  هیآ 195  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 431]
ص 257. ج 72 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 432]
ص 259. ج 72 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 433]
ص 222. ج 75 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 434]

ص 214. نامه ، (. 2 [ ) 435]
ص 222. ج 75 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 436]

ص 357. ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 437]
ص 358. نامه ، (. 3 [ ) 438]

ص 374. ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 439]
هیآ 271. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 440]

ص 76. ج 1 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 441]
ص 153. ج 3 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 442]

ص 343. ج 22 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 443]
ص 405. نامه ، (. 2 [ ) 444]

هبطخ 193. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 445]
هیآ 60. رفاغ ، هروس  (. 1 [ ) 446]

ح 7. ص 470 ، ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 447]
. شیاین هتخانشان ، يدوجوم  ناسنا  لراک ، سیسکلا  (. 1 [ ) 448]

. نامه (. 2 [ ) 449]
ح 3. ص 466 ، ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 450]

ص 156. یگدنز ، نییآ  (. 2 [ ) 451]

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 351 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 152. نامه ، (. 3 [ ) 452]
هیآ 62. لمن ، هروس  (. 4 [ ) 453]

. هرقب هروس  هیآ 186  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 454]
ص 342. ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 455]

. نامه (. 3 [ ) 456]
هیآ 60. رفاغ ، هروس  (. 1 [ ) 457]
هیآ 60. رفاغ ، هروس  (. 2 [ ) 458]

ص 528. ج 8 ، نایبلاعمجم ، (. 1 [ ) 459]
ص 529. نامه ، (. 2 [ ) 460]

. نامه (. 3 [ ) 461]
ص 338. ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 462]

ص 389. قالخالا ، مراکم  (. 2 [ ) 463]
. نمؤم هروس  هیآ 60  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 3 [ ) 464]

ح 2. ص 511 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 1 [ ) 465]
ح 5576. ص 167 ، ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 466]

ص 268. قالخالا ، مراکم  (. 2 [ ) 467]
ص 301. ج 93 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 468]

ح 23. ص 297 ، ج 93 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 469]
ص 28. لئاسلا ، حالف  (. 2 [ ) 470]

ص 268. قالخالا ، مراکم  (. 3 [ ) 471]
. نامه (. 4 [ ) 472]

ص 115. ج 78 ، راونالا ، راحب  (. 1 [ ) 473]
ص 321. ج 71 ، نامه ، (. 2 [ ) 474]
ص 431. ج 22 ، نامه ، (. 3 [ ) 475]

ص 153. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 4 [ ) 476]
ص 58. ج 2 ، مکحلا ، ررغ  (. 5 [ ) 477]

ص 89. لوقعلا ، فحت  (. 6 [ ) 478]
تمکح 390. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 479]
تمکح 382. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 480]

تمکح 382. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 481]
ص 90. لوقعلا ، فحت  (. 2 [ ) 482]

ص 128. ج 1 ، مکحلا ، ررغ  (. 3 [ ) 483]
ص 178. لامعالا ، باوث  (. 1 [ ) 484]
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ص 14. ج 2 ، دئاوفلا ، زنک  (. 2 [ ) 485]
هیآ 36. ءارسا ، هروس  (. 3 [ ) 486]

هیآ 36. سنوی ، هروس  (. 1 [ ) 487]
هیآ 23. مجن ، هروس  (. 2 [ ) 488]

ص 16. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 3 [ ) 489]

ص 17. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 490]
. نامه (. 2 [ ) 491]

هیآ 36. ءارسا ، هروس  (. 3 [ ) 492]
ص 246. ج 79 ، راونالاراحب ، (. 4 [ ) 493]

هیآ 19. رفاغ ، هروس  (. 1 [ ) 494]
هیآ 55. تاّفاص ، هروس  (. 1 [ ) 495]

ص 79. یفطصملا ج 1 ، نید  یلإ  يدهلا  (. 1 [ ) 496]
ص 250. ج 2 ، یطسو ، نورق  خیرات  (. 1 [ ) 497]

ص 75. ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  ریسفت  (. 1 [ ) 498]
ص 100. ج 77 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 499]

ص 67. مکحلاررغ ، (. 3 [ ) 500]
ص 848. نامه ، (. 4 [ ) 501]
ص 498. نامه ، (. 5 [ ) 502]

.109 تایآ 107 - ءارسا ، هروس  (. 1 [ ) 503]
هیآ 43. رجح ، هروس  (. 1 [ ) 504]

