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( : هر  ) ینیمخ ماما 

، دشاب دیاب  هقف  ياه  هزوح  دـشاب ، دـیاب  اه  هزوح  هتبلا  .دوش  هتفگ  مدرم  هب  لیاسم  دـنوش و  راذـنا  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  لیـصحت 
غیلبت همدـقم  لیـصحت  .وا  زا  تسا  رتـالاب  غیلبت  تسا ، فیلکت  کـی  لیـصحت  هک  روط  ناـمه  .دوش  شوـمارف  دـیابن  هلأـسم  نیا  نکل 

(1) .تسا

، دـنداد يزومآداوس  تضهن  رد  دوـخ  هدـنیامن  ناوـنع  هب  یتـئارق  مالـسالا  تّجح  هب  لاـس 1361  هـک  یمکح  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما 
: دندومرف ناشیا  تایبرجت  هرابرد 

ار یلاعبانج  دیراد ، باب  نیا  رد  هک  یتایبرجت  هب  هجوت  اب  یمالـسا و  فراعم  گنهرف و  شرتسگ  يزومآ و  داوس  رما  تیمها  هب  رظن 
.منک یم  نییعت  دوخ  هدنیامن  تمس  هب 

دعب لسن  هب  هبرجت  تراهم و  نیا  تسا  فیح  هدـش و  هفاضا  ناشیا  تایبرجت  هب  نامز ، نآ  زا  لاـس  یـس  زا  شیب  تشذـگ  اـب  نونکا 
.دوشن لقتنم 

*****

هّلظ ماد  يربهر  مظعم  ماقم 

لابند دـش ، اهنآ  رـشابم  ناشیا  هک  ار  ییاهراک  ًالوا  .ناشیا  دوخ  تسا  يزومآ  سرد  بوخ و  رایـسب  هنومن ي  کی  یتئارق  ياـقآ  »...
...دراد شزرا  یلیخ  هدرک ؛ رپ  ار  اهألخ  ناشیا  تشاد ؛ دوجو  هک  دوب  ییاهألخ  شا  همه  تفر ، اهنآ 

هک تسا  هدش  بجوم  مه  افص  نیا  دوخ  .تسا  ناشیا  صولخ  افـص و  تسه ، مه  رتشیب  لوا  هتکن ي  زا  نآ  تیمها  هک  مود  هتکن ي 
تفرـشیپ رد  دراد  یبیجع  ریثأت  تین  صولخ  تسا ؛ هارمه  صلاـخ  ياـه  تین  اـب  لاـعتم  يادـخ  .دربب  شیپ  ار  اـهراک  دـناوتب  ناـشیا 

(2) .تسا » مهم  یلیخ  تسا ؛ هتکن  کی  مه  نیا  .دریگ  یم  ماجنا  تین  نیا  اب  هک  ییاهراک 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

همّدقم

نیرهاطلا هلآو  دّمحم  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا 

هتـشاد هناصلاخ  یتدهاجم  يرادسالک ، غیلبت و  هصرع  رد  نرق  مین  دودـح  هک  دـشاب  یملعم  يارب  ناونع  نیرتهب  دـیاش  قفوم ،» غّلبم  »
.تسا

زا يراـب  هلوک  اـب  هک  دـشاب  یم  غیلبت  هصرع ي  رد  ّقفوم  يداـمن  ناونع  هب  هّزع -  دـیز  یتـئارق -  نیملـسملاو  مالـسالا  تّجح  زورما 
دیدـج یبتکم  دوخ  یتئارق » داتـسا  یغیلبت  بتکم  » رـصاعم هرود ي  رد  هک  تفگ  ناوت  یم تأرج  هب  دراد و  روضح  ام  نیب  رد  هبرجت 

رب زور  ره  هکلب  تخاـبن ، گـنر  بولـسا  بتکم و  نیا  نیون ، تاـغیلبت  دورو  اـه و  هدـیدپ  همه ي  روهظ  اـب  تسا و  غـیلبت  هصرع  رد 
رد ناک ، امک  هّلظ -  ماد  یتئارق -  مالسالا  هجح  ياه  همانرب امیـس ، ادص و  ياه  یجنـس  رظن  رد  هک  ییاج  ات  دش ؛ هدوزفا  شنابطاخم 

.تسا رادروخرب  یناوارف  نابطاخم  زا  دراد و  رارق  یبهذم  ياه  همانرب  ردص 

تماق يا  هنومن غّلبم  لـماوع ، هعومجم  نآ  لد  زا  هک  تسا ، هتـشاد  شقن  زوسلد  مّلعم  نیا  ّتیقفوم  رد  يدّدـعتم  لـماوع  دـیدرت ، یب 
یمئاد سنُا  صالخا ، دنا ؛ هدوب قیفوت  دـنلب  ِيانب  نیا  ِناکرا  ناونع  هب  هتـشاد و  ار  زاتمم  شقن  یخرب  لماوع ، نیب  رد  هتبلا  .تشارفارب 

، يرصب یعمس و  غیلبت  هعلاطم ، قیقحت و  رد  يراکرپ  يریذپان ، یگتـسخ  ییارگ ، فیلکت  یهلا ، دادمتـسا   ، تایاور میرک و  نآرق  اب 
نتـشادن دزم ، تساوخرد  مدـع  ندوب و  عقوت  یب  ییوگ ، ناور  ییوگ ، هدـیزگ  ندـنادنخ ، تردـق  حازم و  دادعتـسا  لـیثمت ، تردـق 

شقن هنازرف ، داتـسا  نیا  قـیفوت  رد  هک  تـسا  یمهم  لـماوع  زا  یـشخب  ...و  هـئارا  رد  هبذاـجاب  ياـه  هویـش  زا  يریگ  هرهب  و  فـّلکت ،
.دنا هتشاد  یساسا 

یصخش و ياه  یگژیو  یخرب  یهلا و  قیفوت  صالخا و  زا  ریغ  هب  کش ، نودب 
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هدمآرب ناشیا  ّتیقفوم  تقیقح ، رد  دراد و  لاقتنا  تیلباق  هنازرف ، داتـسا  نیا  دنمـشزرا  براجت  زا  یهجوت  لباق  رادـقم  ناشیا ، ِزاتمم 
زا تهج ، نیمه  هب  تسا و  هدافتـسا  يرادربوگلا و  لـباق  ناـغّلبم ، ناـمّلعم و  يارب  هک  تسا  ییاـه  هتکن  اـه و  هویـش  اـه ، تراـهم  زا 

ياه هرود  يرازگرب  اب  یتئارق ، ياقآ  جاح  زورما ، ات  رود  ياهلاس 

قفا دـنک و  ضوع  ار  دارفا  یغیلبت  یلیـصحت و  درکیور  تسناوت  هک  ییاه  هرود  دراد ؛ ار  شیوخ  براجت  لاقتنا  هغدـغد  یـشزومآ ،
(1) .دیاشگب نانآ  يارب  ار  يدیدج 

میـسرت اب  دـیامن و  نایب  ار  یتئارق  مالـسالا  هجح  قیفوت  ياهزمر  زار و  زا  یـشخب  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یکدـنا  شـالت  ور ، شیپ  رثا 
 . یلاعت هللا  ءاشنا  .دیاشگب  یمارگ  ناغّلبم  مرتحم و  نامّلعم  يارب  ار  ییون  زادنا  مشچ  یغیلبت ، براجت  اه و  هویش  اهرایعم ،

قیقد هاگن  دنمجرا ، داتسا  نیا  راک  رد  رثؤم  دعاوق  لوصا و  اه ،  تراهم  نییبت  قیفوت و  زومر  فشک  يارب  اهراک  نیرت  مهم  هلمج  زا 
هتبلا هک  .ما -  هتخادرپ  راک  نیا  هب  تصرف  ناوت و  هزادنا  هب  هک  تسا  هدوب  ناشیا  سورد  یفاکش  دبلاک  سیردت و  قایس  کبس و  هب 

 - یتئارق ياقآ  جاح  یشزومآ  ياهسالک  زا  هرود  ود  رد  روضح  رب  هوالع  ، باتک نیا  هدنسیون  هک  نیا  نمض  دراد -  راک  ياج  زونه 
تاـنایب و زا  دّدـعتم  تاـسلج  رد  کـیدزن و  زا  رثا ، نیا  نیودـت  راـنک  رد  دوـب -  هدـش  رازگرب  یغیلبت  ياـه  هبرجت  لاـقتنا  يارب  هـک 

راثآ هعومجم  رازفا  مرن  رب  هوالع  رضاح ، رثا  نیودت  هیهت و  رد  هدش ، نایب  تاکن  رانک  رد  نینچمه ، .تسا  هدرب  هرهب  ناشیا  تایبرجت 
، دوب هتفای  نیودت  ...و  همان  هژیو  ای  همانیگدنز  ناونع  هب  هک  ناشیا  صوصخ  رد  لقتسم  ياهراک  یخرب  زا  یتئارق ، داتسا 
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یغیلبت و یگنهرف -  ياهداهن  يراکمه  اـب  هتـشذگ  ياـهلاس  رد  یتئارق و  مالـسالا  هجح  طـسوت  رود  ياـهلاس  زا  اـه  هرود  نیا  - . 1
رظن زا  یکی  رد  .دراد  هتـشاد و  یهجوت  لـباق  ياهدرواتـسد  دوش و  یم  هدـش و  رازگرب  نویناـحور  بـالط و  يارب  یـشزومآ  زکارم 

رد : » هک لاؤس  نیا  صوصخ  رد  یجراخ  نویناحور  بـالط و  زا  یخرب  تسا ، هدوب  یجراـخ  بـالط  هرود  هب  طوبرم  هک  اـه  یجنس 
: زا دنترابع  ناگدننک  تکرـش  تالمج  یخرب  دـنا ؛ هتـشون یهجوت  لباق  بلاج و  تاکن  دـش »؟ داجیا  امـش  رد  يرییغت  هچ  هرود  نیا 

یب «، » .منک یم رافغتـسا  ما  هتـشذگ  زا  «، » .درک ضوع  ارم  تشونرـس  هرود  نیا  «، » .غیلبت تهج  مروشک  هب  نتـشگرب  عیرـس  ساسحا  »
متفرگ میمـصت  «، » .متفرگارف ار  ییوـگ  هصـالخ  «، » .دـش فرطرب  غـیلبت  زا  مسرت  «، » .مدـیمهف غـیلبت  رما  هـب  تبـسن  ار  دوـخ  یهجوـت 
داتـشه دص و  «، » .دش ینآرق  ما  ینیب  ناهج  «، » .دش ادیپ  غیلبت  ریـسفت و  هب  تبـسن  مشنیب  رد  رییغت  «، » .دشاب نآرق  مهاگ  هیکت  نیرتشیب 

...و .مدرک » هغالبلا  جهن  نآرق و  فقو  ار  دوخ  «، » .مدوب هدیدن  مرمع ، مامت  رد  هک  متفرگ  دای  ییاهزیچ  «، » مدش ضوع  هجرد 
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.ما هدومن نیودت  ار  رضاح  هعومجم  الع -  ّلج و  قح -  ترضح  يرای  یهلا و  لضف  هب  تیاهن  رد  مدرب و  هرهب 

لوا لصف  یتح  تسا و  هدوب  غیلبت »  » رظنم زا  هژیو  هاگن  تشاد ، تیمها  رثا  نیا  نیودـت  رد  هچنآ  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  يروآداـی 
هدوب راصتخا  رب  یعس  نینچمه  .دش  هتـسیرگن  اه  یگژیو  نیا  هب  یغیلبت  هچیرد  زا  اهنت  تفای ، صاصتخا  يدرف » ياه  یگژیو   » هب هک 

؛ تشاد هنومن  هئارا  هب  زاین  هک  يدراوم  رد  هک  نیا  نمـض  .دشاب  یم  هارمه  صیخلت  فّرـصت و  یکدنا  اب  هدـش  لقن  بلاطم  یخرب  و 
دیفم و هادف -  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  ریخ  ياعد  و  لاعتم ، يادخ  تیانع  هب  تسا  دیما  هک  ما  هدرک  میدقت  هنومن  ود  یکی - 

.ددرگ عقاو  رثؤم 

لیمکت يدعب ، ياه  پاچ  رد  دناوتب  تسا -  هتفرگ  تروص  دودحم  یتصرف  رد  هک  رـضاح -  رثا  هیهت  رد  ییادتبا  ماگ  نیا  مراودیما 
ریاـس صوـصخ  رد  اـت  تسا  دـیما  نینچمه ، .میدرگ  دـنم  هرهب  نارظن  بحاـص  رکذـت  نیب و  زیت  هاـگن  زا  هار ، هـمادا  رد  اـم  ددرگ و 

، ینید تاغیلبت  براجت ، ییازفا  مه  اب  ات  دریگ  تروص  هباـشم  یتامادـقا  دـنا ، هتـشاد  ییاـه  تیقفوم  غیلبت  هصرع  رد  هک  یناراوگرزب 
.یلاعت هللاءاشنا  .دندرگ  باریس  شیپ  زا  شیب  فراعم ، لالز  رثوک  زا  هنشت ، ناهج  هعماج و  دبایب و  نوزفا  زور  یقنور  دشر و 

داتسا نیملسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح  میرک  نآرق  دنمجرا  رّـسفم  ِتیاده  یهارمه و  هلـصوح و  تبحم و  فطل و  زا  نایاپ ، رد 
ْوَأ انیِـسَن  ْنِإ  انْذِخاُؤت  انَّبَر ال   » .مرکاش يرازگتمدخ  ِقیفوت  نیا  رب  ار  یلاعت  يادـخ  مراد و  ار  نانتما  تیاهن  هتاقیفوت -  تماد  یتئارق - 

« انْأَطْخَأ

يریما روپ  تعنص  نیسح 

.ق.ه هیناثلا 1437  يدامج  اب  فداصم  .ش.ه  1394/ دنفسا
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میِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

داتسا همدقم 

نیعمجا هلآ  دّمحم و  یلع  هللا  ّیلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 

.تسا دیفم  یتراهم  اب  ندوب  انشآ  ناسنا ، ره  مهم  ياهزاین  زا  یکی 

هب افتکا و  مزال  ياهـسرد  هب  تاـظوفحم  رب  اـهنت  هیکت ي  ياـج  هب  شرورپ  شزومآ و  رد  زیزع  ناـناوج  ناـناوجون و  ون و  لـسن  رگا 
، دوش هداد  تراهم  هب  هرمن  كردم و  زا  یشخب  دنریگارف و  یتراهم  رنه و  مزال  ریغ  تاظوفحم  ياج 

، دنریگارف تسا  راگزاس  نانآ  قوذ  اب  هک  یتراهم  زین  دشرا  یسانشراک  یسانشراک و  هرود  رد  زین  زیزع  نایوجشناد  رگا 

.دوب دهاوخن  هدرک  لیصحت  لسن  لاغتشا  شا  هغدغد  نیرت  مهم  دیآ ، راک  يور  یتلود  ره 

.تسا یلغش  تراهم  نتشادن  يرورضریغ و  یمولع  يریگارف  ظفح و  هب  طوبرم  لاکشا  زا  یشخب 

هب داتعم و  یضعب  دنک ، یم  یچوپ  تراقح و  ساسحا  دتفا ، یم  بقع  شجاودزا  درادن ، دمآرد  دوش ، یم هدرـسفا  تراهم  یب  ناوج 
.دنوش یم  راتفرگ  اوران  ياه  یمرگرس  هانگ و 

.دنشاب انشآ  یتراهم  رنه و  هفرح و  راک و  اب  ام  ون  لسن  همه  دیاب  دیدهت  عون  ره  ربارب  رد  تمواقم  روشک و  تزع  لالقتسا و  يارب 

؟ دـناوخب سرد  هنوگچ  .دریگارف  ار  مزال  ياه  تراهم  هبلط  ره  تاـظوفحم ، تالیـصحت و  راـنک  رد  دـیاب  زین  هیملع  ياـه  هزوح  رد 
دنک هیهت  شیف  درادرب و  تشادای 
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هب دنک و  تیاده  ار  نافرحنم  هنوگچ  .دـنک  مکحم  ار  یگداوناخ  دـنویپ  دـناوتب  یگداوناخ  لئاسم  رد  .دـنک  ینارنخـس  دـسیونب و  و 
 . ...و دنک  غیلبت  دنک ، سیردت  هنوگچ  دشاب ؟ یبوخ  رواشم  هنوگچ  .دنادنخب  ای  دنایرگب  دوخ  ياج  رد  .دیوگ  خساپ  تاهبش 

مایا رد  هعمج و  بش  ره  لاس  جنپ  یـس و  زا  شیب  متـسه و  هبلط  هک  تسا  نرق  مین  زا  شیب  درذـگ و  یم  داتفه  زرم  زا  بناجنیا  نس 
( ّیبر لضف  نم  اذه   ) .متشاد قفوم  همانرب  امیس  ادص و  رد  اه ) هعمج  زا  ریغ   ) زور ره  ناضمر  هام 

نارگید هب  ار  مدوخ  یغیلبت  سیردـت و  ياه  تراهم  مناوتب  دـیاش  ات  ما  هتـشاد  ییاه  سالک  ناوج  بالط  يارب  هک  تسا  لاس  اه  هد 
.ما هدرب  یجراخ  یلخاد و  بالط  نایم  رد  ییاه  هرهب  هار  نیا  زا  منک و  لقتنم 

اه شیف  اه و  تشاددای  زا  هتسب و  تّمه  رمک  تقو  مامت  ًابیرقت  هک  تسا  یهام  دنچ  روپ ، تعنص  مالـسالا  تجح  بانج  زیزع  ردارب 
دنوادخ هک  ییاه  تراهم  هدنب  تروشم  اب  تشاد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  ینوتم  تالجم و  باتک و  دوب و  هدـید  هک  ییاه  هرود  و 

.دنتشاذگ ياج  هب  یبوخ  رثا  یلو  هدرک ؛ هدنمرش  ارم  هدیشک و  يدایز  تمحز  ًافاصنا  دروآرد و  ملق  هب  ار  دوب  هداد  هدنب  هب 

غیلبت و رد  رثؤم  لماوع  زا  یمهم  شخب  دناوخب ، ار  باتک  نیا  رگا  یمّلعم  غّلبم و  ره  منک  یم  ساسحا  هدـش  نیودـت  هچنآ  هعلاطم  اب 
.دبای یمرد  ار  سیردت 

.تسا لیمکت  لباق  نارگید  ياه  هبرجت  اب  هک  تسا  نیتسخن  ماگ  نیا 

باتک نیا  رد  دراد ، سیردـت  غیلبت و  هقباس  لاس  تسیب  زا  شیب  دنتـسه و  هزوح  يالـضف  زا  هک  روپ  تعنـص  مالـسالا  تجح  بانج 
.دنا هدومرف نیودت  بوخ  دنا ، هدوب  سانشراک  نوچ  يروآدرگ و  ار  يدایز  تاکن  لماوع و 

دوخ و رود  هک  نیمز  هرک  هک  هنوگ  نامه  .هدـنب  زا  تسا ، یـصقن  اجک  ره  تسا و  دـنوادخ  زا  هدوب ، یلامک  اجکره  باـتک  نیا  رد 
.تسا کیرات  يا  هشوگ نشور و  نآ  زا  يا  هشوگ هشیمه  دخرچ ، یم دیشروخ  رود 

.تسا نیمز  دوخ  زا  تسا ، کیرات  هک  اجک  ره  تسا و  دیشروخ  زا  تسا  نشور  هک  نیمز  اجک  ره 

اجکره تسا و  دنوادخ  هیده  تسا ، یتراهم  هبرجت و  لامکره و  زین  باتک  نیا  رد 
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.میا هتسشن  شتیبلها  ربمایپ و  نآرق و  ایصوا و  ایبنا و  هرفسرس ي  ام  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو  ام ؛ زا  تسا ، یفعض  بیع و 

یم رون  دوخ  رظن  هب  هک  میتسه  یپمال  ای  رتسول  هشیـش  زورما  رگا  میا و  هتـسشن  ناکاین  ادهـش و  دـیلقت و  عجارم  املع و  هرفـس ي  رس 
.تسا نارگید  تامحز  عارتخا و  زا  قرب  دوجو  یلو  میهد ،

پمال و زا  رون  يرآ  .تساـم  تلفغ  دروم  هتفر و  راـکب  فقـس  رد  هک  تسا  نازیوآ  ییاـه  نهآ  هب  رتسول  پمـال و  نیمه  مه  زورما 
.تسا رگید  ياج  زا  قرب  نآ و  ینیگنس  یلو  تسا ؛ رتسول 

.مرکاش ادهش  دیتاسا و  نیدلاو و  ناکاین و  زا  مرکاش ، وا  يایلوا  دنوادخ و  زا  لاحره  هب 

هطـساو هتـشون  نیا  هک  یناسک  زا  .مرکاش  دـنراد ، یقح  نم  رب  یعون  هب  هک  یناراکردـنا  تسد  مامت  روپ و  تعنـص  ياقآ  باـنج  زا 
.مرکاش دش ، نانآ  هب  یتراهم  هبرجت و  لاقتنا 

قزر اـت  دـنهد  رارق  نارگید  راـیتخا  رد  ار  دوخ  رنه  وحن  ره  هب  هک  مهاوخ  یم  دـنراد  یتراـهم  هبرجت و  یعون  هک  یناـسک  همه  زا  و 
هـضرع رـشب  هب  ار  تراهم  هفرح و  رنه و  زگره  دوخ  زورما  تاناکما  اب  هک  دنتـسه  تیرـشب  نانمـشد  نیا  .دسرب  زین  نارگید  هب  یهلا 

قیرط ره  هب  يزاجمریغ و  يزاجم و  ياهاضف  قیرط  زا  دـشاب ، ون  لسن  فارحنا  لاـفغا و  يارب  هک  يراون  ملیف و  ره  یلو  دـننک ؛ یمن 
.دننک یم  لاسرا  ون  لسن  يارب  ینکمم 

یتئارق نسحم 
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يدرف ياه  یگژیو  لوا : لصف 

هراشا
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: لوا لصف 

يدرف ياه  یگژیو 

رد بلاطم  هراشا و  دشاب ، طبترم  سیردـت  رد  غیلبت  عوضوم  اب  دـناوت  یم هک  یـصخش  ياه  یگژیو زا  يا  هشوگ هب  اهنت  لصف  نیا  رد 
: ددرگ یم نایب  لیذ  یلک  ياه  ناونع  بلاق 

يراتفر یقالخا -  ياه  یگژیو فلا )

هراشا

یغیلبت یملع -  ياه  یگژیو ب )

یسایس یعامتجا -  ياه  یگژیو ج )

يراتفر یقالخا -  ياه  یگژیو فلا )

صالخا هغدغد  . 1

هجح هغدـغد ي  ناونع  هب  صالخا » تین و  ، » زورما ات  غیلبت  ِلوا  ياه  لاس زا  .تسوا  يراذـگ  ریثأـت  یلـصا  طرـش  غّلبم ، ملعم و  تین 
رارق ناشیا  هار  رـس  رب  یناگرزب  غیلبت ، هار  يادـتبا  زا  یـصخش  هیحور  رب  هوالع  یلاـعت ، يادـخ  فطل  هب  .تسا  هدوب  یتئارق  مالـسالا 

.دیامن راک  هناصلاخ  كاپ و  تین  اب  هک  دنک  یعس  ات  دنا  هدروآ  دوجو  هب  ناشیا  رد  ار  یهجوت  تلاح  دوخ ، تارکذت  اب  دنا و  هتفرگ 
: هک تسا  هدومن  نایب  شتارطاخ  رد  ناشیا 

کحم ار  دوخ  يا و  هدرک  رکف  تیاه  ینارنخـس  ّتین  هزیگنا و  هشیر و  هراـبرد  اـیآ  تفگ : نم  هب  زور  کـی  یتشهب  دیهـش  موحرم  »
؟ يا هدز 

، دـینک رکف  دوخ  ّتین  هزیگنا و  هرابرد  ناـشاک  اـت  مق  ریـسم  رد  دومرف : .ناـشاک  متفگ : يراد ؟ سـالک  اـجک  دومرف : روطچ ؟ متفگ :
مدرم تاعّقوت  تهج  ینارنخس  نیا  ایآ  هک  دشاب  اشگراک  دناوت  یم  یلیخ 

ریثأت تحت  ای  مدرم  جایتحا  ای  نامز ، ّتیعقوم  ای  تسا 
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(1) »!؟ . . .  ای یعامتجا و  ّوج 

: دندومرف یتئارق  ياقآ  جاح  رگید  ياج  رد  نینچمه ،

اهناوج يارب  یناّجم  لاس  کـی  نم  هک  متـشاذگ  رارق  اضر 7  ترـضح  اب  مرح  رد  .متفر  سّدـقم  دهـشم  هب  ترایز  يارب  لاس  کی  »
.مشاب هتشاد  صالخا  مراک  رد  نم  دهاوخب  ادخ  زا  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ضوع  رد  منک و  یم  رازگرب  سالک  فلتخم  راشقاو 

يا هبلط  مدمآ ، یم  نوریب  دجسم  زا  هسلج  رد  رضاح  ّتیعمج  اب  هارمه  يزور  هک  دش  یم  يرپس  تشاد  لاس  مدش ، سیردت  لوغشم 
رس تشپ  هب  ای  متفگ : دوخ  شیپ  نم  داد ! همادا  دوخ  هار  هب  یلو  دید ؛ ارم  هکنآ  اب  درک و  بقع  هب  یهاگن  تفر ، یم  هار  نم  ولج  هک 

! ولج دییامرفب  هک : نک  فراعت  يدید  ارم  رگا  ای  نکن  هاگن 

ادخ يایلوا  دروم  رد  نآرق  هک  متفگ  دوخ  اب  .مدش  تحاران  یلیخ  مرادن ، صالخا  مدیمهف  مداتفا ، اضر 7  ماما  اب  رارق  دای  هب  ناهگان 
، مداد ماجنا  یناّجم  راک  نم  .دـنراد  رکـشت  راظتنا  هن  دـنهاوخ و  یم  دزم  هن  نانآ   (2)« ًاروکـش ًءازج و ال  مکنم  دیرن  ال  : » دـیامرف یم 

! دننک مارتحا  نم  زا  مدرم  متشاد  عّقوت  یلو 

تقو کی  .متـساوخ  یئوج  هراچ  ناشیا  زا  هدرک و  فیرعت  ار  دوخ  يارجاـمو  مدیـسر  هر ) ) ینارهت اـقآ  داوج  ازریم  هَّللا  هیآ  تمدـخ 
ّتلع هدرک و  یهاوخرذع  اذل  مدش ، زین  ناشیا  ّتیذا  ثعاب  هک  مدش  نارگن  ندرک ، هیرگ  هب  درک  عورـش  راوگرزب  درمریپ  نیا  مدـید 

.مدیسرپ ار 

زا نم  يرادن ، صالخاو  یتسه  كرـشم  يدـیمهف  نآلا  هک  نک  رّکـشت  ترـضح  زا  اضر 7 و  ماما  تمدـخ  مرح ، ورب  دومرف : ناـشیا 
(3)« .مشابن هّجوتم  دوخ  مشاب و  كرشم  یگلاس  دون  ّنس  رد  دیفس  شیر  اب  رمع  رخآ  رد  هک  مسرت  یم  دوخ 

: دنا هدومرف هک  تسا  هتفهن  لیذ  تالمج  رد  یتئارق  مالسالا  هجح  رمع  تکرب  تیقفوم و  زومر  زا  یکی  نیقی ، هب 

هچ سرد  اًلثم  هک  منکن  یحارط  مدوخ  هدنیآ  يارب  متشاد  یعس  یهلا ؛ فطل  اب  »

ص:21

.95 ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  - . 1
.9 ناسنا / - . 2

46و45. ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  - . 3
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فرح ای  منک  تکرح  یتسژ  هچ  اب  .منک  ولبات  ار  نآ  ات  مریگب  سکع  یسک  هچ  اب  متسه ، هک  درگاش  میوگب  هک  مورب  یسک 

هب لوا  دـیاب  وا  ای  مورب  وا  لزنم  نم  هک  مدوبن  نآ  رکف  رد  یعامتجا  طباور  رد  .دـشاب  اذـک  هناـشن  هک  منک  حرطم  یثحب  هچ  اـی  .منزب 
همه مینادب  دیاب  .دـنک  یم  رود  صالخا  يدازآ و  ّتیرح و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یماد  تابـساحم  راکفا و  لیبق  نیا  .دـیایب  ام  لزنم 

ای دـنک  یم  ظفح  راغ  رد  ار  مالـسا ) ربمایپ  « ) قولخملا فرـشا  ( » توبکنع رات  « ) تویبلا نهوا   » اب دـنوادخ  .تسادـخ  تسد  اـهراک 
غالک توبکنع و  راک  تکرب  دهاوخب ، ادخ  رگا  .درک  نفد  دیاب  ار  هدرم  هنوگچ  هک  دـهد  یم  رارق  ناسنا  شزومآ  رومأم  ار  یغالک 

(1)« .دوب دهاوخ  رتشیب  رفن  نارازه  زا 

: دندومرف صالخا  ثحب  صوصخ  رد  هنازرف ، مّلعم  نیا  هک  نیا  رگید  هتکنو 

دیهـش .منک  عطق  ار  ما  يراکمه مریگب و  هلـصاف  هنومن  ریـسفت  ناـفلؤم  هورگ  زا  مهاوخ  یم  هک  متفگ  هر ) ) يرهطم دیهـش  هب  يزور  »
: متفگ نم  ؟ دـینز یم ار  فرح  نیا  اجک  زا  هک  دیـسرپ  ناشیا  مرادـن ؛ صالخا  نوچ  هک  متفگ  نم  دـش و  اـیوج  ار  تلع  هر ) ) يرهطم

رکذ نم  مان  مدید ، هدش ، هتشون  مدوب -  نافلؤم  زا  هک  نم -  مان  باتک  همانسانش  رد  ایآ  هک  مدرک  هاگن  لوا  دش ، پاچ  ریـسفت  یتقو 
دیهـش .تسین  صلاـخ  نم  تـین  هـک  ینعی  نـیا  و  تـسا ؟ ماـن  نیمدـنچ  ناراـکمه  نـیب  رد  نـم  مـسا  هـک  مدرک  تـقد  هراـبود  .دـش 
یتشاد صـالخا  تداـبع ، رد  نکن و  هلجع  یتـشاد ، مه  صـالخا  رگا  تواـضق ، رد  دومرف : یم  یگرزب  : » دومرف نم  هب  هر ) ) يرهطم

.نکب غیلبت  یتشادن ، صالخا  هچ  یتشاد و  صالخا  هچ  غیلبت  رد  هدن و  ماجنا  یتشادن ، صالخا  هدب و  ماجنا 

مه زونه  تسا و  ناشیا  ياه  یسپاولد زا  یـشخب  دراوم  نیا  درک و  غیلبت  صالخا  بسک  يارب  شالت  اب  یتئارق ، مالـسالا  هجح  يرآ !
(2) تسوا ياه  یلوغشملد زا  هغدغد  نیا 

نیا رد  ناشیا  یندینش  ياه  شرافس زا  .تسا  مزال  یغّلبم  ره  يارب  هک 

ص:22

48و47. ص : همانیگدنز ، - . 1
ناضمر هاـم  يارب  هک  ییاـه  ثحب  نیا  زا  یـضعب  دـنتفگ : نم  هب  دـندومرف . . .« : یم  ینویزیولت  ياـه  ثحب  زا  یکی  رد  ناـشیا  - . 2

هدامآ اریز  مدـش ، تحاران  یلیخ  نم  .دوش  طبـض  هرابود  همانرب  دـیاب  اذـل  تسا ؛ هدـش  بارخ  هتـشاد و  ینف  صقن  میا ، هدرک  طـبض 
.منک یم  هعلاطم  تعاس  دـنچ  طسوتم  روط  هب  ینویزیولت  ثحب  ره  يارب  لقادـح  نم  .دراد  يرایـسب  تمحز  همانرب  کی  يارب  ندـش 
متفگ دـمآ ، شیپ  روکذـم  قافتا  یتقو  .منک  هعلاطم  تعاس  هس  ار  اه  یـضعب  تعاس و  هاجنپ  ار  اه  ثحب  یـضعب  تسا  نکمم  ـالاح 

.دزادـنا یم  نیمز  يور  ار  اه  سابل  دـیآ و  یم  داب  تسا ، هتخادـنا  باـنط  يور  هتـسش و  ار  اـه  ساـبل  هک  تسا  ینز  لَـثَم  نم ، لَـثَم 
صالخا هکنیا  رطاخ  هب  امـش  ینویزیولت  ياه  ینارنخـس  مامت  یتئارق  ياـقآ  : » دـنیوگب نم  هب  تماـیق  زور  رگا  هک  مدرک  رکف  بشید 

همانرب .دـیآ  یم  شرـس  ییالب  نینچ  تمایق  زور  دـشاب ، هتـشادن  صالخا  هک  یـسک  منک . . .؟ راک  هچ  .دور » یم  نیب  زا  يا  هتـشادن 
.62 / 4 / 13 نآرق ، زا  ییاهسرد 
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: هک نیا  صوصخ 

صالخا رگا  ادـخ ! يا  تشاد : یم  هضرع  شیادـخ  هب  هک  مینک  هجوت  هر ) ) یندـم هللا  تیآ  بارحم  دیهـش  تالمج  نیا  هب  دـیاب  ام  »
ار صالخا  هکنیا  رطاخ  هب  ایادخ  .میراد  تسود  ار  صالخا  میرادن ،

« .تسا لکشم  صالخا  نتشاد  اریز  .هدب  صالخا  ام  هب  میراد  تسود 

ریسفت میرک و  نآرق  اب  یمئاد  سنا  . 2

نیا اب  هتـسویپ  زورما ، اـت  یگبلط  يادـتبا  زا  ناـشیا  .تسا  یتئارق  مالـسالا  هجح  قیفوت  یـساسا  لوصا  زا  میرک  نآرق  اـب  یمئاد  سنا 
تهج زا  هک  تـفگ  ناوـت  یم  اـما  تـسین ؛ نآرق  ظـفاح  یبـیترت  تروـص  هـب  ناـشیا ، هـچرگا  اذـل  دراد ؛ هتـشاد و  سنا  یهلا  باـتک 

رد يرثؤم  شقن  یگژیو  نیا  یـصخش ، ياه  یگژیو  و  اه ، هویـش  اهتراهم ، همه  نیب  رد  .تسا  میرک  نآرق  تایآ  ظـفاح  یعوضوم ،
هتسویپ هک  دنزب  فرح  يا  هنوگ  هب  یسالک ، ره  رد  ینارنخـس و  ره  رد  دناوتب  ناسنا  هک  نیا  .تسا  هتـشاد  ناشیا  ریگمـشچ  تیقفوم 

راهطأ لآ  مرکا و  ربمایپ  مولع ، نآ  همشچرس  هک  تسا  ینایحو  مولع  میرک و  نآرق  هب  لاصتا  شزمر  دشاب ، هتشاد  تاورط  یگزات و 
، نآرق رـضحم  زا  هک  تـسا  یتـئارق  ياـقآ  جاـح  تـیاور  لـیذ ، تاـنایب  .دنـشاب  یم  نـیعمجا -  مـهیلع  یلاـعت  هللا  تاولـص  ناـشیا - 

: تسا هدومن  اه  يدرگاش

هسلج ي رد  ّبترم  روط  هب  بش  ره  لوا ، لاـس  رد  .مدـش  هزوح  دراو  یگلاـس  هدراـهچ  نس  رد  مردـپ  موحرم  قـیوشت  رارـصا و  اـب  »
نیا .مدرک  یم  تکرش  دش ، یم  رارقرب  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دعب  هک  هر )  ) یفجن اقآ  یلع  خیش  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  نآرق  ریسفت 

.دومن بذج  نآرق  ریسفت  هب  ارم  لد  هسلج 

هرابرد نم  هعلاطم  نیرتشیب  هک  میوگ  یم  نانیمطا  اب  .دراد  همادا  هّللدمحلا  لاح  هب  ات  مدرک و  ادـیپ  سنا  نآرق  اب  دـعب  هب  نامز  نآ  زا 
نآرق و نوچ  هدوب و  ریسفت  نآرق و 

ص:23
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، مدش مق  هیملع  هزوح  دراو  لیـصحت  همادا  يارب  هک  مه  ینامز  یتح  .ما  هدشن  هدنامرد  غیلبت  هار  رد  لاح  هب  ات  تسا ، رون  ادـخ  مالک 
.مدرک (1)» یم  هثحابم  هعلاطم و  ناتسود ، زا  یخرب  اب  ار  نایبلا » عمجم   » ریسفت هزوح ،) یمسر  یسرد  باتک   ) هعمل رانک  رد 

تاـثحابم تاـعلاطم و  هصـالخ  ندرک  تشادداـی  رکف  هب  جراـخ ، سرد  زا  يرادـقم  حطـس و  سورد  زا  سپ  یتئارق ، مالـسالا  هجح 
یمظعلا هّللا  تیآ  هب  دوخ  يریـسفت  ياه  هتـشون  هئارا  اب  مایا  نیمه  رد  .داد  همادا  ءزج  دـنچ  نایاپ  ات  ار  راک  نیا  دـش و  شا  يریـسفت 
بالقنا هک  دوب  هدـش  ماـمت  هنومن  ریـسفت  زا  یمین  اـبیرقت  .تسویپ  هنومن  ریـسفت  ناگدنـسیون  هب  هتاـکرب -  تماد  يزاریـش -  مراـکم 

و هر )  ) يرهطم دیهش  همالع  داهنشیپ  هب  هنازرف ، مّلعم  نیاو  دیسر  يزوریپ  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  یمالسا 

.تفر نویزیولت  هب  نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  يارجا  يارب  هر )  ) ینیمخ ماما  تقفاوم 

ود نتفرگ  اب  راـک  نیا  يارب  .دـنک  عورـش  مومع  مهف  حطـس  رد  ار  يریـسفت  سرداـت  هک  دـتفا  یم  رکف  نیا  هب  ناـمز ، نیا  رد  ناـشیا 
لاس 69 زا  یحو » هنیآ   » ناونع اب  ار  دوخ  ریـسفت  همانرب  درک و  يرادرب  تشاددای  رگید  ریـسفت  هد  زا  هنومن  ریـسفت  رب  هوالع  راکمه ،

هلحرم رد  راکرپ ، مّلعم  نیا  تمه  هب  رون ، ریـسفت  بلاق  رد  نآ  نیودت  شخپ و  ریـسفت و  یتوص  ظبـض  زا  سپ  .دومن  زاغآ  ویدار  رد 
ناشیا تاعلاطم  ردص  رد  یهلا  باتک  نیا  ینآرق ، ياه  تیلاعف  همه  اب  زین ، زورما  ات  دش و  هیهت  يریوصت  تروص  هب  رون  ریـسفت  دـعب 

اعد هتسکش  لد  اب  هبعک  رانک  رد  هک  دوب  هر )  ) شراوگرزب ردپ  ياعد  تباجتـسا  نید ، غلبت  باتک و  اب  سنا  نیا  اسب  هچ  دراد و  رارق 
: هک درک 

(2)« .دشاب وت  نید  نآرق و  غّلبم  هک  امرف  اطع  نم  هب  يدنزرف  اتکی ! قلاخ  يا  »

نیموصعم هب  لسوت  . 3

هب هار  يادـتبا  زا  ناشیا  .تسا  هسدـقم  تاوذ  هب  لسوت  و  نیموصعم : ربارب  رد  عوضخ  یتئارق ، مالـسالا  هجح  تیقفوم  لئالد  زا  یکی 
هتشاد و نامیا  تقیقح  نیا 

ص:24

میدش و ریـسفت  ثحابم  دراو  یگبلط  مجنپ  لاس  زا  یتئارق : ياقآ  جاحو  18و17 . ص : (ج 1 ،) یتئارق مالـسالا  تجح  تارطاخ  - . 1
.میدرک یم  هثحابم  مه  اب  يدابآ  فجن  يّرد  ياقآ  نم و  دننک ، یم  هثحابم  هک  رگید  ياه  باتک  لثم 

.16 ص : ج 1 ، نامه ، - . 2
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: دندومرف صوصخ  نیا  رد  دندومن و  یم  تبقارم  رما  نیا  رب  هتسویپ 

نم ...و  غیلبت  نایب ، ملق ، لام ، نکـسم ، رـسمه ، متـشاد ؛  یتاجاح  مدوب .  فجن  هبلط ي  نم  دـندوب ، دـیعبت  هیکرت  رد  ماما  هک  یلاـس  »
یم هجیتن  دشاب ، تحلصم  دوش ، لسّوتم  اهنیا  هب  سکره  دنراوگرزب و  یلیخ  اهنیا  .مدرک  میسقت  همئا : نیب  مراد ، تجاح  یلیخ  مدید 

(1)« مُِکب َکَّسَمَت  ْنَم  َزاَف  َو   » .دریگ

متاقیفوت نیرتشیب  ءاضق  زا  .مشاب  ّقفوم  غیلبت  رد  ات  متـساوخ  ناشیا  زا  مدرک و  راذـگاو  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  ار  مغیلبت  هلأسم ي 
« .متسه همئالا 7  داوج  رادماو  ار  نآ  تسا و  هدوب  غیلبت  رد 

: دنیامرف یم ناشیا  هیحور  نیا  صوصخ  رد  تسا ، یتئارق  مالسالا  هجح  هب  کیدزن  ناراکمه  زا  هک  یتشهب ، مالسالا  هجح 

هب ناشیا و  یگدنز  رد  ار  شکاپ : تیب  لها  زیزع و  ربمایپ  هب  لّسوت  شقن  دشاب ، هتشاد  رشن  رشح و  ناشیا  اب  یهاتوک  تدم  سکره  »
تیقفوم زا  يرایسب  مینیب  یم  میشک ، یم  كرـس  ناش  یناوج  نارود  ناشیا و  هتـشذگ  هب  یتقو  .دنک  یم  هدهاشم  غیلبت  راک  رد  هژیو 

مرها کی  ناونع  هب  لسوت ، هب  ًاتقیقح  .دـنا  هتـساوخ  ادـخ  زا  تیبلا  لآ  مرح  راوج  رد  هک  تسا  ییاهاعد  تباجتـسا  ناشزورما  ياـه 
يارب

مهارف قیفوت  نابطاخم ، رد  ریثأت  قیفوت  غیلبت ، رد  صالخا  قیفوت  فراعم ، تسرد  مهف  قیفوت  .دـنا  هدرک  هاـگن  غیلبت  راـک  رد  تیقفوم 
لها هب  ناشیا  لسوت  ياهدرواتـسد  اهنیا  رورغ ، بجع و  اطخ ، فارحنا و  زا  تینوصم  راک و  رد  تکرب  قیفوت  یغیلبت ، لفاحم  ندـش 
اهبش یهاگ  مشاب ، مالسلا  امهیلع  نییرکسع  مرح  رد  هام  کی  دش  قیفوت  هک  یناضمر  هام  رد  دندومرف : یم  ناشیا  .تسا  ربمایپ : تیب 

ود نیا  زا  متـشاذگ و  یم  حیرـض  هب  ار  ما  هنیـس  مدرک و  یم  زاب  ار  منهاریپ  همکد  .موصعم  ماـما  ود  نیا  رهطم و  حیرـض  مدوب و  نم 
.دنامب نوصم  فارحنا  بیر و  کش و  كرش و  زا  نم  بلق  ات  دنیامرفب  رظن  هک  متساوخ  یم  موصعم 

هدومرف تمحرم  دوز  یلیخ  فوئر  ماما  نآ  دنا و  هتساوخ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ار  دوخ  یغیلبت  ياهاضاقت  اهراب  اهراب و 
.تسا
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اهاعد رد  .دومن  یم  كربتم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  حیرض  هب  پاچ  زا  لبق  ار  دوخ  هتـشون  تسد  درک ، یم  فیلأت  یباتک  ناشیا  یتقو 
(1)« .تسین لفاغ  یهلا  ریاخذ  نآ  زا  هاگ  چیه  مه  یعمج  يدرف و  ياه  شیاین  و 

ییارگ عقاو  . 4

نیا ياج  هب  دوش و  یمن  مکاح  ّوج  اه و  جوم  ریـسا  یتحار  هب  ناشیا  .تسا  یتئارق  ياقآ  جاـح  بوخ  ياـه  تلـصخ  زا  ییارگ  عقاو 
، عمج ّوج و  هچ  رگا  دنک ؛ یم باختنا  ار  تسا ، تحلـصم  هک  یهار  نآ  دیامن و  یم  هجوت  رما  تیعقاو  هب  دـنک ، هاگن  نارگید  هب  هک 

: دندومرف صوصخ  نیا  رد  دنتشاد و  یگبلط  لیصحت و  مایا  نامه  زا  ار  هیحور  نیا  ناشیا  .دندنسپن  ار  باختنا  نآ 

رکف زگره  .مورب  مراد ، نتـشون  هثحابم و  هعلاطم و  تقو  دوب و  دـیفم  نم  يارب  سرد  نآ  رگا  مورن ، یتافیرـشت  سرد  متـشاد  یعـس  »
هب زین  نم  دننک ، یم  تکرش  سرد  رد  هتسجرب  دارفا  ای  تسا  تیعمجرپ  وا  سرد  ای  روهـشم  ای  ربهر  ای  عجرم  ینالف  نوچ  هک  مدرکن 

(2)« .منک تکرش  تسا ، دیفم  مهم و  سرد  عوضوم  رگا  مدرک ، یم  رکف  هکلب  مورب ، سرد  نآ 

: دندومرف تسا ، هدیزگرب  ینآرق  فراعم  جیورت  غیلبت و  رد  هک  یهار  صوصخ  رد  ناشیا ،

یم ار  هچنآ  دیاب  ام  تسا و  هدیاف  مک  میناوخ ، یم  هک  ییاهسرد  زا  یـضعب  هک  مدش  هجوتم  تشذگ ، نم  یگبلط  زا  هک  یلاس  دنچ  »
يدج هعلاطم  لوغـشم  مدروآ و  هانپ  نآرق  هب  اذل  .ار . .  هعماج  زاین  ای  دنک  فرطرب  ار  درف  زاین  ای  بحتـسم  ای  دشاب  بجاو  ای  میناوخ 

« .مدش ریسافت 

یم ناشیا  .تسا  هیحور  نیمه  زا  يا  هولج  ناناوجون ، هب  شیارگو  نتـسناد  لافطا  دـنوخآ  ار  دوخ  غیلبت و  رد  تواـفتم  هار  باـختنا 
: دیامرف

ار نآرق  ياه  هصق  مهد و  لیکشت  سالک  اه  هچب  يارب  مداتفا  رکف  هب  یناوج  رد  »
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هزوح ياهـسرد  هب  دـیاب  .تشاد  دـهاوخن  یتاناکما  هجرد و  ماقم و  وت  يارب  اه  هچب  سالک  دـنتفگ : یم  ناتـسود  زا  یـضعب  .میوگب 
يربهر و مظعم  ماقم  تایانع  دـنوادخ و  فطل  تبحم و  زورما  .متفر  ار  دوخ  هار  نم  یلو  یـسرب ، يا  هجرد  هب  اـت  ینک  هجوت  رتشیب 

ِدَِیب َال  َكِدَِیب  یَهلا  : » میناوخ یم  هینابعـش  تاجانم  رد  .مدنوادخ  هدنمرـش  هک  منیب  یم  يردق  هب  دوخ  هب  تبـسن  ار  هاگـشناد  هزوح و 
(1) یِصْقَن .» ِیتَداَیِز َو  َكِْریَغ 