هیآ 60. صصق ، هروس  (. 2 [ ) 505]
هیآ 5. یحض  هروس  (. 1 [ ) 506]

ص 278 و 289. مالکلا ، ناونع  یکراشف ، (. 2 [ ) 507]
ص 242. ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 508]

ص 247. نامه ، (. 2 [ ) 509]
هیآ 56. رثّدم ، هروس  (. 3 [ ) 510]

هیآ 8. هنّیب ، هروس  (. 4 [ ) 511]
ص 230. ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 5 [ ) 512]

ص 329. ج 93 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 513]
ص 96. ج 1 ، بولقلا ، داشرا  (. 2 [ ) 514]

ص 295. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 3 [ ) 515]
ج 338. مکحلا ، ررغ  (. 4 [ ) 516]

ص 295. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 5 [ ) 517]
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ص 59. ج 76 ، راونالا ، راحب  (. 1 [ ) 518]
ص 293. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 2 [ ) 519]

ص 173. ج 74 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 520]
تمکح 275. هغالبلا ، جهن  (. 2 [ ) 521]

تمکح 211. نامه ، (. 3 [ ) 522]
هبطخ 86. نامه ، (. 4 [ ) 523]

هبطخ 323. نامه ، (. 5 [ ) 524]
همان 31. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 525]

تمکح 36. نامه ، (. 2 [ ) 526]
هبطخ 42. نامه ، (. 3 [ ) 527]

تمکح 19. نامه ، (. 4 [ ) 528]
تمکح 9. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 529]

ص 146. ج 1 ، رادرکرفیک ، (. 2 [ ) 530]
ص 324. ج 71 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 531]

تمکح 297. هغالبلا ، جهن  (. 2 [ ) 532]
هیآ 14. ءارسا ، هروس  (. 1 [ ) 533]
هیآ 16. نامقل ، هروس  (. 1 [ ) 534]

. هلزلز هروس   8 تایآ 1 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 2 [ ) 535]
ص 85. هقیقحلا ، حاتفم  هعیرشلا و  حابصم  (. 1 [ ) 536]

ص 288. ج 71 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 537]
تایآ 38 و 39. سبع ، هروس  (. 2 [ ) 538]

هیآ 12. دیدح ، هروس  (. 1 [ ) 539]

هیآ 13. دیدح ، هروس  (. 2 [ ) 540]
ح 31. ص 26 ، ج 100 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 541]

ص 162. ج 8 ، يربط ، ریسفت  (. 1 [ ) 542]
. ءایبنا هروس  هیآ 47  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 543]

. نامه (. 2 [ ) 544]
ص 98. ج 2 ، جاجتحالا ، (. 1 [ ) 545]

. فارعا هروس  هیآ 8  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 2 [ ) 546]
ح 12. ص 659 ، ج 5 ، نیلقثلارون ، (. 3 [ ) 547]

ح 8. ص 659 ، ج 5 ، نیلقثلارون ، (. 1 [ ) 548]
ح 7. نامه ، (. 2 [ ) 549]

ح 13. ص 660 ، نامه ، (. 3 [ ) 550]

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


ح 14. نامه ، (. 4 [ ) 551]
هیآ 105. هبوت ، هروس  (. 1 [ ) 552]

ص 219. ج 1 ، یفاک ، (. 1 [ ) 553]
ص 446. تاجردلا ، رئاصب  (. 2 [ ) 554]

ص 171. ج 1 ، یفاک ، (. 3 [ ) 555]
هیآ 29. لافنا ، هروس  (. 1 [ ) 556]

هبطخ 226. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 557]
ص 163. ج 56 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 558]

ص 115. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 531 ؛ ظعاوملاو ، مکحلا  نویع  (. 2 [ ) 559]
هیآ 282. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 560]

تمکح 219. هغالبلاجهن ، (. 2 [ ) 561]
. لافنا هروس  هیآ 29  دیدح و  هروس  تایآ 28 و 29  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 562]

ص 265. ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 6 ؛ هعیشلا ، تافص  قودص ، خیش  (. 1 [ ) 563]
ح 483. ص 380 ، یلاما ، قودص ، (. 1 [ ) 564]

ح 5. ص 526 ، ج 6 ، یفاک ، (. 2 [ ) 565]
ح 17. ص 178 ، ج 73 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 566]
ح 30. ص 166 ، ج 73 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 567]

ح 28. ص 180 ، نامه ، (. 2 [ ) 568]

ح 17. ص 188 ، نامه ، (. 3 [ ) 569]
ح 147. ص 272 ، ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 1 [ ) 570]