رد هیحور ، نیا  زا  ییاه  شخب  .دراد  دوخ  ياهراک  همه  رد  غیلبت و  رد  ییارجا ، راـک  هصرع  رد  ار ، ییارگ  عقاو  هیحور  نیا  ناـشیا ،
: میهد یم  هئارا  ار  هنومن  ود  اجنیا ، رد  .تسا  هدمآ  ناشیا  همانیگدنز  تارطاخ و  باتک 

طـسو .میدوب  هتفر  ناشاک  هب  مرحم ، ههد  غیلبت  يارب  یتئارق ، ياقآ  جاـح  هارمه  هب  هک  دـیوگ  یم  ءالـضف  زا  یکی  : » لوا هنومن  فلا )
؛ میشاب اجنیا  رد  مه  ام  ات  درادن  یترورض  دنراد و  روضح  ناشاک  رد  ربنم  لها  ناگرزب  زا  يرایـسب  : » دندومرف اقآ  جاح  هک  دوب  ههد 

(2)« .میتفر ههبج  فرط  هب  هدرک و  تکرح  ادرف  زا  و   » .میورب ههبج  هب  ام  هکلب 

.دوب هیمطاف  مایا  يارب  همانرب  .دننک  توعد  رازاب  رد  یگرزب  ناکمرد  ینارنخـس  يارب  ارم  ات  دندوب  هدمآ  يرهـش  زا  : » مود هنومن  ب )
نم زا  هک  تسا  هتـشون  باـتک  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  صوصخ  رد  هک  دـینک  توـعد  ینـالف  زا  تبـسانم  نیا  يارب  متفگ 

یشزرو مویداتسا  رد  ار  یناتـسریبد  نارتخد  ناشیا  يراکمه  اب  ات  دینیبب  ار  شرورپ  شزومآ و  سیئر  امـش  هک  نیا  نمـض  .تسارتهب 
توعد نم  زا  .دنک  ینارنخس  اهنآ  يارب  تسا ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  صوصخ  رد  باتک  هدنسیون  هک  راوگرزب  نیا  عمج و 

اه يرازاـب  يارب  اـت  دـیهاوخ  یم  مه  تسا و  مک  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هب  عـجار  متاـعالطا  مـه  اریز  تـسا ؛ طـلغ  ندرک ،
دیاب یناتـسریبد  نارتخد  .درادن  قرف  یلیخ  دننادن  ای  دـننادب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هرابرد  اه ، يرازاب  یجاح  .منک  تبحص 
ياه یجاح   ) تسا طلغ  عمتـسم  مه  رازاب ) رد   ) تسا طلغ  شیاج  مه  سپ  .تسا  هدوب  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هکدننادب 

رادقم کی  .طلغ  رد  ِطلغ  رد  ِطلغ  ینعی  متسه ؛) نم  هک   ) تسا طلغ  شا  هدنیوگ  مه  درم ) ریپ 
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دنتفر دندرک و  هاگن  مه  هب  دنتخادنا و  نییاپ  ار  ناشرس 

(1)« .متفگ هک  يراک  نیمه  غارس 

تماقتسا مزع و  . 5

: هک دنیامرف  یم  صوصخ  نیا  رد  ناشیا  .تسا  راک  رد  تماقتسا  يّدج و  هدارا  مزع و  یتئارق ، مالسالا  هجح  تیقفوم  زومر  زا 

، لاس جنپ  یـس و  نیا  رد  : » هک دندرک  نایب  رگید  ییاج  رد  و  .مدرکن » اهر  راک  طسو  مدرک ، عورـش  هک  ییاهراک  دنوادخ  فطل  اب  »
« .تسا هدشن  لیطعت  نم  فرط  زا  نآرق  زا  ییاهسرد  همانرب  هعمج  بش  کی 

تروص هب  لاس  راهچ  ات  دورب ، ناشاک  هب  مق  زا  هعمج  هبنـشجنپ و  ناشاک ، ياه  هچب  يارب  اـت  دریگ  یم  میمـصت  هک  غیلبت  يادـتبا  رد 
همانرب ریاس  میرک و  نآرقریـسفت  ینویزیولت  طبـض  رون ، ریـسفت  نتـشون  ویدار ، رد  ریـسفت  نتفگرد  .دهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  مظنم 

، تاکز داتس  زامن ، هماقا  داتـس  يزادنا  هار رد  .تسا  هدرکراک  مکحم  هدارا  اب  للخ و  نودب  نآرق  زا  ییاهـسرد  همانرب  یغیلبت و  ياه 
اب اهداهن ، زکارم و  نیا  يریگیپ  یهدناماسرد و  هتشاد و  روضح  يدج  تروص  هب  .و . .  مق  تیودهم  یـصصخت  زکرم  ریـسفت ، داتس 

.دنشاب یم  روما  ریگیپ  ینس  طیارش  نیا  رد  زونه  هدوب و  راک  ياپ  يوق  مزع  هدارا و 

دندومرف ییاج  رد  یتئارق ، ياقآ  جاح  .تسا  ناشیا  تماقتسا  مزع و  زا  يا  هشوگ  رگنایب  یگنهرف ، یغیلبت و  ياهراک  عونت  نینچمه ،
: هک

دلج اه  نویلیم  سرادـم و  رد  تعامج  زامن  رازه  اه  هد  اروشاع و  رهظ  زامن  اه و  هداج  رد  اه  هناخ  زامن  دـجاسم و  زاـس  تخاـس و  »
رد نآ  حرط  ناریدـم و  یبایزرا  یـسرد و  نوتم  رد  زامن  نتفرگ  رارق  نآ و  هب  عجار  یتاسلج  زامن و  هب  عجار  يراعـشا  زامن و  باتک 

و هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  يدهم -  ترـضح  داینب  لیکـشت  نآ  رانک  رد  روشک و  لک  رد  زامن  داتـس  لیکـشت  اه و  لایرـس  اه و  ملیف 
هدش سانشراک  زکرم  داینب و  نیا  رد  ییالضف  هتشاد و  یناوارف  رایسب  راثآ  دوخ  هک  مق  هزوح  رد  تیودهم  یصصخت  هتشر  داجیا 
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زامن یصصخت  زکرم  ود  سیسات  دنا و  هدرک  پاچ  دیلوت و  ار  روشورب  هلجم و  باتک و  اهدص  دنهد و  یم  خساپ  تاهبـش  عاونا  هب  و 
یم دنتـسه  تاسـسوم  نیا  رد  هک  یناراکمه  هدـنب و  لاح  لـماش  هک  تسناد  یهلا  فاـطلا  زا  ناوت  یم  ار  مق  هزوح  رد  تیودـهم  و 

زکرم رد  هک  تسا  عوضوم  نیا  هب  عجار  یملع  ياه  همان  نایاپ  تیودـهم و  لئاسم  يارب  جراخ  سرد  داجیا  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـشاب 
« .تسا هدوب  بناجنیا  هب  یهلا  فاطلا  وزج  یلو  مرادن ؛ نآ  رد  یمهس  نم  دوش و  یم  ماجنا  مق 

ندوب ییالو  . 6

ماما هب  تبـسن  اـما  تسین ؛ یحاـنج  طـخ و  هب  هتـسباو  هچرگا  ناـشیا  .تسا  یتئارق  مالـسالاهجح  مهم  ياـه  یگژیو  زا  ندوب  ییـالو 
تّجح دوخ  يارب  ار  هّلظ -  ماد  يربـهر -  مظعم  ماـقم  نانخـسزین  ینونک  طیارـش  رد  هتـشاد و  يا  هژیو هقـالع  تدارا و  هر ،) ) ینیمخ

، نینچمه .دزادرپ  یم دراد - نییبت  ای  دیکأت  هب  زاین  هک  هل -  مظعم  هاگدـید  زا  يدراوم  هب  زین ، دوخ  یغیلبت  ياه  همانرب  رد  دـناد و  یم
تاکن ناـشیا ، ییـالو  هیحور  صوصخ  رد  .تسا  لـئاق  یـصاخ  مارتحا  تیاـنع و  زین  یلاـعت -  هللا  مهدـّیا  ماـظع -  عجارم  هب  تبـسن 

: هنومن ود  دراد ؛ دوجو  یناوارف 

هب متفگ : يربهر  مظعم  ماقم  هب  اهراب  متسین و  نآ  ریسا  یلو  متـسه ، يزومآداوس  تضهن  نامزاس  سیئر  هکنیا  اب  : » لوا هنومن  فلا )
یب یمالسا  ماظن  رد  دندومرف : ناشیا  .دوش  هنیزه  ناگدرک  لیصحت  جاودزا  نکسم و  هار  رد  يزومآداوس  هجدوب  تسا  رتهب  نم  رظن 
مالک رطاخ  هب  مه  هدـنب  .دـینک  يراددوخ  دـیتفگ ، هچنآ  رارکت  زا  دـیهد و  همادا  دوخ  راک  هب  یمرگلد  اب  امـش  .تسا  تشز  يداوس 

(1)« .مدش تکاس  تسا  تجح  ام  همه  يارب  شنخس  هک  یسک 

هوبنا نایم  رد  هفرع  نابایب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـنا هدومن  نایب  نآرق  زا  ییاهـسرد  ياه  هماـنرب  زا  یکی  رد  مود : هنومن  ب )
نوچ منک ؛ هیکت  دنلب » دایرف   » نیا يور  مراد  تیانع  نم  دومرف : دنلب  دایرف  اب  ساّنلا ! اَهُّیَأ  دومرف : فرط  راهچ  هب  دـنلب  دایرف  اب  جاجح 

ناریا مراد  تسود  نم  دومرف : ناشیا  .تسا  يربهر  مظعم  ماقم  تساوخ  نیا 
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مدآ هک  ییاج  .دوش  یم  مک  دسافم  زا  یلیخ  دییوگب  ناذا  رگا  امـش  .دـنیوگب  ناذا  شیاهرازاب  شیاه ، نابایخ  رد  دوش  یم  هک  رهظ 
: میراد ثیدح  تسین ، شیاج  اج  نیا  هن  دنیوگ  یم  دننک و  یم  عمج  ار  ناشدوخ  اه  نآ  دنیوگب  ناذا  هک  رفن  ود  دنتـسه  هزره  ياه 

(1)  . .« .دنور یم  رد  اه  ناطیش  دش  دنلب  هک  ربکا  ُهللا  يادص 

( طیرفت طارفا و  زا  رود  هب  ) يرهاظ یگتسارآ  . 7

.تسا رادروـخرب  طـیرفت  طارفا و  زا  رود  هب  يرهاـظ و  یگتـسارآ  کـی  زا  هک  تسا  هنوـگ  نیا  یتـئارق  مالـسالا  هجحرمتـسم  شور 
نیا رد  ناشیا ، هیصوت  .تسا  ناشیا  هدیجنس  ياهراک  زا  تروص ، رس و  عقوم  هب  حالـصا  بسانم ، طسوتم و  شـشوپ  بسانم ، همامع 

: هک تسا  نیا  صوصخ 

رد طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  لدتعم و  يرهاظ  اب  تمیق ) نارگ  هن  ) زییمت سابل  بسانم و  ششوپ  »

اههد راـنک  رد  اذـل  دـنراد ؛  تسود  ار  يزیمتو  ییاـبیز  يرطف ، روط  هب  اـه  ناـسنا  .تسا  قفوم  غّلبمو  ملعم  طیارـش  زا  صوصخ  نیا 
ار بطاـخم  ساوح  رکف و  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیابن  غّلبمو ، ملعم  شـشوپ  هتبلا  .دـش  لـفاغ  دـیابن  تفاـظن  یگتـسارآ و  زا  لاـمک 

سابل يداش ، ای  ازع  ياه  تبسانم  رد  نمض  رد  .تسا  هابتشا  ود  ره  ندیسر ، دوخ  هب  هزادنا  زا  شیب  ای  ندیسرن  دوخ  هب  .دنک  لوغشم 
« .دشاب هسلج  بسانم  دیاب  ام 

يا هنوگ  هب  دـیابن  غّلبم ، معلم و  يرهاظ  تیعـضو  شـشوپ و  هک  دـیامن  یم  شرافـس  هتـشاد و  هجوت  بطاخم  زکرمت  لصا  هب  ناشیا 
.دوش ترپ  بطاخم  ساوح  هک  دشاب 

یفّلکت یب  . 8

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  لاـعتم  دـنوادخ  .تسا  یفلکت  یب  ملعم  غّلبم و  يارب  يدـیلکو  مهم  رایـسب  ياـه  یگژیو  زا 
(2) َنیِفِّلَکَتُْملا ؛ َنِم  اَنَأ  ام  َو  : » دیوگب هک  دیامرف  یم  ملسو 

: ترضح نآ  یفلکت  یب هنومن  .متسین » فّلکت  لها  نم  و 

دمآ تفر و  مدرم  نایم  رد  یلومعم  سابل  اب  .دوب  یمیمص  هداس و  شدروخرب 

ص:30
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هریاد دوخ ، باحصا  اب  نتسشن  ماگنه  هب  تخانـش .  یمن  ار  وا  دش ، یم  سلجم  دراو  سانـشان  درف  کی  رگا  هک  يروط  هب  درک ، یم 
.دشابن حرطم  هسلج  يارب  نییاپ  الاب و  هک  يروط  هب  تسشن  یم  راو 

اب ندروخ  اذغ  ترشاعم و  زا  درک و  یمن  ادج  ریقف  ياه  ناسنا  زا  ار  دوخ  هاگ  چیه  .درک  یم  هلصو  ار  دوخ  شفکو  سابل  نینچمه ،
یم نانآ  یتقو  دوب ؛ ینامدوخ  تحار و  مدرم  اب  تفریذپ  یم  درک ، یم  توعد  ار  وا  يریقف  نیکسم و  کی  رگاو  تشادن  هارکا  نانآ 

كاخ يور  دوبن ، شرف  رگا  تشادن ؛ یتافیرـشت  شدروخرب  رد  .تفرگ  یمن  لالح  ياه  فرح  هب  يداریا  دیدنخ و  یم  دـندیدنخ ،
زا ناشیا  اب  هجاوم  رد  یـسک  یتقو  .دـش  یم  نالاپ  یب  غـالا  راوس  مه  یهاـگو  رتش  رب  مه  دـش و  یم  راوس  بسا  رب  مه  .تسـشن  یم 

(1)« .متسین هاشداپ  نم  یسرت ؟ یم  نم  زا  ارچ  : » دومرف دیزرل ، ترضح  نآ  تبیه 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدیدنسپ  هویش  نیا  زا  دوخ  ناوت  دح  رد  هک  نیا  یتئارق ، مالسالا  هجح  تیقفوم  تیبوبحم و  مهم  لئالد  زا 
، تساخرب تسشن و  رد  ششوپ ، راتفر ، راتفگ و  رد  تسا ؛ هداد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  یفلکت  یب  هدومن و  يوریپ  ملسو  هلآ  و 

یب .و . .  غیلبت  ناکم  بطاخم ، عون  رد  توعد ، لوبق  رد 

دنچ هب  باـتک ، عوضوم  رظنم  زا  طـقف  اـما  درک ؛ ناـیب  ناوت  یم  یناوارف  بلاـطم  تاـکن و  عوضوم ، نیا  صوصخ  رد  .تسا  فـّلکت 
: تسا هیحور  نیا  رگنایب  هک  ناشیا  نانخس  زا  یخرب  ءادتبا ، .مینک  یم  هراشا  غیلبت  رد  ناشیا  یفلکت  یب  زا  هنومن 

یم عورـش  ییاهنت  هب  یلاخ  تسد  اب  مدوبن و  تاناکما  رواـی و  راـبتعا و  مکح و  رظتنم  متـسناد ، یم  مزـال  ار  يراـک  ماـجنا  هاـگره  »
هتخت ياج  هب  مدرک و  هراپ  ار  ییاوقم  نوتراک  .متـشادن  هایـس  هتخت  ولبات و  یتح  دهـشم  رد  هسلج  نیلوا  يارب  دور  یمن  مداـی  .مدرک 

(2) .مدرک هدافتسا  نک  كاپ  هتخت  ياج  هب  باروج  زا  چگ و  ياج  هب  لاغز  زا  مداد و  رارق 

زامن داتس  ادخ  هب  لکوت  اب  مدوبن و  یمکح  چیه  رظتنم  مداد ، لیکشت  هک  ییاهداتس  رد 

ص:31

 . ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قالخا  نایب  رد  لامالا ، یهتنم  - . 1
نک كاپ  هتخت  کی  ینعی  .مدرک  یم  كاـپ  ار  هتخت  میاـهباروج  اـب  یتقو  کـی  یتح  دـندومرف : ییاـج  رد  یتئارق  ياـقآ  جاـح  - . 2
یم باتک ، رود  کی  دیوگ  یم  هعلاطم ، مییوگ  یم  ریاف ، یلپمآ  کی  دـیوگ  یم  وگب  ناذا  ییوگ  یم  یـسک  کی  هب  الاح  .میتشادـن 

 . . .مینک یم  هفاضا  رتویپماک  نوریب  زا  یه  میرادن  رهوج  نامدوخ  زا  رتویپماک ، ات  ود  دیوگ  یم  قیقحت ، اقآ  مییوگ 
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(1)« نیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّللُدْمَْحلا   » .درک ایهم  نم  يارب  ار  زیچ  همه  عورش ، زا  دعب  دنوادخ  یلو  مداد ، لیکشت  ار  ریسفت  تاکز و  و 

.متشاد هارمه  مه  ار  نک  كاپ  هتخت  چگ و  یتح  مدرک و  یم لمح  یسکات  اب  ار  هایس  هتخت  یتح  اه ، سالک  يارب  - 

دیدج و یشزومآ  کمک  لیاسو  هفایق ، هجهل ، سابل ، رییغت  نودب  چگ ،) هایس و  هتخت   ) رازبا نیرت  هداس  اب  نویزیولت ، لاس  یس  رد  - »
(2)« .دوب قفوم  ناوت  یم  مه  لیاسو  نیرت  هداس  اب  مهد  ناشن  ات  مدرک  راک  ناونع  مرآ و  روکد و  رییغت  نودب 

مدید .مدرک  يرادربملیف  هقیقد  هد  ات  تفه  هاتوک  ياه  نامز  رد  هیآ و  هب  هیآ  ار  نآرق  ریـسفت  هرود  کی  یهلا  فطل  اب  ما  هناخ  رد  - 
(3) .منک . .  طبض  مناوت  یمن  ار  ریسفت  ءزج  کی  یتح  مشاب ، تاناکما  توعد و  رظتنم  مهاوخب  رگا 

هک ییاهاج  مترهـش ، زا  دـعب  .منک  یم  توعد  ار  مدوخ  نم  .دـننک  توعد  نم  زا  مدرم  منیـشنب ، هناخ  رد  دوبن  مزـال  یتوعد : دوخ  - 
.میایب (4) هک  مراد  یگدامآ  نم  هک  منز  یم  گنز  تسا ، ساسح  منیبب  ییاج  کی  اما  .مور  یمن  مرادن ، تقو  دننک ، یم  متوعد 

: يراتفر هنومن  ود  اما 

دقتعم مه  مدوخ  دنک و  غیلبت  ات  دوبن  یسک  مراذگب ؛ دیدج  کبـس  هب  یـسالک  اه  هبلط  يارب  مق  رد  متـساوخ  یم  : » لوا هنومن  فلا )
هـسردم هب  متفرگ و  نآ  زا  یپک  دنچ  متـشون و  ذـغاک  يور  ار  هیعالطا  اذـل  .تسا  دـیفم  اهنآ  يارب  يرادـسالک  شور  نیا  هک  مدوب 

هک تفرگ  نم  زا  ار  هیعـالطا  رارـصا  اـب  .تخوـس  نم  يارب  شلد  دـیتاسا  زا  یکی  .مـنک  بـصن  بساـنم  ياـج  رد  اـت  مدـمآ  هیـضیف 
سالک یلاعت  هللادمحب  نآ ، زا  سپ  .دندرک  شخپ  دـنتفرگ و  نمزا  ار  اه  هگرب  همه  دـنددید ، ار  داتـسا  نآ  یتقو  اه  هبلط  دنابـسچب ؛

(5)« .دیدرگ رازگرب 

، مراذگب سالک  اه  هچب  يارب  متساوخ  مق  رد  یتقو  بالقنا  زا  لبق  : » مود هنومن  ب )

ص:32
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39 ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  - . 5
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اهنآ يارب  مداد و  یم  دای  ار  نید  لوصا  دـعب  .دـیتسرفب  مسالک  هب  ار  ناتیاه  هچب  متفگو  مدز ، ار  هیاسمه  ياـه  هناـخ  رد  یکی  یکی 
تیآ ینامز  بالقنا ، زا  لبق  هک  نیا  اـی  .مدرک (1) یم  یئاریذـپ  ای . . .  تبرـش  زگ ، لاقترپ ، لثم  يزیچ ؛ اب  راـب  ره  متفگ و  یم  هصق 

ناشیا سالک  هب  ات  نک  توعد  ار  اهناوج  تسا و  یتئارق  ياـقآ  نیا  : » هک داد  يا  هماـن  يرهـش  ياـملع  زا  یکی  هب  هر )  ) ینیکـشم هللا 
کش رگا  متفگ : تسا »!؟ هداد  ینیکشم  هللا  تیآ  ار  همان  نیا  هک  منادب  اجک  زا  نم  : » هک دومرف  ملاع  نآ  .دنکب : تبحـص  وا  دنیایب و 

.دـینیبب يا  همانرب  دـییایب و  دجـسم  نالف  هب  ادرف  متفگ  اهناوج  هب  متفر و  رازاب  نابایخ و  هب  مدوخ  متفرگ و  ار  هماـن  نم ! هب  هدـب  يراد 
ياه هتفهو  درک  لگ  ام  سرد  هسلج  دـعب ، .مداد  ماجنا  ار  اهراک  مدوخ  متفرگ و  مه  یهایـس  هتخت  مدرک و  توعد  ار  اهناوج  مدوخ 

(2)« .دش غولش  یلیخ  دعب 

عقوم هب  اج و  هب  ياه  تداع  قرخ  . 9

تداع ای  مزال  ریغو  ریگ  اپ  تسد و  ترارقم  یخرب  نتفرگ  هدیدان  اج و  هب  ياه  تداع  قرخ  یتئارق ، ياقآ  جاح  نیریـش  ياهراک  زا 
طخ هیحور  نیا  هجوتم  دشاب ، ناشیا  اب  يرادـقم  سک  ره  هک  دراد  یناوارف  قیداصم  ناشیا ، ياه  تداع  قرخ  .تسانبم  نودـب  ياه 

.دوش یم  اقآ  جاح  هنانکش 

ار راک  هایـس  هتخت  اب  ربنم  ياج  هب  تفرگ ؛ راک  هب  هیرگ  رانک  رد  ار  هدـنخ  دـشن ؛ دوجوم  ياهـشور  هب  دـّیقم  غیلبت ، هصرع  رد  ناـشیا 
اب تشادـن  نک  كاپ  هتخت  یتقو  ای  درک  یم  هدافتـسا  ولبات  ناونع  هب  اوقم  زا  هایـس  هتخت  نتـشادن  عقوم  راـک  يادـتبا  ردو  داد ؛ ماـجنا 
هب یباطخ ، یمـسر و  ياه  ندز  فرح  ياج  هب  .دز  یم  ولبات  هب  شدوخ  ار  دوخ  ياهـسرد  هیعالطا  .درک  یم  كاـپ  ار  هتخت  باروج 

يداع یلومعم ، تروص 

هجوت ناناوجون  اـه و  هچب  هب  .دوبن  توعد  رظتنم  هناـخ  رد  داد و  رارق  دوخ  شور  ار  یتوعد  دوخ  درک ؛ تبحـص  مدرم  اـب  هناـیماع  و 
دیقم غیلبت  رد  .درک  حرطم  لافطا  دنوخآ  ناونع  هب  ار  دوخ  غیلبت ، هصرع  رد  فراعتم  یشم  هب  شرافسو  اه  هنعط  همه  مغریلع  درک و 

مایا ) نامز هب 
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يارب يزور  دروخ و  یم  دروخ و  نیشام  رد  ریسم و  رد  ار  هناحبص  عقاوم  زا  یلیخ  رد  .دشن  .و ) . .  هینیسح  دجـسم ،  ) ناکم و  غیلبت )
(1) .دش . .  سنالوبمآ  راوس  ینارنخس ، عقوم  هب  ندیسر 

یفرع یعرش و  حیحص  يانبم  ای  دشاب و  یمحازمو  طلغ  ياهدیق  هک  يدراوم  رد  حیحص ، فرع  هب  مارتحا  نمض  یتئارق ، ياقآ  جاح 
: يراتفر هنومن  ود  .دیامن  یم  تداع  قرخ  ینکش و  طخ  دنک ، ءاضتقا  یترورض  هک  نیا  ای  و  دشاب ، هتشادن 

، دوب هتفای  بیترت  يا  همانرب  اهناتـسمارآ  نانکراک  زا  يدادـعت  يارب  هک  نارهت  يرادرهـش  ياـه  هماـنرب  زا  یکی  رد  لوا : هنومن  فلا )
یلدنـص کی  ات  درک  تساوخرد  ناشیا  تشادـن ، نابطاخم  همه  يارب  ار  مزال  دـید  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناـشیا  نتـسشن  لـحم  یتقو 

يور زا  دنداد و  رارق  تشاد ، ار  بسانم  ماکحتسا  هک  زیم  کی  يالاب  ار  ینارنخس  یلدنـص  ییارجا ، لماوع  کمک  اب  دعب  دنروایب و 
.دندید یم  یتحار  هب  ار  ناشیا  نابطاخم  همه  هک  تفرگ  رارق  یطیارـش  رد  تفر و  زیم  يالاب  هب  دـندوب ، هدروآ  هک  يرگید  یلدـنص 

.دندرک قیوشت  ار  یتئارق  ياقآ  جاح  یتدم  يارب  نابطاخم  هک  دش  ببس  مادقا  نیا 

يدجـسم زامن  شیپ  یناضمر ، هام  رد  بالقنا ، زا  لبق  .دشاب  هورگ  هورگ  اه  همانرب  دیاب  دجـسم  رد  هک  مدـقتعم  نم  مود : هنومن  ب )
ار دندوب ، يدجسمو  دلب  نآرق  هک  اهنآ  زا  هتـسد  کی  مینک ؛  یم  هورگ  هورگ  ار  دارفا  متفگ  .دوب  غولـش  دجـسم  ردق  بش  رد  مدوب ،

لکـشم زامن  رد  هک  دندوب  یناسک  رگید  هتـسد  .دـیناوخب  ریبک ، نشوج  ياعد  امـش  متفگو : مدرک  تیادـه  دجـسم  تمـسق  کی  هب 
دندمآ و دجسم  هب  هزات  هک  مه  يا  هدع دیامن و  حیحصت  لرتنک و  ناشزامن  ات  متشاذگ  ناشرس  يالاب  ار  یسک  هک  دنتشاد 

ص:34

زا رفن  رازه  يارب  ینیگنس  هسلج  امیس ، ادص و  فرط  زا  زین  نارهت  رد  دوب ؛ توعد  ناهفصا  هب  ینارنخس  کی  يارب  ناشیا  یتقو  - . 1
، دـشاب هتـشاد  ینارنخـس  مه  هسلج  نیا  رد  ات  دـش  توعد  یتئارق  مالـسالاهجح  زا  .دوب  رازگرب  دـندوب ، یگنهرف  نایلوتم  زا  هک  دارفا 

نیـشام اب  ار  ناشیا  ینارنخـس  زا  سپ  دش  رارق  هک  نیا  ات  دریذپب  ار  مود  توعد  تسناوت  یمن  تشاد  هک  يا  هدعو  هب  هجوت  اب  ناشیا 
گنز ناهفصا  رد  نایانشآ  زا  یکی  هب  یتئارق ، ياقآ  جاح  هک  نیا  بلاج  .دسرب  ناهفصا  هب  رتعیرـس  ات  دنناسرب  يا  هطقن  هب  راد  ریژآ 

؛ مسرب هسلج  هب  رتدوز  دـیاب  مروخب و  ییاذـغ  مسر  یمن  هک  نیا  يارب  مراد ؛ ینارنخـس  تعاس  نالف  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  دـنز  یم 
.مسرب ینارنخس  هب  مروخب و  نیشام  رد  هطقن و  نالف  رد  ات  روایب  نم  يارب  چیودناس  کی  اذل 
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همانرب نیا  زا  ءانما  تئیه  هچرگا  .متشاذگ  خساپ  شسرپ و  هسلج  هدرب و  يا  هشوگ هب  ار  اهنآ  دنتشاد ، یتالاؤس 

.دوب (1) مزال  همانرب  نیا  طیارش  نآ  رد  یلو  دندش ؛ روخلد 

( دوخ ندرک  مهتم   ) فوخ هیحور  نتشاد  . 10

رد دراد و  ار  بطاخم  ینارنخـس و  رفـس و  نیرتشیب  هتـشاذگ و  مدـق  غیلبت  هار  رد  یناوج  يادـتبا  زا  یتئارق  مالـسالاهجح  هک  نیا  اـب 
ردـق نآ  هصرع  نیا  رد  تسا و  هدرک  یناوارف  ياهراک  .و . .  ینید  ياـهداهن  سیـسأت  ینارنخـس و  سـالک ، فیلأـت ، زا  غیلبت  هصرع 

یگدـنود و همه  اب  اما  دـندرک ؛ یم  یگتـسخ  ساسحا  ریـسم  نیا  رد  یهارمه  زا  ناوج  ناظفاحم  یهاگ  هک  هتـشاد  كرحتو  شـالت 
وا دّدرمو  هنافئاخ  هاگن  .دراد  دوخ  نورد  رد  یتیـشخو  فوخ  تلاح  هداد و  رارق  ماهتا  ضرعمرد  ار  شیوخ  سفن  هتـسویپ  يراکرپ ،

لـضف هب  قثاو  ءاجر  فوخ ، رانک  رد  وا  هتبلا  تسا ؛ هیحور  نیا  رگنایب  دراد ، دوخ  اب  هک  یناوارف  ياه  سفن  ثیدح  دوخ و  لامعا  هب 
: هنومن ناونع  هب  .دراد  زین  یهلا  تمحر  و 

مایپ بوتکم  یهافـش و  غیلبت  هصرع  ناغّلبم  همه  يارب  تسا ، رون  ریـسفت  دیدج  پاچ  يارب  يا  همدقم  هک  ریز  نتم  لوا : هنومن  فلا )
: دراد يدنلب 

میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب 

رون ریسفت  دیدج  پاچ  همّدقم 

ّتقد اب  ار  رون » ریـسفت   » رگید راـب  کـی  نآرق » زا  ییاهـسرد  یگنهرف  زکرم   » طـسوت لّوا  دـلج  پاـچ  دـیدجت  يارب  لاـس 1378  رد 
هبخن  » و امنهار » ریـسفت   » زا ای  تخادنا و  منهذ  هب  دنوادخ  هک  ار  يدیدج  بلاطم  هدومن و  ماغدا  ای  فذـح  ار  یبلاطم  .مدرک  هعلاطم 

.دش هفاضا  یلبق  بلاطم  هب  مدوب  هدرک  هدافتسا  ریسافتلا »

رظن زا  دـسرب و  تمایق  هب  رگا  مهد ، یم  رییغت  مدوخ  تسد  هب  لاس  هس  ود  زا  دـعب  هک  ار  يا  هتـشون  متفر ، ورف  رکف  هب  هظحل  کی  رد 
نیا هزات  .درک  دهاوخ  رییغت  ردقچ  درذگب  دنوادخ  رتالاب  همه  زا  ناگتشرف و  ادخ و  يایلوا 

ص:35

.63 / 03 / 26 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1
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.دشاب هدشن  لطاب  طبح و  بجُعو ، هعمُس  ایر و  اب  راک  لصا  هک  تسا  دیفم  یطرش  هب  تارییغت  تاحالصا و 

! هن ای  دش  دهاوخ  متاجن  ببس  تمایق  رد  نآ  هحفص ي  کی  یّتح  مناد  یمن  یلو  مدیشک ، اه  تمحز  لاح  ره  هب 

، ناتـسلگ رد  هک  هنوگ  نامه  ات  مراودـیما  دـنوادخ  فطل  هب  لاح  ره  هب  .تساـم  ياـه  هتـشونو  راـک  زا  صقنو  تسا  رون  نآرق  هّتبلا 
تایآ هیاس ي  رد  دوش ، یم  لیدبت  لگ  هب  كاخ 

نیمآ مهّللا  .دوش  لیدبت  رون  هب  زین  ام  ياه  هتشون  نآرق ، ینارون 

داـهتجا و لاـبند  هک  نیا  زا  دـینک  یم  هاـگن  هتـشذگ  هب  هک  زورما  » هک لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  رد  یتـئارق  ياـقآ  جاـح  مود : هنوـمن  ب )
دینک یم  تیاضر  ساسحا  دیدرک ، باختنا  ار  یهار  نینچو  دیدش ، لوغشم  يرگید  هزوح  رد  دیتفرن و  لئاسم  روج  نیا  تیعجرم و 

ای دش  لوبق  تسین ؟ ای  تسا  صلاخ  هن ؟ ای  دنک  یم  لوبق  ادخ  ایآ  هک  مراد  يا  هغدغد  .متسین  نامیـشپ  يا  هرذ  نم  دندومرف : هن »؟ ای 
یم شوماخ  دعب  و  مینک ، یم  نشور  ار  غارچ  کی  اه  تقو  یلیخ  نوچ  .دوشن  دوبان  دوشن ، فذح  .دورن  نیب  زا  دوشب و  لوبق  دـشن ؟
يا هرذ  یلو  .دنک  ظفح  اهنآ  زا  ار  ام  ادخ  .مرادن  ربخ  اه  نآ  زا  نم  هک  .و . .  ندش  نید  یب  ندش ، تبقاعدب  دننام  یثداوح ؛ .مییامن 

(1)« .مدرک شیپ  لاس  لهچ  هک  منک  یم  ار  راک  نامه  مدرگرب ، هتشذگ  هب  رگا  مه  نآلا  .متسین  نامیشپ 

( ظعّتم ظعاو  ) یلمع غیلبت  . 11

ياوتحم هب  وا  نامیا  هچ  ره  دهد ؛ هئارا  شنابطاخم  هب  دهاوخ  یم  هک  تسا  یمایپ  هب  لمعو  غّلبم  داقتعا  نامیا و  غیلبتریثأت ، طیارش  زا 
رنه راـنک  رد  یتـئارق ، ياـقآ  جاـح  .دوب  دـهاوخ  رتـشیب  زین  غّلبم  يراذـگ  ریثأـت  دـشوکب ، نآ  هب  لـمع  رد  دوـخ  دـشاب و  رتـشیب  ماـیپ 

تقیقح رد  .تسا  هتـسارآ  لمع  هب  وا  لوق  دراد و  زین  ار  ندرک  لمع  رنه  هتـشاد و  رواب  دیوگ ، یم هچنآ  هب  يرونخـس ، یگدنیوگ و 
: تسا ظعّتم  یظعاو ، ناشیا ،

يارب تفرگ و  مدق  هار  نیا  رد  شدوخ  تفگ و  نآ  جیورت  تیمها و  نآرق و  زا 

ص:36

.39 ص : همانیگدنز ، - . 1
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مهم نیا  هب  ار  یگنهرف  ینید و  ياهداهن  ناّیلوتم  تخیگنا و  رب  هصرع  نیا  رد  ار  یتضهن  تشذگ و  شا  یگدنز لام و  زا  نآ  جیورت 
.داد هجوت 

(1) تقو لوا  زامن  هب  شدوخ  زامن ؛  غیلبت  تیمها  تفگ و  زامن  زا 

تارادا و سرادـم ، زاـمن  يزادـنا  هار  يارب  تفرگ و  يداـیز  ياـه  ماـگ  مهم  عوضوم  نیا  غیلبت  رد  دـیزرو و  ماـمتها  هعمج  زاـمن  و 
.درک شالت  .و . .  اروشاع  رهظ  زامن  يزادنا  هار  و  .واه . .  هناخ  زامن  دجاسم و  زاسو  تخاس 

نودب هناتسود و  شناظفاحم  اب  .دش  رهاظ  اج  همه  رد  هداس  ششوپ  اب  شدوخ  تفگ ، یگداس  زا 

نیرتفورعم یتئارق » ياقآ  جاـح   » هکلب دـشن ؛ باـقلا  نیواـنع و  راـتفرگ  زین  غیلبت  هصرع ي  رد  دـنک و  یم  درک و  دروخرب  تافیرـشت 
.دننک یم  دای  ناشیا  زا  اه  مدقم  ریخ  اه و  همانرب  رد  دنسانش و  یم  ناونع  نیمه  هب  ار  ناشیا  همه  هک  تسا  یناونع 

تافیرـشت نودـب  اه  همانرب  هب  نتفر  رد  .تسا  هدرک  هدایپ  شا  یگدـنز  رد  سوملم  تروص  هب  ار  هیحور  نیا  و  تفگ ، یفلکت  یب  زا 
لمع فلکت  یب  .و . .   (2) نادنزرف جاود  زا  راک  رتفد  یگداس  ندروخ ، اذغ  اهنفلت ، هب  نداد  خساپ  اهتوعد ، شریذپرد  .دـش  رـضاح 

.درک

افـص و رطاخ  هب  مدرم  درک ، ادـیپ  روضح  اجک  ره  دوب و  مدرم  سنج  زا  مدرم و  رانک  رد  شترهـش ، همه  اب  تفگ و  ندوب  یمدرم  زا 
.دنک نازیرگ  ار  مدرم  ات  دوبن  یسوبع  تلاح  تبیه و  نعّرفت ، شا ، هرهچ  رد  هدز و  هقلح  شرود  هب  شا  یگداس 

دنداد مدرم  هک  ییایاده  زا  یشخب  یمیدق و  هناخ  شورف  اب  شدوخو  تفگ  قافنا  زا 

ص:37

، مدـش یمن  ّقفوم  تقو  لّوا  تعامج  زامن  رد  روضح  هب  اهزور  زا  یـضعب  : » دـندومرف هتـشذگ  هب  طوبرم  تارطاـخ  زا  یکی  رد  - . 1
هدش ّبترم  مروضح  هک  یتّدم  زا  سپ  .مزادرپب  همیرج  ناونع  هب  ار  یغلبم  مدـش ، لفاغ  تقو  لّوا  زامن  زا  هک  زورره  متفرگ  میمـصت 

(، (ج 1 یتئارق مالـسالا  تجح  تارطاخ  تعامج »!؟ زامن  شاداپ  نتفر  تسد  زا  يارب  ای  یتحاران  همیرج  يارب  وت  متفگ : دوخ  هب  دوب 
.31 ص :

یب مه  ود  ره  .وجشناد  مه  یکی  دوب و  هبلط  یکی  نم  ياهداماد  :» دندومرف اه  همانرب  زا  یکی  رد  نادنزرف  یسورع  صوصخ  رد  - . 2
نامز نآ  رد  هک  هکس  .دیـشک 14  لوط  هقیقد  دنچ  ام  نورب  هلب  .متخانـش  یم  ار  اهنآ  تشپ  ود  ات  راد و  هشیر  راد ، لصا  یهتنم  .لوپ 

هک یـسورع  سابل  .رالات و  نودب  نامدوخ و  هناخ  رد  دـقع  .دوب  ناموت  رازه  نامز 20  نآ  هک  جـح  کی  .دوب و  ناموت  رازه  هکس 3 
اذغ دـندش و  توعد  رفن   40 .مینک 30 -  ناـسآ  ار  جاودزا  .دـنا  هدیـشوپ  ار  نآ  مه  رگید  سورع  الاح 11  اـت  متفرگ  مرتخد  يارب 

.76 / 01 / 07 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  .دوب ». .  هدیبوک  بابکولچ 
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هک تسا  یلاح  رد  نیا  دش و  لّبقتم  ار  نآ  هنیزه  فصن  هب  کیدزن  مادقا و  دجـسم  تخاس  يارب  يرورـض  مزال و  طاقن  زا  یکی  رد 
.تسین هرهش  يزابلد  تسد و  هب  هنیمز  نیا  رد  دنک و  یمنو درکن  هنیزه  لایر  کی  دیرم ، ندرک  عمج  يارب  ناشیا 

ياه تقو  هراپ  همه  زا  ات  درک  یعـسو  دش  لئاق  ناوارف  شزرا  تقو ، يارب  دوخ  تفگ و  رمع  شزرا  تقو و  هب  مامتها  يراکرپ و  زا 
داتس ) یگنهرف ینید و  روما  تیریدمو  تیاده  ای  قیقحت ، هعلاطم و  ای  .دشاب  هتشادن  زیر  رود  یتِرپ و  شرمعو ، دنک  هدافتسا  یگدنز 

.تشاد مه  یتحایس  یغیلبت ، ِراک  رانک  رد  یهاگ  دوب و  یغیلبت  شیاهرفس  بلاغ  هتبلا  .غیلبت و  ای  و  .و ) . .  زامن  هماقا 

.تشاذگن شراک  رد  يریثأت  نآ  ندادن  هیده و  ندادو  دوب  رادافو  نآ  هب  دوخ  تفگ و  دزم  تساوخ  رد  مدع  زا 

راشتنا يارب  تشاذـگ و  ناـملعمو  ناـغلبم  راـیتخا  رد  ار  دوخ  یغیلبت  ياـه  شیف  یملع و  راـثآ  همه  دوخ  تفگ و  نتـشادن  لـخب  زا 
رد نودب  دومن و  یگدامآ  مالعا  دـشابن -  تراجت  ییوج و  دوس  ساسا  رب  هک  یگنهرف -  ياهنامزاس  اهداهن و  طسوت  شیاه  باتک 

.داد رارق  رایتخا  رد  ار  اهنآ  یفیلأتلا  قح  تساوخ 

.دشاب نآ  هب  دّیقم  یناحور ، ناونع  هب  ات  درک  یعس  هک  یتلیضف  اههد  .و . .  تفگ  .زا . .  و 

نتشاد زوس  . 12

يارب ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دـنا  هدـش  فیـصوت  زوس »  » هب دنرـشب ، ملعم  هک  مالـسا  ربماـیپ  هژیو  هب  یهلا و  ياـیبنا 
.دروخ (1) یم  دیدش  فسأت  صرح و  مدرم ، تیاده 

(2) ٍتارَسَح ؛ ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَت  الَف  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  ییاج  ات 

« .دورب تسد  زا  تناج  نانآ  رب  ترسح  رطاخ  هب  راذگم  سپ 

، نید غیلبت  فراعم و  جیورت  رد  یهلا ، ناغّلبم  زا  يوریپ  اب  یتئارق  ياقآ  جاح 

ص:38
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زا سپ  ياهلاس  رد  ناشیا  ياه  همان  اه و  هلان  .دنک  یم  يرارق  یب  هتسویپ  دراد ، هک  ینورد  زوس  اب  دراد و  هتشاد و  یناوارف  ياهشالت 
يریگیپ ناشیا ، ّمهم  ياـهراک  زا  .دـشاب  نیرفآ  تکرح  تسا ، هتـسناوت  هدومن و  داـجیا  نید  غیلبت  هصرع  رد  ار  ییاـهجوم  بـالقنا ،

یم ناـشیا  .تسا  ینامـسآ  باـتک  نیا  زا  ناـغّلبم  نتفرگ  رتـشیب  رتـهب و  هرهب  غیلبت و  رد  میرک  نآرق  ِنداد  رارق  روـحم  ِتهج  يّدـج 
: دیامرف

، تسین هجوت  دروم  دیاب  هک  هنوگ  نآ  تایآ  ریاس  تسا و  یهقف  تایآ  رد  رتشیب  نآرق ، ریسفت  هب  هجوت  اه  هزوح  رد  مدید  هک  نیمه  »
نانخس و یناسارخ ، دیحو  یمظعلا  هّللا  تیآ  مق ، هزوح  هقف  سرد  نیرتگرزب  داتسا  هلمج  زا  .مدادرـس  اه  هلان  متفر و  عجارم  لزنم  هب 

الـضف شوگ  هب  ار  هلان  نیا  دـیور و  ربنم  نم  ياج  هب  امـش  منک و  یم  لـیطعت  ار  مسرد  نم  دومرف : هک  دیدنـسپ  هنوگ  نآ  ار  ما  هلاـن 
رارکت دهشم  رد  یفسلف  ینارهت و  یبتجم  اقآ  جاح  یناحبس ، يزاریـش ، مراکم  رگید  ماظع  تایآ  ياه  سرد  رد  راک  نیمه  .دیناسرب 

نایاپ رد  هک  ار  نارگید  یندم و  هّللا  تیآ  ردص ، دیهـش  هّللا  تیآ  ینیمخ ، ماما  یناشاک ، ضیف  اردـصالم ، ریظن  یناگرزب  تارارقا  و 
، هعمج همئا  هب  همان  رد  .مدرک  رـشتنم  اه  هزوح  نایم  ریثکت و  رایـسب  ژاریت  رد  دنا ، هتـشاد  نآرق  ربدـت  ریـسفت و  هب  یهجوت  مک  زا  رمع 

هلمج زا  دـمآ  دـیدپ  ییاه  تکرح  هّللادـمحب  هک  متفگ  هنوگ  نآ  روشک  رـسارس  رد  هبلط  نارازه  ظاعو و  هعماج  نیـسردم ، هعماـج 
هموصعم ترـضح  مرح  رد  مراکم  هّللا  تیآ  ریـسفت  هقف و  سرد  ياج  هب  هبنـشراهچ  ياهزور  هتفهره  دـیحو  هّللا  تیآ  ریـسفت  سرد 

میوگ یمن  هتبلا   ) .رگید دیتاسا  دارفا و  زا  يرایـسب  ناضمر و  هام  رد  هیتجح  هسردـم  رد  یناحبـس  هّللا  تیآ  ریـسفت  اهیلع و  هللا  مالس 
(. داتفا هار  شیب  مک و  دجاسم  اه و  هزوح  رد  ریسفت  داتس  ریسفت و  سرد  یهلا  لضف  اب  یلو  دوب ، نم  هلان  رطاخ  هب  تاکرح  نیا 

مداد و رـس  ریـسفت  هلان  ناشیا  روضح  رد  متفر و  مق  هب  نارهت  زا  نم  توعد و  ار  مق  هزوح  دـیتاسا  ینارکنل  لـضاف  هّللا  تیآ  موحرم 
(1)« .دوبن رثا  یب  هزوح  رد  زین  اه  هلان  نیا 

هب يارب  هکلب  هدوبن ، عناق  دوخ  یصخش  شالت  كرحت و  هب  یتئارق ، مالسالا  هجح 

ص:39
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، یگنهرفو ینید  نایلوتم  رد  هغدغد  داجیا  نید و  غیلبت  فراعم و  جیورت  يارب  تاناکما  دارفا و  جیـسب  نارگید و  ندروآرد  تکرح 
ياروش زا : دنترابع  ناشیا  همان  نابطاخم  زا  یـضعب  .تسا  لّصفم  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هتـشون  یقوقح  یقیقح و  دارفا  هب  همان  اه  هد 

همئا هزوح و  ناریدم  املع و  مرتحم ، ياه  هعمج  ماما  راوگرزب ، نیـسردم  ینارکنل و  لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  هزوح ، تیریدـم  یلاع 
ناگدنیامن ناتـسبات ،) هناتـسآ  رد   ) نایوجـشناد بالط و  يا ،) هلان  يا و  همان   ) نالیـصحتلا غراف  شرورپ ، شزومآ و  ریزو  تعامج ،

.یبهذم ياه  تأیه  نالوؤسم  ینیسح ، نازادازع  ناوج ، نارتخد  اتسور ، یمالسا  ياروش 

یغیلبت یملع -  ياه  یگژیو  ب )