ح 222. ص 169 ، لاصخ ، قودص ، (. 2 [ ) 571]
تمکح 268. هغالبلاجهن ، (. 3 [ ) 572]

ص 302. ظعاوملاو ، مکحلا  نویع  (. 1 [ ) 573]
تمکح 38. هغالبلا ، جهن  (. 2 [ ) 574]

ص 334. ج 2 ، ناوج ، یفسلف  راتفگ  (. 1 [ ) 575]
ص 639. ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 576]

ص 130. عامتجا ، ظعاو  (. 1 [ ) 577]
تمکح 38. هغالبلا ، جهن  (. 2 [ ) 578]

ص 70. مکحلا ، ملاعم  روتسد  (. 3 [ ) 579]

ص 75. مکحلا ، ملاعم  روتسد  (. 1 [ ) 580]
ص 305. ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 2 [ ) 581]

هیآ 36. ءارسا ، هروس  (. 1 [ ) 582]
ص 287. ج 71 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 583]

يزاریش مراکم  یقالخا  ثحابم  هعومجم  تیاده : www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


تمکح 349. هغالبلا ، جهن  (. 2 [ ) 584]

تمکح 349. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 585]
همان 31. نامه ، (. 2 [ ) 586]

ص 371. ظعاوملاو ، مکحلا  نویع  (. 3 [ ) 587]
ص 97. نامه ، (. 4 [ ) 588]
ص 83. نامه ، (. 5 [ ) 589]

هیآ 200. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 590]
ص 319. ج 82 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 591]
ص 345. ج 5 ، نایبلا ، عمجم  (. 2 [ ) 592]

ح 41. ص 220 ، ج 82 ، راونالاراحب ، (. 3 [ ) 593]
ص 200. ج 82 ، راونالا ، راحب  ح 4 ؛ ص 80 ، ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 594]

تمکح 252. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 595]
تمکح 136. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 596]

همان 47. نامه ، (. 2 [ ) 597]
ح 626. ص 208 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  (. 3 [ ) 598]

ح 20737. ص 57 ، ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 599]
ح 2. ص 317 ، ج 2 ، عئارشلا ، للع  (. 1 [ ) 600]

. ءاسن هروس  هیآ 103  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 601]
هیآ 31. مور ، هروس  (. 2 [ ) 602]

ح 467. ص 187 ، نیّدلا ، لوصا  یف  نیقیلا  جراعم  (. 3 [ ) 603]
ح 32. ص 216 ، ج 82 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 604]

ص 44. ج 6 ، ریبکلا ، مجعملا  یناربط ، (. 2 [ ) 605]
ص 202. ج 82 ، راونالا ، راحب  (. 3 [ ) 606]

. نامه (. 4 [ ) 607]
ح 63. ص 149 ، ج 79 ، راونالا ، راحب  (. 1 [ ) 608]

تایآ 4 و 5. نوعام ، هروس  (. 1 [ ) 609]
ص 135. ۀّنسلاو ، باتکلا  یف  ةالصلا  (. 2 [ ) 610]

ص 24. ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 3 [ ) 611]
تایآ 42 و 43. ّرثّدم ، هروس  (. 1 [ ) 612]

ح 39. ص 21 ، ج 83 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 613]
هیآ 59. میرم ، هروس  (. 3 [ ) 614]

هیآ 2. نونمؤم ، هروس  (. 1 [ ) 615]
ص 184. ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 616]
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ص 8. ج 2 ، رادرک ، رفیک  (. 1 [ ) 617]
هیآ 14. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 618]
هیآ 14. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 619]

هیآ 141. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 620]
هیآ 14. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 621]
هیآ 5. هحتاف ، هروس  (. 2 [ ) 622]
هیآ 44. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 623]

هیآ 19. هلداجم ، هروس  (. 1 [ ) 624]
همان 27. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 625]

ص 266. ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 1 [ ) 626]
هیآ 51. لافنأ ، هروس  (. 2 [ ) 627]

هیآ 7. رون ، هروس  (. 3 [ ) 628]
هیآ 54. میرم ، هروس  (. 4 [ ) 629]

ص 290. ج 2 ، یفاک ، (. 5 [ ) 630]
ص 122. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  (. 6 [ ) 631]

ح 1576. مکحلا ، ررغ  (. 1 [ ) 632]
هیآ 18. رشح ، هروس  (. 1 [ ) 633]
هیآ 40. دعر ، هروس  (. 2 [ ) 634]