ناوارف هعلاطم  يریگارف و  قوش  . 1

باتفآ عولط  دوشن ، هدوزفا  نم  رب  دنک  کیدزن  ادخ  هب  ارم  هک  یشناد  زور  نآ  رد  دسر و  ارف  يزور  رگا  : » دیامرف یم  ادخ 9  لوسر 
«(1) .دابم كرابم  نم  رب  زور  نآ 

«(2) .تسا راکنایز  دشاب ، يواسم  شزور  ود  سکره  : » هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

اب سنأ  .تسا  یگبلط  ییوجـشناد و  هیحور  هتـشاد ، ناشیا  تیقفوم  رد  يریگمـشچ  شقن  هک  یتئارق  مالـسالاهجح  ياـه  یگژیو  زا 
قیوشت و يارب  اقآ  جاح  .تسا  هدرک  گنررپ  رایـسب  ار  ناشیا  یملعم  شقن  ناوارف ، هعلاطم  شناد و  يریگارف  هب  رفاو  قوش  باـتک و 

: دنا هدومرف  ییاج  رد  نایوجشناد  ناناوج و  بیغرت 

(3) .مراد لاس  جنپ  تصش و  نآلا  مدش ، هبلط  یگلاس  هدزناپ  زا  هدنب  »

(4)« .منک یم  هعلاطم  رتشیب  وجشناد  کی  یناتسریبد و  هچب ي  کی  زا  ینعی  مرادن ؛ ناتسمز  ناتسبات و  هبنش و  جنپ  هعمج و 

زا لماک  تروص  هب  ار  ییامنیس  ملیف  کی  زونه  نم  : » هک دنا  هدومرف  اهراب  ناشیا 

ص:40
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هدیدن نویزیولت 

« .ما

زا يا  هنومن تشاذگ ، غیلبت ، هار  رد  ار  شرمع  هک  تسا  یملاع  ششوک  رگنایب  هک  نیا  نمـض  یتئارق ، ياقآ  جاح  یغیلبت  ياه  شیف 
اب ناشیا ، هک  تسا  يا  هدـیزگرب  بلاطم  زا  ینیچلگ  دـشاب و  یم  تامولعم  ياقترا  شناد و  يریگارف  رد  ناشیا ، هناـملاع  تدـهاجم 

تاعلاطم و رمع  لصاح  هک  اه  شیف  نیا  دیدرت ، نودب  .تسا  هدومن  يدنب  هتسد  باختنا و  ناوارف ، تاعلاطم  نیب  زا  هقالع  هلصوح و 
یمهم شقن  هدوب و  هنازرف  داتسا  نیا  یغیلبت  ياه  هناوتشپ  زا  یکی  تسا ، هعلاطم  رد  شالترپ  مّلعم  نیا  ياسرف  تقاط  تامحز  رگنایب 

.تسا هتشاد  ناشیا  یغیلبت  تیقفوم  رد 

هرود هب  طوبرم  هک  لـیذ  هرطاـخ  ندـناوخ  دـیاش  .دراد  دوـجو  یناوارف  تاـکن  یتـئارق ، مالـسالا  هجح  یگبلط  هیحور  صوـصخ  رد 
: دیامن میسرت  ار  دنز ، یم جوم  شا  هنیس رد  هک  راشرس  قشع  نآ  زا  يا  هشوگ دناوتب  تسا ، ناشیا  یناوج 

کچوک ما  هچب  نوچ  میدرک و  یم  ییاریذـپ  ناـشیا  زا  مدروآ ؛ یم  هناـخ  هب  ار  ناـشیا  دـمآ ، یم  مق  هب  يرهطم  موحرم  هک  یتدـم  »
يارب باوخ  زا  دعب  دباوخب و  زامن  زا  دعب  تعاس  مین  کی  ناشیا  هک  دشاب  مارآ  هناخ  ات  مدرب  یم  هچوک  لخادو  مدرک  یم  لغب  دوب ؛

نآ نوچو  مدـمآ ؛ یم  نارهت  لوا  ات  ناشیا  اب  نم  دورب ، نارهت  هب  تساوخ  یم  یتقو  همانرب ، زا  سپ  تفر و  یم  ینارنخـس  سـالک و 
زا يدایز  ياهزیچ  مدرک و  یم  لاؤس  ناشیا  زا  هلـصاف  نیا  رد  نم  دیـشک و  یم  لوط  تعاـس  هس  میدـق  هداـج  زا  دوبن  ناـبوتا  ناـمز 

(1)« .متفرگ ارف  ناشیا 

اهتقو هراپ  تالیطعت و  زا  هدافتسا  . 2

لمع يا  هنوگ  هب  شیاه  همانرب  رد  ناشیا  .تسا  یتئارق  ياقآ  جاح  بوخ  ياه  یگژیو  زا  تقو ، زا  بسانم  هدافتسا  نامز و  تیریدم 
دزادرپ و یم  یغیلبت  یملع و  یـشهوژپ و  ياهراک  هب  مه  تالیطعت  رد  دیامنب و  ار  هدافتـسا  نیرتشیب  تقو ، نیرتمک  زا  هک  دـنک  یم 

دراذـگ یم  تمدـخو  غیلبت  شهوژپ ، هعلاطم ، لیـصحت ، رب  ار  لصا  ناشیا ، دـنراذگ ، یم  یلیطعترب  ار  لصا  هک  يا  هدـع  فـالخ  رب 
: هک تسا  دقتعمو 

ص:41
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زامن يارب  ار  دتـس  داد و  ( 9 هعمج /  ) ْعیَْبلا اوُرَذ  َو  : » دـیامرف یم  هک  هعمج  زامن  يارب  میراد  هیآ  کی  .میرادـن  یلیطعت  مالـسا  رد  ام  »
لـضف هب  ندیـسر  راک و  بسک و  يارب  نیمز  رد  دیـسر  نایاپ  هب  هعمج  زامن  هک  ینامز  دـییامن و  لیطعت  ار  راـک  دـینک و  اـهر  هعمج 

راک زور  مه  هعمج  .دیوش  شخپ  یهلا 

سپ ْبَْصناَف ؛  َتْغَرَف  اذِإَف  : » دیامرف یم  نآرق  .و . . .  تدایع  دیدزاب و  دید و  هعمج ، لسغ  هعمج ، زامن  يارب  توافتم : راک  اما  تسا ؛
هک مینک  يزیر  همانرب  يروج  میناوت  یم  ام  ( » 7/ حرش « ) .زادنا بعت  هب  ار  دوخ  دیدج ) راک  يارب   ) یتفای تغارف  يراک ) زا   ) تقو ره 

« .مییامن لیدبت  تخرد  کی  هب  ار  امرخ  هتسه  کیو  دوشن  مارح  مه  نامرمع  زا  هقیقد  کی 

یگبلط يادتبا  زا  ار  شالت  راک و  هیحور  ناشیا ، .تساهتـصرف  مانتغا  رمع و  زا  نتفرگ  دیفم  هرهب  یتئارق ، مالـسالا  هجح  تاقیفوت  زا 
: دنیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  تسا و  هتشاد  دوخ  اب 

جنپ ياه  حبـص  هبنـش و  جـنپ  ياه  بش  .میتشاد  هغالبلا  جـهن  هثحابم ي  اه  هعمج  اًلثم  .دوب  كرابم  نم  يارب  تـالیطعت  زا  هدافتـسا  »
دنمـشناد ناتـسود  اب  هارمه  ار  هنومن  ریـسفت  دـلج  تفه  تسیب و  يزاریـش  مراکم  یمظعلا  هّللا  تیآ  تمدـخ  رد  اه  ناتـسبات  هبنش و 

(1)« .میتشون

زا يرایـسب  رد  یلو  ما ، هداد  ردـه  ار  ییاهزور  تاعاس و  هک  ما  هدنمرـش  دـنوادخ  زا  هچرگا  : » هک دـندومرف  نایب  ییاج  رد  نینچمه 
منک لیدـبت  یتامدـخ  یتاقیقحت و  یغیلبت ، یملع و  ياه  ثحب  هب  يداع  ياهوگتفگ  زا  ار  هسلج  مدرک  یم  شالت  ینامهم  تاـسلج 

(2)« .دوش هداد  یشزومآ  ای  ددرگ  لح  یلکشم  دوش و  زاب  يا  هرگ  دشاب ، هدش  ماجنا  مه  يراک  حیرفت  دیدزاب و  دید و  رانک  رد  هک 

زا یخرب  .دوش  یم  دیفم  يراک  لوغشم  یقیرط  هب  هار ، نیب  نیشام و  رد  هاگدورف ، رد  یغیلبت ، ياهرفس  ریـسم  رد  یتئارق ، ياقآ  جاح 
تسا و هدرک  یم  هدافتـسا  تقو  نیمه  زا  دـمآ ، یم  شیپ  اـمیپاوه  زاورپ  رد  يریخأـت  یتـقو  هـک  دـنیامن  یم  لـقن  ناـشیا  ناـهارمه 

، رون ریسفت  تقیقح  رد  تخادرپ و  یم  نتشونو  هعلاطم  هب  هاگدورف  زا  يا  هشوگرد 

ص:42

.52 ص : همانیگدنز ، - . 1
ص 57. نامه ، - . 2
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اهرفـس و نیب  رد  اهتقو و  هراپ  لد  زا  هک  تسا  يرثا  هکلب  تسا ؛ هدوبن  مارآ  يا  هناـخباتک  هشوگ  رد  ینـالوط  نتـسشن  کـی  لـصاح 
.تسا هتفرگ  لکش  ددعتم  یغیلبت  نکاما 

یغیلبت رفس  يارب  هک  يریسم  رد  دروخ و  یم  نیشام  لخاد  رد  هار و  ریسم  رد  ار  دوخ  هداس  هناحبص  عقاوم ، زا  يرایسب  رد  اقآ ، جاح 
يریگیپ هارمه  نفلت  اب  ار  غیلبت و . . .  نایلوتم  ناریدم و  اب  طابترا  ریـسفت ، زامن ، هماقا  روما  دننام  ییارجا ؛  روما  زا  رایـسب  دـنور ؛ یم 

یغیلبت ياهرفـس  ددـعتم و  تاسلج  نتـشاد  و  عونتم ، ییارجا  ياهراکرد  روضح  یمالـسا و  بالقنا  اـب  یهارمهراـنک  رد  .دـننک  یم 
بسانم هدافتسا  زا  یمهم  دهاش  رون -»  » كرابم ریسفت  هلمجزا  یملع -  تکرب  اب  ناوارف و  راثآ  نتشاد  .و ؛ . .  نوگانوگ 

.تسا تقو  ياهبنارگ  رهوگ  زا  ناشیا 

اه شهوژپ  هئارا  رد  لخب  نتشادن  . 3

نیا رد  ناـشیا  .میهدـب  رارق  نارگید  راـیتخا  رد  لـخب  نودـب  ار  دوخ  قـیقحت  جـنرتسد  دـیاب  هک  تسا  دـقتعم  یتـئارق ، مالـسالاهجح 
: دنیامرف یم  صوصخ 

نآرق رد  اهراب  .دریگ  یمن رارق  هدافتـسا  دروم  هدـش و  یناگیاب  ققحم  دارفا  دزن  ای  یملع  زکارم  رد  تاقیقحت  زا  يرایـسب  هنافـسأتم ، »
، نآ رکـش  تسا و  ناسنا  قزر  زین  تاقیقحت  اـه و  شهوژپ  (1) .دینک قافنا  میداد  يزور  قزر و  امـش  هب  هچنآ  زا  هک  هدـش  شرافس 

نامتک لـخب و  يارب  هک  ییاـهرفیک  تسا و  ملع  ناـمتک  یملع و  لـخب  ّـالا  و  دـشاب ، یم  نداد  رارق  نارگید  راـیتخا  رد  ییوگزاـب و 
« .دشاب یم زین  نانآ  يارب  هدمآ ،

هداد رارق  ناغلبم  ناملعم و  رایتخا  رد  ار  شا  یملع  تامحز  اهلاس  جنرتسد  لصاح  تواخـس ، اب  یبلق و  لیم  اب  صالخا ، اب  مّلعم  نیا 
: دندومرف ناشیا  صوصخ  نیا  رد  .تسا 

رد دش و  يراذگ  بارعا  حالصا و  پیات و  يزاسدنتـسم و  متفگ ، نویزیولت  رد  لاس  یـس  تدم  هک  یثحابم  ياه  شیف  مامت  ًابیرقت  »
، دوش هتفگ  نارگید  نابز  ملق و  زا  ام  بلاطم  رگا  مدقتعم  مداد و  رارق  همه  رایتخا  رد  ار  نآ  لفق  نودب  يد  یس  کی 

ص:43

، تشاد یبوخ  بلاطم  مدرک ، هعلاطم  ار  وا  ياه  تشاددای  .مدوب  نامهم  ناتسود  زا  یکی  لزنم  دندومرف : یم  یتئارق  ياقآ  جاح  - . 1
متـسین یـضار  تفگ : مدرک  رارـصا  هچره  .مهد  یمن  تفگ : .میوگب  نویزیولت  رد  منک و  هدافتـسا  شیاـه  هتـشون  زا  متـساوخ  وا  زا 

.مدروخ هصغ  یگنهرف  لخب  نیا  زا  مداد و  سپ  ار  رتفد  .یسیونب 
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، میوش یم  حرطم  ام  دوخ  نوچ  میـسیون ، یم  ای  مینک  یم  نایب  ام  دوخ  ار  هچنآ  یلو  .دشاب  تمایق  هریخذ  دیاش  میتسین ، ادیپ  ام  نوچ 
(1)« .تسا رتشیب  نآ  رد  ایر  رطخ 

، دنک پاچ  ارم  ياه  باتک  دهاوخب  دوس  نودب  ینامزاس  هسـسوم و  رگاو  درادـن  لفق  هدـنب  راثآ  ياه  يد  یـس  : » دـندومرف نینچمه 
دلج اهنویلیم  .مداد  یـصخشریغ  تاسـسؤم  هب  ار  دوخ  ياهراون  ریثکت  هزاجا  نینچمه ، .مهد  یم  هزاجا  وا  هب  یهجو  تفاـیرد  نودـب 

تالیثمت باتک  تارجح ، نامقل ، ياه  هروس  ریسفت 

باتک يارب  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  رگا  .مناد  یم  دـنوادخ  فطل  ار  راک  نیا  متفرگن و  فیلأتلا  قح  دـش و  رـشتنم  نآ  ریغ  و 
ار نارگید  هدافتـساءوس  يولج  دیاب  نداد  هزاجا  رد  هتبلا  .دش  یمن  پاچ  دیدجت  همه  نیا  تشاذگ ، یم  يدام  طورـش  دوخ  حیتافم 

« .تفرگ

یملعم هب  مامتها  . 4

هب تسناوت  یم هکنآ  اـب  .تسا  هدرکن  اـهر  ار  دوخ  یملعم  یطیارـش  چـیه  رد  هک  تسا  نیا  یتـئارق  مالـسالا  هجح  تیقفوم  زوـمر  زا 
، روشک ییارجا  مهم  بصانم  یخرب  رد  هک  نیا  ای  دورب ؛ سلجم  هب  مه  ییالاب  يأر  اـب  اـسب  هچو  دـنک  تکرـش  تاـباختنا  رد  یتحار 
؛ ییارجا ياـهراک  یخرب  رد  هک  نیا  نیع  رد  درک و  فورـصم  تیبرت  میلعت و  هار  رد  ار  دوخ  مغ  مه و  همه  اـما  دـنک ؛ ادـیپ  روضح 

لاغتشا رانک  رد  اما  دراد ، تیلاعف  اهراک  زا  یخرب  رد  زین  نونکا  هتشاد و  روضح  .وزامن . .  هماقا  داتـس  يزومآ و  داوس  تضهن  دننام 
یم هک  تسا  نیا  یتئارق  ياـقآ  جاـح  يدـیلک  يرارکت و  ياـه  هلمج  زا  .تسا  هدـشن  لـفاغ  یمّلعم  غیلبت و  هعلاـطم و  زا  روما  نیا  هب 

: دیامرف

ص:44

یتئارق ياقآ  جاح  همانیگدـنز  رد  یتشهب  داوجدیـس  مالـسالا  هجح  بلاج ، هیحور  نیا  صوصخ  رد  58و57 . ص : همانیگدـنز ، - . 1
دنتسناد یم  نوچ  ناشیا  دنا و  هتـساوخ  یم  ار  ناشیا  بلاطم  هتـشذگ  ههد  هس  یط  رد  يدایز  دارفا  هک  مدوب  دهاش  نم  تسا : هدروآ 

هب يدـیحو  مالـسالا  تجح  رابکی  هک  مراد  دای  هب  .تسا  هتـشاذگ  راـیتخا  رد  لـیم  لاـمک  اـب  دریگ ، یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  هک 
ام لزنم  هب  یپکوتف  هاگتـسد  کی  هلب ، دومرف : ناشیا  .مرادرب  هخـسن  کی  امـش  ياه  تشاددای  مامت  زا  دیهد  یم  هزاجا  تفگ : ناشیا 
هب ناشیا  قشع  زا  تیاکح  هیحور  نیا  .درک  ار  راک  نیا  مه  يدیحو  ياقآ  بانج  .رادرب  هخـسن  کی  نم  ياه  هتـشون  مامت  زا  روایب و 

مامت يارب  ات  تسا  تیاس  رد  رون  ریـسفت  اه و  باـتک  ماـمت  نتم  هئارا  رگید  يا  هنومن  .تسا  ینید  ناـغلبم  ینید و  فراـعم  شرتسگ 
هدوب و ناشیا  رد  یناوج  زا  هیحور  نیا  .دـشاب  رایتخا  رد  ناگیار  روط  هب  دـنرادن ، باتک  دـیرخ  ناکما  اسب  هچ  دـنبلاط و  هک  یناسک 

238و237. ص : نامه ، .تسا  هدوب  ناشیا  یملع  ياهراک  رد  تکرب  ثعاب 
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« .تسا نآرق  ملعم  نم  يارب  بقل  نیرت  نیریش  .مشاب  نآرق  ملعم  مهاوخ  یم  دنک ، لوبق  ادخ  رگا  متسه ؛ نآرق  ملعم  نم  »

اب مّلعم  نیا  هک  دـندوب  يدارفا  هچ  .تشاد  هقالع  شدوجو  همه  اب  ار  باختنا  نیا  درک و  زاغآ  اه  هچب  يارب  سیردـت  اـب  ار  یملعم  وا 
(1)؛ دندرک یم یهن  راک  نیا  زا  ار  هقالع 

: دندومرف نآرق  زا  ییاهسرد  ياه  همانرب  زا  یکی  رد  هن ، هاجنپ و  لاس  رد  .تفرن  راب  ریز  ناشیا  اما 

(2) .مدوب ناشاک  شیپ  لاس  هدراهچ  ًابیرقت  مدوخ  هدنب  »

دنهاوخن وت  هب  ادرف  يوش ! یم  کبـس  وت  دـنتفگ : نم  هب  اه  یلیخ  .متفگ  یم  هصق  ناشیا  يارب  مدرک و  عمج  ار  اه  هچب  زا  هدـع  کی 
هب ورب ، دجاسم  رد  نک و  اهر  ار  راک  نیا  .يوش  یم  کبس  تساه ، هچب  ملعم  دنیوگ  یم  .تسا  دنمشناد  ینالف  هک  تفگ 

« .ورب ربنم 

: دیامرف یم دیتسین ؟ نامیشپ  ایآ  هک  دوش  یم  لاؤس  ناشیا  زا  یتقو  ررکم ، روط  هب  زورما  و 

(3)« .ما هدرک  شیپ  لاس  لهچ  هک  منک  یم  ار  راک  نامه  مدرگرب ، هتشذگ  هب  رگا  مه  نآلا  .متسین  نامیشپ  يا  هرذ  »

.دش روشک  رد  يا  هنـسح ياه  تنـس  راذگ  هیاپ  یهلا  قیفوت  هب  و  تسا ؛ رئاعـش  يایحا  نید و  جـیورت  یملعم و  ناشیا ، هغدـغد  مامت 
شیاهشیارگ عون  صوصخ  رد  ناشیا 

ص:45

: تفگ يداتـسرف ؟ یگبلط  هب  ارم  ارچ  امـش  ناـج ! ردـپ  متفگ : مردـپ  هب  زور  کـی  : » دـندومرف اـه  هماـنرب  زا  یکی  رد  نـینچمه  - . 1
یـضاران البق  .تسا  یـضار  نم  زا  نالا  هتبلا  .متحاران  مه  الاح  .يوش  يدرجورب  ياقآ  لـثم  وت  مهاوخ  یم  نم  یهاوخب  ار  شتـسار 

نیا ییوگ ؟ یم  هصق  هایـس  هتخت  اب  يا و  هدرک  عمج  هچب  تشم  کی  .يوش  يدرجورب  ياـقآ  اـت  مداتـسرف  ار  وت  نم  تفگ : یم  .دوب 
، يراد ار  يدرجورب  ياقآ  ردـپ  باوث  امـش  ناج ! اقآ  متفگ : .يوش  الم  وت  مهاوخ  یم  نم  تسیچ ؟ اـه  هچب  دـنوخآ  راـک ؟ دـش  مه 
ار يدرجورب  ياقآردـپ  باوث  سپ  هیملع ، هزوح  هب  يداتـسرف  تهاـقف  دـصق  هب  ارم  امـش  .موـش  هیقف  نم  هک  دوـب  نیا  تفدـه  نوـچ 
اه هچب  يارب  ام  اه و  گرزب  صاخ  ناـگرزب  منک  یم  رکف  .لـطاب  اـی  دـشاب  قح  هب  نم  صیخـشت  .مسرن  اـی  مسرب  هدـنب  ـالاح  .يراد 

نآرق رد  هصق  دینک 268  رکف  .میوشب  اه  هچب  دنوخآ  ام  الاح  .دنهاوخ  یم  دنوخآ  مه  هچب  نویلیم  دـنچ  نیا  هک  دـینک  رکف  .میتسه 
مه امـش  .منک  یم  يراک  کی  مصیخـشت  يور  نم  .تسا  یگرزب  راک  هچ  شدوخ  مییوگب ، اه  هچب  يارب  ار  اه  هصق  نیمه  ام  .تسا 

.67 / 08 / 12 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  .يراد » ار  يدرجورب  ياقآ  ردپ  باوث 
.59 / 07 نآرق 14 / زا  ییاهسرد  - . 2

.39 ص : همانیگدنز ، - . 3
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: دیامرف یم 

یغیلبت و روما  ریـسفت و  تاکز و  زامن و  هب  مهجوت  مدوب و  یملعم  يایند  رد  يداصتقا ، هن  یماـظن و  هن  متـسه ، یـسایس  هن  نوچ  نم  »
مه دـنراد و  یگداـمآ  مه  هک  دنتـسه  يدارفا  نوچ  موشب ، سلجم  هدـنیامن  هک  تسین  منهذ  یتح  .دـش  رگید  لـئاسم  زا  شیب  ینید 

« .دسر یم  ناش  هلصوح 

: دنیامرف یم  اما  دندوب ، شرورپ  شزومآ و  ریزو  نواعم  لاس  یس  هک  نیا  اب  نینچمه ،

دوب ماما  هدنیامن  یتئارق و  نسحم  مان  هب  الومعم  نم  ياهاضما  اذل  دوب و  ندوب  ریزو  نواعم  زا  شیب  يرادسالک  غیلبت و  هب  نم  هقالع  »
(1)« .مدرک یم  ءاضما  ریزو  نواعم  ناونع  اب  تردن  هب  دوب و  مزال  هک  اج  ره  و 

« مناد یمن   » نتفگ رد  تماهش  . 5

.تسا غّلبم  مّلعم و  یحور  تردـق  هناشن  مناد ،» یمن   » نتفگ میناد .  یمن  ار  لئاسم  زا  يرایـسب  میتسه و  یکدـنا  ملع  ياراد  اـم  همه 
اب هک  دراد  رواب  و  مناد » یمن  : » دیوگ یم  تلاجخ  نودب  یتحار و  هب  دناد ، یمن  هک  ییاج  رد  هک  تسا  یملعم  یتئارق  مالسالا  هجح 

: هک دندومرف  نامّلعم  هب  یشرافس  رد  ناشیا ، .ددرگ  یم رتزیزع  هکلب  دوش ، یمن هتساکوا  تیصخش  زا  يزیچ  اهنت  هن  خساپ ، نیا 

.مناد یمن  وـگب  ربماـیپ  يا  ( 50 ماـعنا / « ) ُمَلْعأ ـال   » .مناد یمن  وگب  ربماـیپ  يا  ( 9 فاقحا / « ) يرْدَا اـم  : » دـیامرف یم  ربماـیپ  هب  نآرق  »
؛ دـیوگب مناد » یمن   » یتـحار هب  هک  یملعم  .مناد  یمن  دـیوگب  تحار  سـالک  رـس  هک  تسا  نیا  بوـخ  ملعم  هناـشن  میراد : ثیدـح 
« .دهد یم  شوگ  بوخوا  دیوگ ، یم هتسناد  ار  ینخس  یتقو  هک  ددرگ  یم  ببس  وا  تقادص  دوش و  یم  دنم  هقالع  وا  هب  مه  درگاش 

نیا رد  هنومن ، ناونع  هب  .مناد  یمن  دـیوگ  یم یتحار  هب  دـشابن ، دـلب  ار  يزیچ  رگا  عمج ، ناـیم  رد  یتح  ددـعتم  ياـهاج  رد  ناـشیا ،
نیا زا  یندناوخ  يا  هرطاخ  صوصخ ،

ص:46

سیردـت و رد  وت  هک  ملاحـشوخ  یلیخ  نم  : » دوـمرف نم  هب  هر » » يرهطم دیهـش  موـحرم   » هک دـندومرف  یم  یتـئارق  ياـقآ  جاـح  - . 1
هماـنژیو ناــشن ، .يوـش » مورحم  یملعم ، ضیف  زا  دــنهدب و  وـت  هـب  ییارجا  تیلوؤـسم  هـک  مـنارگن  یتـسه و  قـفوم  يدرف  یملعم ،

ص135. یتئارق ، نیملسملا  مالسالا و  تجح  تشادوکن 
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: مینک یم  رورم  ار  تقادص  اب  مّلعم 

لاؤس دـندش ؛ عمج  نارکفنـشورو  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع مدـش .  توعد  تالاوئـس  هب  خـساپ  هسلج  يارب  يزور  بـالقنا ، زا  لـبق  »
كرت ار  هسلج  تیاهن  رد  متـسین و  دلب  متفگ : راب  ره  نم  درک و  ادیپ  همادا  لاؤس  تسیب  ات  راک  نیا  متـسین و  دـلب  متفگ  نم  دـندرک ،

.مدرک

رکـشت نم  زا  هجهل  تحارـص  نیا  رطاخ  هب  مدمآ و  نم  لابند  هب  اهناوج  نیمه  زا  يا  هدع  هک  مدوب  نتفر  لاح  ردو  مدـمآ  نوریب  نم 
« .متسین دلب  یتفگراب  نیدنچ  هک  دمآ  نامشوخ  دنتفگ : مدیسرپ ، ار  تلع  یتقو  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ارم  هدرک و 

تاقیفوت رد  يدیحوت  هاگن  . 6

هاگن بان ، هزات و  نیماضم  هئارا  يرونخـس و  رد  ناشیا  تیقالخ  راکتبا و  یتئارق و  ياقآ  جاـح  یغیلبت  یملع و  تاـقیفوت  هب  هجوت  اـب 
هدرک ادـیپ  روهظ  زورب و  ناـشمالک  رد  هاـگن  نیا  عقاوم ، یخرب  رد  هک  تسا  يدـیحوت  هاـگن  کـی  تاـقیفوت ، نیا  همه ي  هب  ناـشیا 

.تسا

فطل رطاخ  هب  همه  : » دـهد یم  خـساپ  ؟ هدرک لـگ  هتفرگ و  تیاهـسالک  ربنم و  ارچ  یناد  یم  هک : دـیوگ  یم  ناـشیا  هب  یـسک  یتقو 
ثیدح نیا  متفگ : .دـندرک  هیرگ  راز  راز  مدـناوخ و  ییاج  رد  ار  یثیدـح  نم  : » دـندومرف اه  همانرب  زا  کی  رد  ینامز  و  .تسادـخ »

هب تفرح  رگا  یتئارق ! هک  درک  مهجوتم  ادـخ  ینعی  .دـندیدنخ  همه  مدـناوخ و  مه  رگید  ياج  رد  ار  ثیدـح  نیمه  .دراد  رثا  یلیخ 
یم رثا  ثیدـح  نیا  هب  نم  .دـنراد  يرتهب  نایب  وت  زا  اه  یلیخ  .دنتـسه  رتداوساب  وت  زا  اـه  یلیخ  .تسین  داوس  رطاـخ  هب  تسـشن ، لد 

بلقنم مدرم  هکنیا  ياـج  هب  اـما  .یتفگ  نادـند  بل و  نیمه  اـب  ار  ثیدـح  نیمه  .يدـنایرگ  ار  مدرم  هک  يدرک  رکف  وت  اذـل  مهد و 
« .دندیدنخ دنوش ،

یم هدید  ددعتم  تروص  هب  یتئارق ، مالسالا  هجح  ياه  هتـشون  نانخـس و  رد  یندینـش ، يراکتبا و  بلاطم  هزات و  ون و  ياه  تشادرب 
، دـیوگب ار  یندینـش  ياهلاثم  تاکن و  یخرب  دـهاوخ  یم  یتقو  ناشیا ، .تسا  ناـشیا  راـک  هبذاـج  زا  یـشخب  اهتـشادرب  نیمه  دوش و 

رادروخرب ییالاب  یناوارف  زا  ناشیا  نانخـس  نیب  رد  هلمج ، نیا  دـنک و  یم  هدافتـسا  هتخادـنا » منهذ  هب  ادـخ   » هک ریبعت  نیا  زا  الومعم 
رگنایب نیا  تسا و 

يدیحوت هاگن 

ص:47
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«: نآرق زا  ییاهسرد  » زا اه  هنومن  یخرب  .ددرگ (1)  یم شراک  رد  قیفوت  غیلبت و  تکرب  ببس  هک  تسا  ناشیا 

.تسا هداد  نم  هب  ار  لیثمت  تردق  ادخ  تخادنا ؛ منهذ  هب  ادخ  ار  لَثَم  - . . . 

رد ای  لاغتشا  داجیا  رد  اه  تیولوا  تخادنا ؛ یبلاطم  منهذ  هب  ادخ  شیپ  زور  دنچ  .متفگ  لبق  هسلج  رد  ار  یبلاطم  لاغتشا  هب  عجار  - 
 . . . لغش و باختنا 

کی ادخ ، هب  عجار  اج  کی  دنک  یم  دیدهت  ار  ربمغیپ  اج  دـنچ  نآرق  .میوگب  امـش  يارب  هتخادـنا  منهذ  هب  ادـخ  یفیطل  هتکن  کی  - 
نِإَو : » دنک یم  دیدهت  مه  تماما  هب  عجار  ( 65 رمز / « ) َُکلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  : » دیوگ یم  دیحوت  هب  عجار  ماما ، هب  عجار  اج 

.چیه تلامعا  لک  ینعی  يدناسرن ؛ ار  ادخ  تلاسر  یچیه ، تلاسر  ینکن  یفرعم  ار  یلع  رگا  ُهََتلاَسِر » َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  ْمَّل 

نوتس .دوبن  منهذ  يوت  زورما  ات  تخادنا  منهذ  هب  ادخ  حبص  زورما  مه  نیا  .سدقمان  نوتس  سدقم ، نوتس  الاب ؛ تفر  نوتس  ات  ود  - 
شریزو هب  نوعرف  هک  تسا  نیا  مه  سدـقمان  نوتـس  .درب  الاب  ار  هبعک  ياه  هیاپ  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  هبعک  ياه  هیاـپ  سدـقم 

 . . .ات زاسب  نم  يارب  یجرب  کی  هیاپ ، کی  نوتس ، کی  ات  تفگ  ناماه 

نارگید زا  يریگ  هرهب  . 7

نأش دوخ ، يارب  دیایب ، شیپ  ناشیا  يارب  دیفم ، ملع  نتخومآ  يارب  یطیارـش  رگا  هک  تسا  نیا  یتئارق  مالـسالاهجح  ياه  یگژیو زا 
هکلب دنتسین ؛ لئاق  یطرشو 

ص:48

هنیمز نیا  رد  الاح  دـنتیب ، لها  شیوگلا  میقتـسم  هار  هک  میراد  تیاور  : » تسا ناشیا  هاـگن  عون  رگناـیب  هک  رگید  ریباـعت  یخرب  - . 1
هداد تردق  نم  هب  ادخ  هچنآ  یلو  تسا ، ینف  مه  یمک  کی  تسا ، یبوخ  ثحب  منک و  یم  تبحص  میقتـسم  هار  ياهوگلا  هب  عجار 
هصق کی  نم  . - » 83 / 07 / 16 نآرق ، زا  ییاهـسرد  همانرب  .دـننکن » ریگ  دنتـسه  يداع  هک  مه  يدارفا  هک  منک  شناور  ار  نیا  مناوتب 
فطل هب  مه  هعمج  بش  کی  نویزیولت ، رد  لاس  یـس  .مراد  همانرب  نویزیولت  رد  یـس  نم  نآلا  رخآ  هن ؟ اـی  ما  هتفگ  مناد  یمن  ار  يا 

زا ییاهـسرد  همانرب  .میدز ». .  فرح  لاس  یـس  .داد  نم  هب  ادـخ  هک  دوب  یمهم  فاطلا  زا  نیا  .تسا  هدـشن  لیطعت  لاح  هب  اـت  ادـخ 
لاح هب  ات  سک  چیه  هک  مدرک  راک  ات  دـنچ  .تسا  هدرک  فطل  نم  هب  ادـخ  يدـنوخآ ، يایند  رد  مدوخ  نم  . - » 87 / 11 / 24 نآرق ،
یلیخ .تسا  شزرا  هیرگ  يرادازع  يراوگوس و  مایا  .تسا  تسرد  هیرگ  متفگ : .دـننایرگ  یم  اـه  يربنم  هک  مدـید  نم  دوب : هدرکن 

ار مدرم  راب  دـنچ  یثحب  ره  رد  مدرک  یعـس  نم  .هدـنخ  مه  میراد و  هیرگ  مه  ام  .تسین  هیرگ  ام  گنهرف  لصا  اما  .تسا  شزرا  مه 
.89 / 3/4 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  .منادنخب ». . 
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یم نارگید  زا  ملع  يریگارف  تیمها  رد  ناـشیا ، .دـیامن  یم  فارتـعا  شا  يدرگاـش  هـب  یتـحار  هـب  دـنک و  یم يرگاـش  هناعـضاوتم 
: دیامرف

ملعزا يریگ  هرهب  .دشاب  راع  ام  يارب  نادرگاش  ای  تسدریز و  دارفا  زا  بلاطم  یخرب  يریگارف  دیابن  »

(1) .تسا بولطم  سکره  زا  اجک و  ره  رد  دوخ  تامولعم  رب  دیدج ، بلاطم  ندوزفا  نارگید و  دیفم 

هلیـسو ي دناوت  یم  مه  کچوک  هدنرپ  هک  دـنامهفب  ات  دـهد  یم  شزومآ  غالک  نوچ  يا  هدـنرپ  اب  ار  ناسنا  یهاگ  یلاعت ، دـنوادخ 
(3) .دناد یمن  نامیلس  هک  دناد  یم  يزیچ  دهده ، نینچمه  ؛(2)  دشاب ناسنا  شزومآ 

(4)« .دور یم  مالسلا  هیلع  رضخ  لابند  هب  ملع  يریگارف  يارب  تسا ، یمزعلا  اولوا  ربمایپ  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  یتح 

یملع تهج  زا  هک  يدارفازا  هچ  تسا ؛ يریگارف  رد  ناشیا  هقالع ي  رگنایب  هک  دراد  دوجو  هنازرف ، مّلعم  نیا  زا  یناوارف  ياـه  هنومن 
: هک دنا  هدومن  نایب  يریبعت  رد  ناشیا  .رتالاب  هبتر  رد  ای  دنشاب و  ناشیا  زا  رت  نیئاپ  هبتر  رد 

ص:49

رد هک  گرزب  عجارم  زا  یکی  : » هک دندومن  لقن  تسا ، دـیلقت  عجارم  زا  هک  یناحبـس  هللا  تیآ  زا  لقن  هب  یتئارق ، مالـسالا  هجح  - . 1
امـش هک  الاح  : " دومرف دـمآ ، ناشلزنم  هب  هک  يرـصم  نآرق  يراق  ظفاح و  ناوج  کـی  هب  تشاد ، لاـس  دون  دودـح  تیعجرم  ناـمز 

هـسیاقم امـش  اب  ار  دوخ  دـیوجت  تحـص  ات  مناوخب ، وت  دزن  ار  دوخ  هروس  دـمح و  مهاوخ  یم  نم  تسا ، بوخ  ناتدـیوجت  تئارق و 
هب تنس  لها  ناوجون  کی  دزن  یعیـش ، هلاس  دون  عجرم  کی  هنوگچ  هک  دنا  هدرک  بجعت  رایـسب  دندوب ، رـضاح  هک  یناسک  و  منک "

« .دنک یم  عضاوت  دیوجت ، رطاخ 
هب ار  شردارب  مدآ  ترـضح  نارـسپ  زا  یکی  هک  یتقو   . . ) .ِهیِخَأ َهَأْوَس  يِراُوی  َْفیَک  ُهَیُِرِیل  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُثَْحبَی  ًاـبارُغ  ُهَّللا  َثَعَبَف  - . » 2

هنوگچ هک  دهد  ناشن  وا  هب  ات  دیواک ، یم  ار  نیمز  هک  داتسرف  ار  یغالک  دنوادخ ، دنک ) هچ  هک  دنام  ریحتم  تشک ، تداسح  رطاخ 
.31 هدئام / .دنک .»)  نفد  و   ) دناشوپب ار  شردارب  هتشک ي 

ار دهده  هک  هدش  هچ  ارم  تفگ : دنیب  یم  بئاغار  دهده  دوش و  یم  ناگدنرپ  لاح  يایوج  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  یتقو  - . 3
رگم منک ، یم  حـبذ  ار  وا  ای  داد  مهاوخ  تخـس  يرفیک  ار  وا  ًاعطق  .تسا  نابیاغ  زا  ای  منیب ) یمن  نم  دراد و  روضح  اـیآ  ( ؟ منیب یمن 
هیلع قداـص  ماـما  زا  هفینحوبا  هک  هدـمآ  یتـیاور  رد  .درواـیب  نم  يارب  یهّجوم ) رذـع  و   ) ینـشور لـیلد  دوخ ) تبیغ  يارب   ) هک نآ 

نورد رد  ار  بآ  وا  اریز  دـندومرف : ماما  تفرگ ؟ ار  دـهده  غارـس  اهنت  ناگدـنرپ  نایم  زا  نامیلـس  ترـضح  ارچ  درک : لاؤس  مالـسلا 
ص 408. ج6 ، رون ، ریسفت  .مینیب  یم  نیرولب  فرظ  رد  ار  نغور  ام  هک  هنوگ  نامه  دنیب ، یم  نیمز 

وت یپ  رد  یهد ) یم  هزاجا   ) ایآ تفگ : رـضخ )  ) وا هب  یـسوم  ًادْـشُر ؛  َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَـه  یـسُوم  َُهل  َلاـق  - . » 4
(66/ فهک ( .»؟ يزومایب نم  هب  دنا ، هتخومآ  وت  هب  لامکو  دشر  يارب  هچنآ  زا  ات  میایب ،
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(1) دنشاب ؛ روهشم  دارفا  هک  تسین  مزال  نتفرگ ، هرهب  يارب  »

« .تسا هنامیکح  یلیخ  هک  دنز  یم  یفرح  هچب  کی  ای  ملاع ، ریغ  يداع و  درف  کی  یهاگ 

صوـصخ نیا  رد  ییاـج  رد  ناـشیا  .دـنک  یم  هداـمآ  ار  هـنیمز  شدوـخ  نارگید ، زا  يریگ  هرهب  يارب  اـسب  هـچ  یتـئارق  ياـقآ  جاـح 
: دندومرف

هد رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ نانآ  زا  هدافتسا  نارگید و  يارب  ثحب  ياقلا  نم  ياه  هویش  زا  یکی  »

ار يا  هزات  تاکن  ما ، هتفگ  يا  هیآ لیذ  نم  هک  یتاکن  رب  یخرب  هک  هدـش  يدراوم  مدرگاـش ؛ مود ، هقیقد  هد  رد  مداتـسا و  لوا  هقیقد 
امش يارب  اهنآ  َّنَُهل ؛  ٌساِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌساِبل  َّنُه   » هلمج لیذ  رد  نم  هک  تفگ  نم  هب  زور  کی  ءالـضف  زا  یکی  الثم  دندرک ؛ هفاضا 

یخرب دوب و  نم  تاـکن  ناـمه  یخرب  هک  متـشون  هتکن  تصـش  ( 187 هرقب /  ) .سابل نوچمه )  ) اـهنآ يارب  امـش  دنـسابل و  نوچمه ) )
« .مدرک تشاددای  ار  ناشیا  ون  ياهفرح  مدز و  گنز  وا  هب  بش  تفگ ، نم  هب  یتقو  .ناشیا  زا  یتافاضا 

: مینک یم نایب  ار  ناشیا  یگژیو  نیا  زا  هنومن  ود  اجنیا  رد 

هب ار  ام  اـیند  رد  دـنوادخ  ارچ  : » دوب نیا  مسرد  ناونع  اهـسالک ، زا  یکی  رد  .متـشاد  يداـیز  ياهـسالک  زاوها  رد  : » لوا هنومن  فلا )
رکف زین  امـش  متفگ : اه  ناوج  هب  خـساپ  زا  لبق  یلو  مدوب ، هدرک  هدامآ  باوج  دـنچ  لاؤس  نیا  يارب  »؟ دـناسر یمن  ناـملامعا  يازج 

.تسین نم  ياه  تشاددای  رد  باوج  نآ  تسا و  یبوخ  باوج  مدید  داد ، یباوج  دش و  دنلب  اهناوج  زا  یکی  .دیهدب  باوج  دـینک و 
يرخآ زور  .مدوبن  دـلب  ار  نیا  نم  متفگ : مدرک و  قیوشت  مه  ار  ناوج  نآ  هدرک و  تشاددای  اجنامه  متـشادرب و  ار  دوخ  رتفد  ملق و 
باوج تشاددای  لوبق و  زومآ و  شناد  نآ  لباقم  رد  امـش  لمعلا  سکع  تفگ : ناریبد  زا  یکی  میاـیب ، نوریب  زاوها  زا  متـساوخ  هک 

(2)« .دوب رتشیب  شا  یتیبرت رثا  امش  ياه  ینارنخس  همه  زا  وا 

قنور رب  ما و  هداد  ماجنا  نم  اهلاس  نیا  لوط  رد  هک  يدج  ياهراک  زا  مود : هنومن  ب )
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دوخ بلاطم  رب  ار  اهنآ  مدرک و  یم  تشاددای  دوب ، یملاع  ینارنخـس  رد  يا  هزات  بلطم  رگا  هک  نیا  دـش ، هدوزفا  ما  یغیلبت  بلاـطم 
مدـید یم  هک  دـندومرف  یم  يزیچ  ناشیا  یهاگ  .مدوب  هلظ -  ماد  یناحبـس -  یمظعلا  هللا  تیآ  تمدـخ  یّجح  رفـس  رد  .مدوزفا  یم 
هتکن تصـش  هک  مدید  مدمآ ، ناریا  هک  دـعب  .مدرک  تشاددای  ار  بلاطم  هدرک و  هیهت  يرتفد  هکم  رد  يروف  .تسا  يدـیدج  بلطم 

.متشون ار  ناشیا  ياه  هدومرف  زا  بلاج 

ثحب عوضوم  رییغت  يارب  یگدامآ  . 8

غّلبم یگدامآ  اذـل  تسا ؛ نابطاخم  زاین  اـب  هئارا ، ِتهج  هدـش  هداـمآ  عوضوم  ییوسمه  مدـع  غیلبت ، هصرع ي  رد  تالکـشم  زا  یکی 
يوگتفگ ناـبطاخم و  ندـید  اـب  هسلج و  ياـضف  رد  روضح  اـب  یهاـگ  .تسا  یبساـنم  رایـسب  رما  عوـنتم ، ِعوـضوم  دـنچ  هئارا  تهج 

هک تساـجنیا  دـنک ؛ یم ییاسانـش  ار  بطاـخم  زاـین  غّلبم  دریگ ، یم تروص  ینارنخـس  عوـضوم  هراـب  رد  هک  یتروـشم  اـی  یتامدـقم 
.دراذگب ریثأت  ثحب  ياضف  رب  دناوت ، یم عوضوم  رییغت  يارب  ملعم  نارنخس و  یگدامآ 

ترثک زا  ناشیا  یگدامآ  نیا  .دـشاب  یم هسلج  رد  ثحب  عوضوم  رییغت  يارب  ناشیا  یگداـمآ  یتئارق ، مالـسالا  هجح  ياـه  یگژیو زا 
هئارا یصاخ  عوضوم  اب  هک  نآرق » زا  ییاهسرد   » همانرب زا  ریغ  هب  ناشیا ، اذل  تسا ؛ هدمآ  تسد  هب  سیردت  رد  تسرامم  اب  هعلاطم و 
یمن رـصحنم  ینیعم  عوضوم  رد  ار  دوخ  هتـشاد و  ار  يددـعتم  ینآرق  ثحابم  هئارا  یگدامآ  تاسلج  اـهتوعد و  ریاـس  رد  دـنک ، یم 

رد ات  تشاد  هدامآ  ار  يدربراک  عوضوم  دنچ  هشیمه  ناوت  یم  یلو  دشاب ؛ یمن  رودقم  دارفا  همه  يارب  راک  نیا  هچ  رگا  هتبلا ، .دـنک 
.درک هئارا  ار  نیعمتسم  زاین  دروم  بسانم و  عوضوم  ناوتب  عوضوم ، رییغت  هب  زاین  ساسحا  تروص 

ناگرزب هب  راک  هضرع  . 9

هدوب رظن  بحاص  دارفا  تارظن  زا  يریگ  هرهب  نانآ و  هب  تاـقیقحت  هئارا  ناـگرزب و  اـب  طاـبترا  یتئارق ، مالـسالاهجح  توق  طاـقن  زا 
ناشیا هکلب  تسا ، هدوبن  ءاملع  ناگرزب و  اب  ناشیا  طابترا  عطق  ببـس  هاگ  چـیه  هزوح ، زا  نتفر  نوریب  یغیلبت و  ياـه  ترجه  .تسا 

لها هب  تایاور  تایآ و  زا  ار  دوخ  دیدجو  ون  ياه  تشادرب  هک  دراد  رارصا  هتـسویپ  هتـشاد و  نید  ناسانـشراک  اب  يرمتـسم  طابترا 
ترضح .دنک  هضرع  نف 
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: هک دنا  هتشاد  نایب  نآ  زا  یشخب  رد  دنا ، هتشون  ناشیا  رون  ریسفت  رب  هک  یظیرقت  رد  هر )  ) یناحور يدهمدیس  هللا  تیآ 

.مداد رکذت  ناشتمدخ  ار  یبلاطم  ًانمـض  میتسـشن و  هرکاذم  هب  ناشیا  دوخ  اب  ار  هعومجم  نیا  زا  ریـسفت  ءزج  کی  زا  رتشیب  بناجنیا  »
هیآ ياه  مایپ  ار  اهنآ  هک  یتاکن  نایب  اـب  هیآ  نآ  ياوتحم  حرـش  هب  اـسر ، هداـس و  ناـبز  هب  هیآ  ره  همجرت ي  زا  سپ  اـم  زیزع  فلؤم 