هیآ 29. هیثاج ، هروس  (. 3 [ ) 635]
هبطخ 90. هغالبلاجهن ، (. 4 [ ) 636]

هیآ 182. فارعا ، هروس  (. 1 [ ) 637]

هیآ 17. تارجح ، هروس  (. 1 [ ) 638]
ص 64. ج 70 ، راونالا ، راحب  (. 2 [ ) 639]

ص 215. ج 8 ، نامه ، (. 3 [ ) 640]
ص 292. ج 69 ، نامه ، (. 4 [ ) 641]

ص 208. ظعاوملاو ، مکحلا  نویع  (. 1 [ ) 642]
ص 223. نامه ، (. 2 [ ) 643]

هبطخ 42. هغالبلا ، جهن  (. 3 [ ) 644]
ح 425. ص 633 ، ج 2 ، مکحلاررغ ، (. 4 [ ) 645]

ص 171. ج 2 ، مکحلاررغ ، (. 1 [ ) 646]
ح 1273. ص 224 ، نامه ، (. 2 [ ) 647]

ح 35. ص 328 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  (. 1 [ ) 648]
ح 7. ص 358 ، ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 649]
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ص 253. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  (. 1 [ ) 650]

ص 253. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  (. 1 [ ) 651]
ص 252. نامه ، (. 2 [ ) 652]

ح 1. ص 357 ، ج 2 ، یفاک ، (. 3 [ ) 653]
ص 256. ج 5 ، راونالا ، راحب  (. 4 [ ) 654]

ص 258. ج 75 ، راونالا ، راحب  (. 1 [ ) 655]
ص 259. نامه ، (. 2 [ ) 656]
ص 253. نامه ، (. 3 [ ) 657]

. تارجح هروس  تایآ 11 و 12  لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 658]
ح 1. ص 320 ، لاصخ ، (. 1 [ ) 659]
ص 541. ج 5 ، یفاک ، (. 2 [ ) 660]

تمکح 252. هغالبلاجهن ، (. 3 [ ) 661]
تمکح 305. نامه ، (. 4 [ ) 662]

ح 7. ص 542 ، ج 5 ، یفاک ، (. 5 [ ) 663]
هیآ 83. صصق ، هروس  (. 1 [ ) 664]

ص 139. ج 5 ، روثنملاّرد ، (. 2 [ ) 665]
ص 197. دوهشملاو ، لوقعملا  نیب  سنالا  حابصم  (. 1 [ ) 666]

همان 36. هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 667]
ص 232. ج 5 ، راونالا ، راحب  (. 1 [ ) 668]

همان 28. هغالبلا ، جهن  (. 2 [ ) 669]
هیآ 55. فسوی ، هروس  (. 1 [ ) 670]
هیآ 68. فارعا ، هروس  (. 2 [ ) 671]

ح 40. ص 181 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  (. 1 [ ) 672]
ص 380. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (. 2 [ ) 673]

ص 112. ج 6 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  (. 3 [ ) 674]
هیآ 60. رفاغ ، هروس  (. 1 [ ) 675]

تایآ 45 و 46. فهک ، هروس  (. 1 [ ) 676]
هیآ 55. هبوت ، هروس  (. 2 [ ) 677]

. تمایق هروس  هیآ 38  هدجس ، هروس  هیآ 8  قراط ، هروس  هیآ 6  كر : (. 3 [ ) 678]
هبطخ 192. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 679]

ح 1. ص 289 ، ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 680]
ح 6. ص 310 ، نامه ، (. 3 [ ) 681]

ص 35. ج 77 ، راونالا ، راحب  (. 4 [ ) 682]
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هیآ 10. رمز ، هروس  (. 1 [ ) 683]
هیآ 15. ءابس ، هروس  (. 2 [ ) 684]

. أبس هروس   19 تایآ 18 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 685]
. میهاربا هروس   30 تایآ 28 - لیذ  هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  (. 1 [ ) 686]

هیآ 28. رفاغ ، هروس  (. 1 [ ) 687]
ح 26. ص 14 ، ج 2 ، راونالا ، راحب  (. 2 [ ) 688]

ص 140. ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 484 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیّدلا و  لامک  (. 1 [ ) 689]
ص 92. ج 2 ، كردتسملا ، ۀمتاخ  (. 1 [ ) 690]

ص 129. بلطملا ، قیقحت  یف  جهنملا  لیلکا  (. 2 [ ) 691]
ص 258. افصلا ، ةوفص  (. 1 [ ) 692]

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
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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 

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 
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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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