دراوم زا  يرایـسب  رد  ًافاصنا  دـشاب و  یم  نآ  طسب  حرـش و  ریـسفت و  حور  رگنـشور  تقیقح  رد  تاـکن  نیا  .تسا  هتخادرپ  هدـیمان ،
« .دراد یگزات  تسا و  يراکتبا  ناشیا ، ياه  تشادرب  تاکن و 

: دیامرف یم  یتئارق  ياقآ  جاح 

« .ما هدرک  هئارا  یناسانش  مالسا  هب  پاچ  زا  لبق  ما و  هتشون  باتک  لهچ  دودح  »

لیثمت تردق  . 10

ياهلثم زا  ثحابم  مومع  رد  هک  تسا  لـیثمت  رد  هداـعلا  قوف  تردـق  نتـشاد  یتئارق ، مالـسالا  هجح  هجوت  لـباق  ياـه  يدـنمناوت  زا 
: هک دندومرف  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  .دیامن  یم ناسآ  ار  هدیچیپ  لئاسم  شور  نیا  اب  دیامن و  یم  هدافتسا  ییابیز 

؛ میتسه دلب  ار  وت  ياه  فرح  ام  دومرف : یم  .دنک  تمحر  ار  ینارکنل  لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  ادخ  »

« .دنک یم  گنشق  ار  راک  یلیخ  لثم  نیا  .تسا  ون  نم  يارب  هک  ینز  یم  ییاه  لثم  کی  یهاگ  اما 

اجکزا ار  اه  لثم  نیا  یتئارق ! ياقآ  : » دنک یم  باطخ  شدوخ  هب  سالک ، رد  ابیز  رایـسب  لیثمت  کی  نایب  زا  دـعب  یتئارق ، ياقآ  جاح 
رازه دنچ  دیاش  ینعی  هداد ؛  نم  هب  لیثمت  تردق  ادـخ ، .تخادـنا  منهذ  هب  ادـخ  ار  لَثَم  نیا  : » دـیامرف یم  باوج  رد  و  ییوگ »؟ یم 

« .ما هدینشن  مه  يدحا  زا  مدرک و  قلخو  هتخادنا  منهذ  هب  روط  نیمه  ادخ  ار  لثم 

.دنیامن هدافتـسا  نارگید  تادیلوت  زا  دنرادن  يدـیلوت  ناش  دوخ  لیثمت  رد  رگا  هک  تسا  نیا  ناملعم  ناغلبم و  همه  هب  ناشیا  هیـصوت 
راثآ زا  تالیثمت »  » مان هب  یباتک  هلمج  زا  هدش و  هتشون  ییاه  باتک  تالیثمت ، صوصخ  رد  هک  تسا  يرورـض  بلطم  نیا  يروآدای 

اب دنناوت  یم نآ ، زا  يریگ  هرهب  يدنمناوت و  نیا  هب  رتشیب  ییانشآ  هب  نادنمقالع  هک  نیا  نمض  تسا ؛ هتفای  رـشن  هیهت و  یتئارق  داتـسا 
ثحابم ندناوخ 

ص:52

یتئارق نسحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  غیلبت  سیردت و  نرق  www.Ghaemiyeh.comمین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 298زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


اهـشور اههویـش و  هک  یلـصف  رد  ام  .دـنیامن  هدافتـسا  هدـش  نایب  یعونتم  تاعوضوم  رد  هک  یناوارف  ياهلثم  اب  نآرق » زا  ییاهـسرد  »
.میهد یم هئارا  ار  ییاه  هنومن  « لاثم زا  يریگ  هرهب  » ناونع لیذ  مینک ، یم  نییبتار 

یهلا دادمتسا  . 11

نیا هب  اـما  دراذـگ ؛ یم یفاـک  یفاو و  تقو  ثحاـبم ، هئارا  تهج  تسا و  هعلاـطملا  ریثک  يدرف  یتئارق ، ياـقآ  جاـح  هک  نیا  نیع  رد 
هراـشا يدـیلک  هتکن  نیا  هب  سورد ، زا  یخرب  رد  ناـشیا  .تسا  قـح  ترـضح  تیاـنع  ریثأـت ، قـیفوت و  زمر  هک  دراد  ناـمیا  تقیقح 

: هنومن ناونع  هب  دنا ، هدومرف 

رد ار  متـشاددای  یهاگ  دـناد  یم  ادـخ  اما  منک ؛ یم تشاددای  هعلاطم و  نم  .دروخب  هرگ  ادـخ  اب  دـیاب  ملعم  سفن  : » لوا هنومن  فلا )
؛ میوگ یم  میاه  فرح  نیب  رد  دـیآ و  یم  مرطاخ  هب  يزیچ  میاه ، ثحب  طسو  یهاگ  یلو  .درادـن  يرثا  چـیه  مناوخ ، یم  نویزیولت 

« .دنک یم  رثا  دنیشن و  یم  لد  هب  مدرک ، یمن  ینیب  شیپ  هک  يزیچ  نامه 

صوصخ رد  دش  رارق  داد ، ربمغیپ  هب  شتراسج  رطاخ  هب  ار  دترم  يدشر  ناملس  لتق  ياوتف  هر )  ) ینیمخ ماما  یتقو  : » مود هنومن  ب )
: متفگ متفر ، هناخباتک  لخاد  دنتـشادن ، یگدامآ  متـساوخ ، کـمک  یخرب  زا  دوب  یقوقح  یهقف و  هلأـسم  منکب ؛ یتبحـص  مکح  نیا 
ار اوتف  دهاوخ  یم  نم ، لثم  مه  یـسک  داد و  ار  شمادعا  روتـسد  ماما  لثم  ییادخ  درم  هدرک و  تراسج  تربمغیپ  هب  يدرمان  ایادخ 

یم تسد  تفر ، یم  منهذ  هب  هک  یباـتک  ره  هب  روـط  نیمه  هـک  دوـب  اـجنآ  .مدرک  دادمتـسا  یهلا  هاـگرد  زا  هناعـضاخ  .دـنک  نییبـت 
نامه متـشادرب ، رگید  باتک  کی  .دـمآ  یم  .دـنک ،» تراسج  ربمغیپ  هب  یـسک  ِیبَّنلا ؛ َّبَس  ْنَم   » تمـسق مدرک ، یم  زاـب  متـشاذگ و 

ادیپ نیقی  ِنیقی  نم  دوب و  هصق  نیا  هب  طوبرم  هک  دمآ  یم  يا  هحفص 

« .دنک زاب  ار  راک  ِبات  هدرک  هدارا  ادخ  هک  مدرک 

تماهش سفن و  هب  دامتعا  . 12

نیا یکدوک ، نارود  زا  ناـشیا ، .تسا  غیلبت  هصرع ي  رد  تماهـش  سفن و  هب  داـمتعا  یتـئارق  مالـسالا  هجح  بوخ  ياـه  یگژیو  زا 
: هک دومرف  یم  ینامز  تشاد ؛ ار  هیحور 

متفگ یم  وا  هب  مداد و  یم  دجـسم  ّربکم  هب  ار  زور  ود  لوپ  نم  داد ، یم  نم  هب  لاـیر  کـی  يزور  مردـپ  یتقو  یکدوک ، نارود  رد  »
نیا دیاش  میوگب و  ریبکت  وت  ياج  هب  نم  هک 
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« .ددرگرب نارود  نامه  هب  شا  هشیر  مراد ، هک  يا  هیحور 

َلاق  » .دـینک هضرع  ار  دوخ  دیـشاب و  هتـشاد  سفن  هب  داـمتعا  دـیراد ، تراـهم  يراـک  رد  یتقو  : » هک تسا  نیا  ناـشیا  یلک  شراـفس 
ینابهگن نم  هک  اریز  رامگب ، رـصم )  ) نیمزرـس نیا  ياه  هنازخ  رب  ارم  تفگ : فسوی )  ) ٌمِیلَع ٌظیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَْألا  ِِنئازَخ  یلَع  ِیْنلَعْجا 

(55 فسوی / .متسه (» اناد 

نیا رد  و  دـننک ، غیلبت  دوخ  تامولعم  هزادـنا  هب  یگبلط  لوا  لاـس  زا  دـیاب  هکدـنک  یم هیـصوت  ناوج  بـالط  هب  هبرجت ، اـب  مّلعم  نیا 
ما هدشن  اّلم  ات  مدرک  یم  رکف  مردپ  داهنشیپ  رب  انب  هک  دوب  نیا  یگبلط  يادتبا  رد  نم  تاهابتـشا  زا  یکی  : » هک دندومرف  یم صوصخ 

يرگید یّنف و  یکی  تسا : هنوگ  ود  غیلبت  هک  ارچ  دنورب ؛ غیلبت  يارب  دیاب  مه  لوا  لاس  ياه  هبلط  هک  مدـقتعم  نآلا  مورب ؛ ربنم  دـیابن 
ینف ریغ  غیلبت  اما  تسا ؛ هدناوخ  سرد  لضاف و  یناحور  صوصخم  نآ  هکارچ  دوش ؛ ینف  غیلبت  دراو  دـیابن  لوا  لاس  هبلط  ینف و  ریغ 

« .دهد ماجنا  دناوت  یم  مه  لوا  لاس  هبلط  ار 

: تسا غیلبت  هئارا و  رد  ناشیا  سفن  هب  دامتعا  زا  يا  هنومن  ریز  تیاکح 

هب اضر 7  ماما  ترایز  دـصق  هب  متـشاد ، هسلج  ناشاک  رد  هدرک و  عورـش  سالک  ناناوج  يارب  هزات  هک  بالقنا  زا  لـبق  ياـه  لاـس  »
.متشاد یم  یسالک  هسلج و  متسه  اجنیا  هک  يزور  دنچ  نیا  دوب  بوخ  هچ  مدرک : ضرع  ماما  هب  مرح  رد  .متفر  دهشم 

يا هسلج  ینید  تاـمیلعت  ناریبد  یتئارق ! ياـقآ  تفگ : دـمآ و  نم  شیپ  متخانـش ، یم  ار  وا  هک  نویناـحور  زا  یکی  لاـح ، نیمه  رد 
رنهاب و يرهطم و  نادیهش  يا ، هنماخ  هَّللا  هیآ  لثم  يدارفا  هک  تمظع  اب  تسا  يا  هسلج  مدید  میتفر ، مه  اب  .ایب  ام  اب  زین  امش  دنراد ،

تقو نم  هب  هقیقد  جنپ  رگا  منزب ؟ فرح  اجنیا  نم  هک  دوش  یم  ایآ  تسا ! ییاج  بجع  اجنیا  متفگ : .دنتشاد  فیرشت  زین  هر ) ) یتشهب
متفر و نِس  يور  نم  .درک  یلاخ  ار  تقو  هقیقد  جـنپ  یتشهب  موحرم  .میوگ  یم  هایـس  هتخت  يور  هک  مراد  یحرط  کـی  نم  دـیهدب ،

عقوم یّتح  .دندیدنـسپ  یلیخ  .دـندز  فک  نم  يارب  راـب  راـهچ  هقیقد  جـنپ  نیا  رد  .متفگ  ار  مدوخ  کـی  هجرد  ياـه  ثحب  زا  یکی 
هک دیدنخ  يرهطم  دیهش  ردقنآ  نم ، ینارنخس 

نم تفگ : دش و  دنلب  هک  دوب  اجنآ  دـش ، دیهـش  نت  نایم 72  رد  هک  دهـشم  هدنیامن  یقداص ، ياقآ  دتفایب ! شا  یلدنـص  دوب  کیدزن 
.مهد یم  یتئارق  ياقآ  هب  ار  متقو 

ص:54
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نم تفگ : دـمآ و  ولج  يا  هنماخ هللا  تیآ  متفرگ ، هک  هکرعم  .متفرگ  هکرعم  یباسح  نم  داد و  نم  هب  تشاد و  یلّـصفم  تقو  ناشیا 
دهشم مهم  دجاسم  زا  یکی  تماما  ناشیا  نامز ، نآ  رد  .دینک  یم  تبحص  یگنشق  نیا  هب  متسناد  یمن  اما  مدوب ؛ هدینش  ار  امـش  مسا 

هّتبلا هک  دندرب  ناشدوخ  دجسم  هب  ارم  دعب  دنداد و  نم  هب  یقاطا  یئاریذپ ، زا  سپ  دندرک و  توعد  لزنم  هب  ارم  دنتـشاد ، هدهع  هب  ار 
اجنیا رد  دیتسه ، دهشم  هک  تقو  دنچ  ره  امش  یتئارق ! ياقآ  دندومرف : دندوب ، ناوج  مه  یلیخ  توارط و  رپ  ناشیا ، دجـسم  نیمومأم 
(1)« .مدرک یم  يراد  سالک  مه  نمو  تسشن  یم  مه  شدوخ  زامن ، زا  دعب  .دیشاب  هتشاد  سالک  ناناوج  مدرم و  يارب  دینامب و 

غیلبتو ندرک  تیاده  رد  صرح  . 13

(2) هتشاد یگبلط  يادتبا  زا  ار  هیحور  نیا  ناشیا ، تسا ؛ نید  غیلبت  رد  ندوب  صیرح  یتئارق ، مالسالا  هجح  زراب  ياه  یگژیو زا 

هشیمه يارب  یمـسر و  تروص  هب  هزوح ، حطـس  سرد  نایاپ  زا  سپ  قفوم ، غّلبم  نیا  .دراد  رت  گنررپ  رایـسب  تروص  هب  زین  زورما  و 
هب زاغآ و  رفن  تفه  روضح  اب  ار  دوخ  یغیلبت  همانرب  ناناوجون ، زا  توعد  نمض  دور و  یم  ناشاک  هب  ءادتبا  دروآ ؛ یم يور  غیلبت  هب 

بلاطم هئارا  هب  دور و  یم  ناشاک  هب  مق  زا  هتفه  ره  دـهد و  یم همادا  لاس  راهچ  ات  ار  اه  سـالک  ناـناوجون ، لابقتـسا  هقـالع و  ّتلع 
عورـش ناناوجون  ناناوج و  اب  ار  یهباشم  یغیلبت  راک  زین  مق  رد  ناشاک ، تاسلج  لاـبند  هب  .دزادرپ  یم هایـس  هتخت  يور  هزاـت  هدـنز و 
یمئاد تروص  هب  دـیاب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ و  هب  توعد  هک  تسا  دـقتعم  میرک ، نآرق  هب  دانتـسا  اب  ناشیا ، .دـنک  یم
: دندومرف صوصخ  نیا  رد  راکرپ  غّلبم  نیا  .دیزرو  مامتها  یهلا ، رما  نیا  هب  شرمع  همه  رد  اذل   (3) یتّقوم ؛ یمسوم و  هن  دشاب ،

مایا نآ  رد  هچرگ  دشاب ، رفص  مرحم و  ناضمر و  مایا  صوصخم  دیابن  نید ، غیلبت  »

ص:55

.46 ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  - . 1
هناخ کیدزن  یلاقب  هزاغم  هب  هک  یهاگ  .متـشاد  هقالع  ثیداحا  هعلاطم  هب  اّما  مدوب ، ناوج  : » هک دندومرف  یم  یتئارق  ياقآ  جاح  - . 2

يزور .مدناوخ  یم  ار  یثیدح  نم  ناوخب و  تفگ : یم  وا  مناوخب ؟ ثیدح  کی  امـش  يارب  یهاوخ  یم  متفگ : یم  وا  هب  متفر و  یم 
ص: (ج 1 ،) یتئارق مالـسالا  تجح  تارطاخ  ما »! هدینـشن  اهربنم  ياپ  یتفگ ، ثیدح  نم  يارب  وت  هک  ردقنآ  تفگ : نم  هب  لاّقب  درم 

.100
578 ص : ج 1 ، يدلج ،) 10) رون ریسفت  .نارمع  لآ  هیآ 104 لیذ  - . 3
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ار غیلبت  مرمع  لوط  رد  اذل  .دنراد  يرتشیب  تیفرظ  هک  دنتسه  يدارفا  هعماج  رد  یلو  تسا ، رتشیب  یمومع  یگدامآ 

(1)« .مدادن رارق  صاخ  ناکم  نامز و  صوصخم 

هچب ود  مدوب ؛ ءافتخا  لاح  رد  دهـشم ، ياهاتـسور  زا  یکی  رد  هک  ینامز  : » دـندومرف دوخ  بالقنا  زا  لبق  تارطاخ  ناـیب  رد  ناـشیا ،
« .مدومن وگتفگ  اهنآ  اب  مدرک و  عمج  هچوک  رانک  ار  هلاس  هد  دودح 

: دننک یم شرافس  نانآ  هب  دنسیون و  یم نایوجشناد  بالط و  يارب  ار  يا  همان ناتسبات ، هناتسآرد  نینچمه ،

نوچ مینک و  رارقرب  طابترا  دنا ، هتـشادن  هطبار  ام  اب  نونکات  هک  یناناوج  زا  رفن  دنچ  اب  لقادـح  میزیخ و  اپ  هب  تالیطعت  مایا  نیا  رد  »
(2)« .تشاد میهاوخ  ار  دنوادخ  يرای  ًاعطق  میرادن ، ریذپ  بیسآ  ناناوج  يریگتسد  دنوادخ و  زج  یفده  هطبار  نیا  رد 

مه ار  هدنیآ  هصغ  یتح  ناشیا  هک  بلاج  هچو  دراد  یغیلبت  رفس  زور  دص  دودح  لاس ، لوط  رد  یتئارق  ياقآ  جاح  یلعف ، طیارش  رد 
: دیامرف یم  زاب  یغیلبت ، عونتم  ییاهراک  همه  اب  دروخ و  یم 

(3)« .ما هدرک  هریخذ  گرم  زا  دعب  يارب  مه  ار  نیا  تعاس ! دودح 500  .نآرق  رخآ  ات  نآرق  لوا  زا  متفگ ؛ ریسفت  رود  کی  »

: مییامن یم  لقن  ار  دروم  ود  هنومن  ناونع  هب  طقف  دراد و  دوجو  یناوارف  تارطاخ  تاکن و  هیحور ، نیا  صوصخ  رد 

يارب امش  هک  متفگ  اقآ  هب  نم  میدوب ؛ ناشیا  اب  ناتـسکاپرفس  رد  يربهر ، مظعم  ماقم  يروهمج  تسایر  نامز  رد  : » لوا هنومن  فلا )
هوق غارچ  نیمه  اما  مدیشروخ ؛ رانک  رد  هوق  غارچ  لثم  متسه  هک  امش  يولهپ  .کچوک  ياقآ  کی  مه  نم  یگرزب ، ياقآ  کی  دوخ 

اجنیا هب  هک  مدرک  یم  رکف  نم  .موش  یم  فلت  هک  منک  یم  ساـسحا  مشاـب ، هارمه  تأـیه  هک  نیا  زا  .دراد  شزرا  کـیرات  قاـتا  رد 
ناشیا .منکب  يراک  مه  نم  ات  دیهدب  نم  هب  یمجرتم  .تسا  تافیرشت  طقف  هک  منیب  یم  الاح  تسه و  يراک  میایب 

ص:56

.54 ص : همانیگدنز ، - . 1
ص 165. نامه ، - . 2
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ماقم میدش ، قحلم  مه  هب  هاگدورف  يوت  یتقو  .منکب  یغیلبت  راک  ات  متفر  یم  يرگید  ياج  نم  دـنتفر  یم  اقآ  هک  اج  ره  دـنتفریذپ و 
(1)« .درک راک  مه  وا  میتفر  اج  ره  درکن ؛ فلت  ار  شدوخ  ما ؛ یضار  یتئارق  ياقآ  نیا  زا  نم  دندومرف : يربهر  مظعم 

متفگ .دـندوب  اجنآ  رد  یناریا  يوجـشناد  هس  ود  .مدوب  یتیـسنومک  ياهروشک  زا  یکی  رد   (2) شیپ زور  دـنچ  نم  : » مود هنومن  ب )
زا وجشناد  هاجنپ  دص و  ام  ارچ  دنتفگ  دنتسین ؟ وجشناد  یبرع  ياهروشک  زا  اجنیا  متفگ : .میرفن  راهچ  هس ، دنتفگ : دیرفن ؟ دنچ  امش 

نایوجـشناد .میتسه » قیفر  مه  اب  ام  هلب ، : » دنتفگ دینک ؟ توعد  ار  نانآ  هک  دوش  یم  متفگ  .میراد  .و . .  نمی  ریازجلا ، ندرا ، رـصم ،
(3) .مدرک هئارا  یبرع  هب  ار  ینآرق  یثحب  ناشیارب ، نم  دندرک و  توعد  ار  اهنآ  یناریا ،

.مدرک ینارنخس  تعاس  تفه  هسلج ، دنچ  رد  ناملسم ، برع  نایوجشناد  رارصا  اب  اما  منک ، تبحص  تعاس  مین  نم  هک  دوب  هدش  انب 
(4)  . .« .دندیسوب یم  ارم  يابع  دندوب ، ینس  هک  ینایوجشناد  نآ  تعاس ، تفه  نیا  زا  دعب 

ص:57

ص 93. یتئارق ، مالسالا  تجح  تشادوکن  همانژیو  ناشن ، - . 1
.66 / 05 / 22 ریدغ دیع  ثحب  هئارا  خیرات  نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 2

.دندومرف و هئارا  زین  نآرق  زا  ییاهسرد  همانرب 22/05/66  رد  هک  دوب  رمالا  یلوا  يانعم  صوصخ  رد  یتئارق ، ياقآ  جاـح  ثحب  - . 3
« ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هفیرـش هیآ  ندناوخ  زا  سپ  ناشیا  هک : نیا  ثحب  نیا  هصالخ 

ریـسفت ار  رمالا  یلوا  شدوخ  هاگن  زا  سک ، ره  هتبلا  .دینک  يوریپ  رمالا  یلوا  زا  هک  دیامرف  یم  نآرق  هک : دننک  یم  نایب  ( 59 ءاسن / )
وا زا  هتفگ  تسا  تسرد  ارچ ؟ .دنتسین  تعاطا  لباق  ناشمادک  چیه  مییوگ  یم  ام  اما  هفیلخ . . .  نالف  هاش و  نالف  .دنک  یم  يوریپ  و 

نارفک ای  راک  هنگ  چـیه  زا  ( » 24 رهد / « ) ًاروُفَک ْوَأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َو ال  : » دـیوگ یم  هک  میراد  مه  رگید  تایآ  یلو  دـینک ، تعاـطا 
لفاغ شبلق  هک  یـسک  هَْبلَق » اْنلَفْغَأ  ْنَم  ( » 28 فهک / « ) انِرْکِذ ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  ال  : » دـیوگ یم  رگید  هیآ  نکم .» تعاـطا  هشیپ 
مسق دیوگ و  یم  هک  یـسک  زا  ینعی  ( 10 ملق / « ) ٍنیهَم ٍفاَّلَح  َّلُک  ْعُِطت  َو ال  : » دـیوگ یم  رگید  هیآ  نینچمه ، .دـینکن  تعاطا  تسا ،

« ِْعبَّتَت ال   » .میراد مه  ِْعبَّتَت » ال   » نآرق رد  .دینکن .  تعاطا  تسا ، یتسپ  مدآ  و  ٍنیهَم »  » هک یسک  متسه و  یبوخ  مدآ  نم  هک  دروخ  یم 
هک يرمالا  یلوا  اما  دـینک ؛ يوریپ  رمـالا  یلوا  زا  ( . . . 142 فارعا / « ) نیدِـسْفُْملا َلیبَس  ِْعبَّتَت  ـال  َو   » .نکن يوریپ  نکن ، تیعبت  ینعی 
هک يرمالا  یلوا  نوچ  دشاب  موصعم  دیاب  ماما  سپ  .دشابن  هقباس  دب  فرسم و  دسفم ، نیهم ، سوه ، يوه و  وریپ  لفاغ ، روفک ، مثآ ،

ماما سپ  دـشابن ، اهنیا  مادـک  چـیه  هک  يرمالا  یلوا  .دـشاب  لفاغ  هن  دـشاب ، نیهم  هن  دـنک ، داسف  هن  دـنک ، فارـسا  هن  دـنک ، هاـنگ  هن 
.دش یفرعم  مدرم  هب  موصعم  ماما  هک  يزور  ینعی  هچ ؟ ینعی  ریدغ  دیع  .تسا  موصعم 

.66 / 05 / 22 هخروم نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 4
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( هبطب راّود   ) نتفر بطاخم  لابند  . 14

يرورـض ریغ  ار  ییاـه  توعد  هچ  ناـشیا ، دور ؛ یم  بطاـخم  لاـبند  هب  شدوخ  هک  تسا  نیا  یتـئارق ، ياـقآ  جاـح  ياـه  یگژیو زا 
نیا .دـنتفر  توعد  نودـب  دورب و  دـیاب  هک  داد  صیخـشت  هک  ار  ییاهاج  هچ  یلو  تسا ؛ هداد  اهنآ  هب  یفنم  باوج  هداد و  صیخـشت 

: دندومرف صوصخ  نیا  رد  هنازرف  مّلعم 

غارـس هب  لاعف  زوسلد و  ملاع  هک  تسا  ینامز  راک  نیا  دنک و  باختنا  ار  بلطم  بطاخم و  توعد و  ار  مدرم  شدوخ  دیاب  یناحور  »
مدرم و رد  مدرم ، زا  ار  شدوخ  یناحور  رگا  .دننک  فاوط  وا  رود  دیاب  مدرم  تسا و  هبعک  لثم  وا  دـنک ، رکف  هک  نآ  هن  دورب ، مدرم 

(1)« .تسا قفوم  دنادب  مدرم  اب 

: مینک یم هئارا  هنومن  ناونع  هب  ار  ناشیا  راتفر  ود  اجنیا  رد 

رد زور  کی  .دشن  یلابقتـسا  تاسلج  زا  اّما  متفر ، راسناوخ  ناتـسرهش  هب  يرادسالک  غیلبت و  يارب  بالقنا  زا  لبق  : » لوا هنومن  فلا )
هیلع اضر  ماـما  هک  دیـسر  منهذ  هب  هظحل  کـی  .تساوخ  کـمک  نم  زا  شتـشپ  هب  هسیک  ندز  يارب  یناوج  هک  مدوب  یمومع  ماّـمح 
هدمآ نوریب  ماّمح  زا  وا  زا  رتدوز  نم  .مدرک  کمک  هتفرگ و  ار  نوباص  هسیک و  لمأت  نودب  .درک  يراک  نینچ  مامح  رد  مه  مالسلا 

هب نم  درادن ، یلاکـشا  متفگ : .درک  یهاوخرذع  هب  عورـش  دـمآ و  ولج  دـید  ّتیناحور  سابل  اب  ارم  یتقو  وا  مدیـشوپ ، ار  میاهـسابلو 
.مدرک باسح  مه  ار  وا  مامح  لوپ  .ما  هدرک  لمع  ما  هفیظو 

، مرادـن یجایتحا  نم  متفگ : .منکب  يراک  امـش  يارب  دـیاب  مه  نم  دـیداد ، تلاجخ  ارم  اقآ ! جاح  تفگ : میدـمآ  نوریب  هک  ماّمح  زا 
مدید دعب  هب  زور  نآ  زا  .میدش  ادج  مه  زا  هدرک و  فیرعت  شیارب  ار  سالک  زا  ندرکن  لابقتـسا  راسناوخ و  هب  مندمآ  ناتـساد  یلو 

يریذپریثأت و مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  دیلقت  تکرب  هب  نیا  هک  مدش  هّجوتم  دندرک ، تکرـش  يرایـسب  ناناوج  دش و  غولـش  هسلج 
(2)« .تسا هدوب  ناوج  نآ  يریگ  یپ 

نم دوب و  زابرس  دابآردب ) ناگداپ   ) دابآ مّرخ  رد  مردارب  بالقنا ، زا  لبق  مود : هنومن  ب )

ص:58
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زا نم  .هن  تفگ : ؟ دـنهد یم  هار  ناـگداپ  لـخاد  هب  ینارنخـس ، يارب  ارم  اـیآ  هک  متفگ  وا  هب  متفر و  شندـید  هب  .مدوـب  یناوـج  هبلط 
ات .دندیدنخ  نم  هب  همه  مدرک ؛  تساوخ  رد  هناگادج  مادک  ره  زا  دوب  یتمـسق  هدـنامرف  هک  يرـسفا  یتحو  نابهورگرـس و  نابژد و 
هب ار  اهنآو  نک  عمج  ار  يرهش  مه  ياه  هچب  وت  مرخ و  یم  ندروخ  يارب  يزیچ  مور و  یم  رهـش  هب  نم  هک  متفگ  مردارب  هب  هک  نیا 

مدیرخ و نیبجنکس  متسش و  ییاج  رد  متفرگ ، وهاک  ولیک  لهچ  یس -  متفر  رهـش  هب  مه  نم  روایب .  ناگداپ  نوریب  هب  ندروخ  هناهب 
ندروخ ناونع  هب  مردارب  اب  یناشاک  ياهزابرـس  .مدـمآ  ناگداپ  یکیدزن  هب  رابود  يدـنوخآ ) ریغ   ) یـصخش سابلو  لّدـبم  سابل  اـب 
لوغـشم اهنآ  هک  روط  نمه  دـعب  دوشن و  كوکـشم  نابژد  اـت  دننیـشنب  یتمـس  هب  رفن  دـنچ  ره  متفگ ؛  اـهنآ  هب  نم  دـندمآ و  وهاـک 

.مدناوخ (1) ثیداحا  اهنآ  يارب  نم  دندوب ، ندروخ 

دوخ نتسناد  لوا  بطاخم  . 15

، ربنم سالک و  رد  دشاب و  نآ  هب  لمع  شدوخ و  يارب  لوا  مدق  رد  شا ، هعلاطم  هک  نیا  دشاب  غّلبم  رظن  ّدم  دـیاب  هک  یقیقد  تاکن  زا 
جاح هک  تسا  يا  هتکن  عوضوم ، نیا  .دنادب  لوا  بطاخم  ار  شدوخ 

هجوت ترورـض  صوصخ  رد  ناشیا ، .دـنک  یم  سح  ار  نآ  بطاخم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وا  نایب  دراد و  هجوت  نآ  هب  یتئارق  ياقآ 
: دندومرف دوخ  هب  ّیبرم 

اه هتشرف  ادخ و  » ِِّیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  : » دیامرف یم  دیتسرفب ، تاولـص  دیوگب  ام  هب  دهاوخ  یم  یتقو  یلاعت ، يادخ  »
، دنوادخ نینچمه ، ( 56 بازحا / امیلْسَت (» اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هک دهد  یم  روتـسد  دعب  دنتـسرف و  یم  تاولص 
زا كاپ و  ار  شـسابل  درمـش و  گرزب  ار  شراگدرورپ  دزیخاپب ، هک  دـهاوخ  یم  مرکا 9  لوسر  زا  مالـسا  سدـقم  تضهن  زاغآ  رد 

يراذگ ریثأت  رد  هلحرم  نیلوا  نیاربانب  2 ؛)  - 5 رثدم / ») رجهاف زجّرلا  رّهطف و  کبایث  ّربکف و  ّکبر  رذناف و  مق  : » دـنک يرود  يدـیلپ 
« .تسا یبرم  دوخ  هب  طوبرم  بطاخم ، رد 

یثحابم زا  ار  دوخ  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ام  نایب  هک  تسا  دقتعم  یتئارق ، ياقآ  جاح 
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هنادنمشوه و تروص  هب  یهاگ  هاگ  ثحابم ، رد  ناشیا  .مینادب  لوا  بطاخم  ار  دوخ  نخـس ، ردو  مینادن  زاین  یب  میهد ، یم  هئارا  هک 
: هنومن ناونع  هب  .دنز  یم  بیهن  مه  شدوخ  هب  یعقاو  هتبلا 

مشاب و یبوخ  مدآ  یلیخ  رگا  اهتنم  .مناسر  یم  هعرزم  هب  مریگ و  یم  همشچ  زا  ار  بآ  .متـسه  بآ  يوج  لثم  نم  لوا : هنومن  فلا )
، نم رب  ياو  هنرگو  .دنک  یم  رثا  مه  مدوخ  رد  دنک  یم  روبع  هک  یبآ  رادقم  مشاب و  یم  یکاخ  يوج  لثم  دنکب ، نم  هب  فطل  ادـخ 

(1) .مشاب . .  ینامیس  يوج  رگا 

هعلاطم یتقو  ار  اه  ثیدح  یـضعب  نم  .دیهدن  هار  ار  ادخ  ریغ  ادخ  مرح  رد  تسادخ ! يارب  امـش  لد  میراد  ثیدـح  مود : هنومن  ب )
رد هک  دیوگب  یـسک  کی  دیاب  ار  ثیدـح  نیا  مشک ، یم  تلاجخ  میوگب  مهاوخ  یم  یتقو  ار  یـضعب  مشک ، یم  تلاجخ  منک ، یم 

.دشابن (2) ادخ  ریغ  شبلق 

تقادص . 16

راهظا ار  بلاطم  یخرب  ناشیا  .تسا  یتئارق  ياقآ  جاح  بوخ  یلیخ  ياه  یگژیو  زا  نابطاخم  اب  ندوب  تسار  ور  تقادص و  نتـشاد 
يارب یقـالخا  تهج  زا  هک  بلاـطم  قیاـقح و  یخرب  ناـیب  هتبلا  .تسا  تخـس  اـهنآ  ندروآ  ناـبز  هب  اـه  یـضعب  يارب  هـک  دـنک  یم 

نیا .دروخ  یم  مشچ  هب  روفو  هب  هناقداص  یـشم  نیا  ناشیا ، راتفگ  راتفر و  رد  .تسا  دوخ  ریقحت  زا  ریغ  دراد ، ییاه  هدیاف  هدـنیوگ ،
رگنایب لیذ ، راتفگ  ریباعت و  زا  یخرب  .دوش  یم  نابطاخم  تبحم  هقالع و  ببـس  راـک  نیا  .دراد  يداـیز  تاـیاکحو  دـهاوش  عوضوم 

: تسا یگژیو  نیا 

هضور متسین  دلب  نم  هچرگ  : » دندومرف دوب ، هدش  هیهت  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  تبسانم  هب  هک  يا  همانرب  رد  ناشیا ، - 
(3)  . .« .منک تبحص  ءارهز  ترضح  دروم  رد  هقیقد  ود  مهاوخ  یم  یلو  مناوخب ،

ص:60

.70 / 02 / 05 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1

.62 / 04 / 22 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 2
رد دوب  هدـش  رازگرب  اروشاع  مایا  تبـسانم  هب  هک  ( 66 / 06 اروشاع 12 / مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما   ) تاـسلج زا  یکی  رخآ  رد  - . 3

هضور نیـسح  ماما  بتکم  رد  تساهلاس  شا  هداوناخ  شردپ و  شدوخ و  هک  نامزیزع  ردارب  زا  ام  : » دندومرف ینویزیولت  همانرب  کی 
نیا زا  مناوخب و  هضور  متـسین  دلب  مدوخ  نم  نوچ  .مینک  یم  هدافتـسا  دنتـسه ، نیـسح  ماما  بتکم  رد  دنتـسه و  نیـسح  ماما  ناوخ 

نم گنن  .موش  ناوخ  هضور  مه  نم  هک  دـنک  کمک  نم  هب  ادـخو  دوش  هطـساو  ات  متـساوخ  نیـسح  ماما  زا  .مروخ  یم  هصغ  تهج 
، دراد دوجو  اـم  ثحب  رد  هک  يدوبمک  نآ  هک  میدرک  توعد  ار  يرثوک  ياـقآ  بوخ  یلو  مناوخب ، هضور  مناوت  یمن  نم  هک  تسا 

.دناسر ضیف  هب  ار  ام  ناشیا  دناوخب و  هضور  اروشاع  بش  رد  ناشیا 
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« .دش پاچ  مه  راب  تسیب  متشون  رون  ریسفت  رود  کی  یلو  متسین ، دلب  نم  ار  ءارق  یماسا  : » دندومرف رگید  ییاج  رد  - 

مدناوخ نأ »  » ار نِا »  » مدرک هابتشا  ردق  نیا  متشاد ، همانرب  نویزیولت  رد  هک  لاس  هدزناپ  نیا  رد  مدوخ  هدنب  : » دندومرف يا  همانرب  رد  - 
« .مدرک هابتشا  یهتنم  .دنتفرگ  ار  مچم  مه  یهاگ  هک  مدرک  یتاهابتشا  کی  مدناوخ  َنیذَّلا » نِم   » ار َنیذَّلا » ِیف  »

نمرگید الاح  دراد و  شزرا  دوب ، بش  زامن  نآرگا  تقو  نآ  .دـنکب  باوختخر  زا  ار  شدوخ  مدآ  هک  تسا  بوخ  یبش  زامن  نآ  - 
: میوگب امـش  هب  ًانمـض  .میوگب  میایب و  دعب  مناوخب ، بش  زامن  ادتبا  مدوخ  دیاب  نوچ  میوگب ، بش  زامن  هرابرد ي  مشک  یم  تلاجخ 

.دیشاب هتشادن  نم  هب  يراک  دیشاب ، یبوخ  مدآ  امش 

رـس ار  مدآ  نویلیم  هس  سیـسات ، لوط  رد  يزومآداوس  تضهن  میوگب  ناتتمدـخ  تضهن ، عضو  زا  یـشرازگ  کی  تسا  مزـال  نم  - 
 . . .میوگب تحارص  تقادص و  لامک  اب  دیاب  نم  ار  نیا  .دنا  هدشن  داوساب  رتشیب  رفن  نویلیم  کی  هنافساتم  یلو  .تسا  هدناشن  سالک 

: صوصخ نیا  رد  ناشیا  بلاج  ياهراتفر  زا  هنومن  کی 

همادا اّما  مدرک ؛ تبحص  هقیقد  جنپ  .تفرگارف  ارم  فعـض  رخآ ، هسلج  رد  دایز ، ینارنخـس  یپ و  رد  یپ  تاسلج  ّتلع  هب  زور  کی  »
: متفگ دنتشاد ، رارصا  هسلج  همادا  رب  نانآ  اّما  .دینک  مالعا  ار  هسلج  متخ  مرادن ، لاح  متفگ : هسلج  رد  نیرضاح  هب  دش ، لکـشم  نآ 

دعب مدروخ و  يرادـقم  .دـنداد  نم  هب  ربنم  يالاب  نامه  رد  دـندروآ و  يزبس  رینپ و  نان و  يرادـقم  .ما  هتفرگ  فعـض  یگنـسرگ  زا 
(1)« .مداد همادا  ار  تبحص 

رّرکم ياه  ترجه  . 17

.تسا غیلبت  يارب  ررکم  ياه  ترجه  یتئارق ، مالسالا  هجح  ياهراک  لوصا  زا 
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: دنا هدومن  نایب  ترجه  تیمها  صوصخ  رد  ناشیا 

َو دـیرادن ؛ ار  نانآزا  تیامح  یتسود و  هنوگ  چـیه  قح  دنتـسین ، ترجه  لها  یلو  دـنا ؛ هدروآ نامیا  هک  یناسک  دـیامرف : یم نآرق  »
(72/ لافنا «) اوُرِجاُهی یَّتَح  یَش ٍء  ْنِم  ْمِِهتَیالَو  ْنِم  ْمَُکل  ام  اوُرِجاُهی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیذَّلا 

یکی درک : انعم  ناوت  یم  هنوگ  ود  ار  ْمِِهتَیالَو »  » هملک ي  ) .دـیهاوخب يرای  وا  زا  هن  دـینک و  يرای  ار  وا  هن  دـنکن ، ترجه  هک  یـسک 
«(. امش زا  نانآ  تیامح  کمک و   » يرگید و  نانآ » زا  امش  تیامح  تیالو و  »

ِّلُک نِم  َرَفَن  وَلَف ال  : » تسا مزال  ترجه  ندنازومآ ، يارب  مه  نتخومآ و  يارب  مه  تسا ؛ هفرط  ود  هداج  کی  ملع ، لها  يارب  ترجه 
نید رد  ات  دـننک  یمن  چوک  يا  هتـسد  یهورگ ، ره  زا  ارچ  ْمِْهَیلِإ ؛ اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  ِنیِّدـلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئاـط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف 

/ هبوت «) .دننک رذـح  نایغط ) هانگ و  زا   ) نانآ دـیاش  ات  دـنهد  میب  ار  نانآ  دنتـشگزاب ، شیوخ  موق  يوس  هب  هک  یماگنه  دـنوش و  هیقف 
(122

ناصّـصختمو و اهزغم  همه ي  رگا  .دریگ  یم  همـشچرس  هدـنزاس  ياه  ترجه  كرت  هاـفر و  رد  ندـش  قرغ  زا  مدرم  ياـهالب  رتشیب 
مه تسا و  نمـشد  هب  هبرـض  مه  دـننک ، ترجه  دوخ  روـشک  هب  دـنرب ، یم  رـس  هب  یبرغ  ياـهروشک  رد  هک  یناملـسم  ناسانـشراک 

.یمالسا ياهروشک  ناناملسم و  مالسا و  تیوقت 

« .دنا لفاغ دوخ  نادنزرف  زا  یتح  هک  دنتسه  شهوژپ  قیقحت و  رد  قرغ  هنوگ  نآ  ققحم ، ای  رگشهوژپ  ناونع  یهورگ  هنافسأتم 

: تسادیوه الماک  ریز  ریباعت  زا  ناشیا  یپ  رد  یپ  ياهرفس  تسا ؛ رجاهم  ناغّلبم  زا  قفوم  يا  هنومن یتئارق ، مالسالا  هجح 

یم غیلبت  رتشیب  هاش  نامز  یلو  .مراد  رفـس  ات  دص  یلاس  ًادودـح  .منک  یم  غیلبت  دایز  مه  نآلا  .مدرک  یم  غیلبت  یلیخ  نم  هاش  نامز  - 
یم دـندرک ، ربنملا  عونمم  هک  دـعب  .منز  یم  فرح  هدرکنربنملا ، عونمم  تسا و  هتفرگن  ار  ام  نابز  يولج  هاـش  اـت  متفگ  یم مدرک و 

زا همه  مه  اه  هسلج  .میتفر  یم  ناشاک  رـصع  .میتفر  یم  هواس  هب  ار  حبـص  هعمج ، زور  کی  رد  اًلثم  اذلو  .میناوخ  یم  سرد  مینیـشن 
 . . .يرادسالک ون  لسن  يارب  یناجم ! مَد 

ترفاسم ناریا  ياهرهش  مامت  هب  ابیرقت  متشاد ، راک  هب  هک  يدایز  قشع  ّتلع  هب  - 
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.مدرک یم  رارقرب  یسالک  هدومن ،

اهرهش یضعب  رابکی و  ار  اهرهش  یضعب  متفر ؛  ار  ناریا  ياهرهش  همه  متفر و  روشک  ات  یس  ًابیرقت  - 

 . . .مدش اه  هدننار  لثم  هک  مدرک  رفس  يردق  هب  ینعی  مناوخ ؛ یم  یتعکرراهچ  ار  مزامن  مور  یم  هک  اج  ره  رد  .راب  دنچ  ار 

و متسه ؛ اهدنوخآ  نیرترفسرپ  زا  ای  نیرترفسرپ  هک  تسا  نیا  هداد  نم  هب  یلاعت  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  زا  یکی  هک  میوگب  دیاب  - 
.دنکب ینارنخس  نم  هزادنا  هب  روشک  ياههاگشناد  رد  هک  مرادن  غارس  ار  یسک  تسا  مهم  نیا 

دزم تساوخرد  مدع  . 18

یم مدرم  هب  مه  تفرگ و  یم  ناـفلاخم  تـسد  زا  ار  هناـهب  مـه  عـقوت ، مدـع  نـیا  (1) و  دنتـشادن دزم  تساوخ  رد  مدرم  زا  ناربماـیپ 
جاح ینآرق ، يانبم  نیا  هب  هجوت  اـب  .درادـن  غّلبم  يارب  يداـم  دوس  تسا و  ناـشدوخ  دوس  هب  یهلا ، ياـیبنا  هار  زا  يوریپ  هک  دـنامهف 

یم لصا  کی  دوخ  يارب  ار  ییوگ » یناجم   » ناشیا دـناد .  یم  دزم  تساوخرد  مدـع  ار ، دوخ  تیقفوم  لـئالد  زا  یکی  یتئارق  ياـقآ 
: دیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  دناد و 

يارب يدام  هشقن  مرمع  رد  .مرادن  یتداع  نینچ  .منکن  تبحـص  دنهدن ، لوپ  منک ، تبحـص  دنهدب ، لوپ  نم  هب  هک  تسین  هنوگ  نیا  »
« .تسا هتشادن  يرثا  نم  غیلبت  رد  یلو  دندادن ؛ مه  يدایز  دراوم  دنداد و  نم  هب  ییایاده  يدایز  دراوم  متشادن  دوخ 

: دندومرف رگید  ییاج  رد  ناشیا 

لوط رد  .ما  هتفگن  نخـس  يدـحا  اب  نآ  هب  عجار  ما و  هتـشادن  یـسک  زا  سیردـتلا  قح  همحزلا و  قح  راظتنا  غیلبت ، راک  رد  نونکاـت  »
ندادن اه و  نداد  متفرگن و  يزیچ  امیسوادص  زا  هرمع  رفـس  کی  هزیاج و  کی  زج  نآرق » زا  ییاهـسرد   » ینویزیولت همانرب  لاس  یس 

(2)(40 لمن / «) ّیبَر لْضَف  ْنِم  اذَه  : » تسا هتشادن  يرثا  نم  سالک  غیلبت و  رد  اه 

هب دزم  تساوخرد  مدع  يارب  هک  ییاهشرافس  رانک  رد  يدراوم ، رد  ناشیا  هتبلا ،
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یم ناغّلبم  هب  تبـسن  ار  دوخ  هفیظو  مدرم  الا  درگنب و  غیلبت  هب  يدام  هاگن  اب  دیابن  غّلبم  هک  تسا  هدش  هتکن  نیا  رکذـتم  دراد ، ناغلبم 
زا هک  تسا ، يا  هیده نتفرگ  زا  ریغ  ندرکن ، دزم  تساوخرد  هکنآ  نمض  دنتسه ؛ هدوب و  غیلبت  يارب  يا  هناوتشپ  هشیمه  لثم  دنناد و 

یم هداد  سلجم  نایناب  ای  یناب  فرط 

.دوش

دوخ یغیلبت  ياه  تیلاعف  هب  ندوبن  عناق  . 19

فیلکت هغدـغد  یغیلبت ، شالت  همه  نآ  اب  دـنک و  یم سح  ار  غیلبت  نیگنـس  راب  دوخ ، شود  يور  رب  هتـسویپ  یتئارق ، مالـسالاهجح 
: هنومن ناونع  هب  ناشیا  ریباعت  یخرب  .درادن  شیوخ  زا  تیاضر  ساسحا  هاگ  چیه  دراد و 

لاـس ره  ما و  هدوبن  عناـق  یمـسر  لغـش  هب  زگره  یلو  ما ، هدوب  شرورپ  شزومآ و  ریزو  نواـعم  ًامـسر  بـالقنا  لوا  زا  مدوخ  نم  - 
ار ادخ  قح  مسق ، ادخ  هب  یلو  .تسا  هدومرف  اطع  دنوادخ  ار  یتاقیفوت  اه  همان  اه و  سامت  اهدایرف و  اب  مور و  یم  رفـس  دص  دودـح 

.ما (1) هدرکن  ادا  ار  ون  لسن  نیفعضتسم و  ادهش و  تیب و  لها  ربمایپ و  قح  مسق ، ادخ  هب  ما و  هدادن 

نم زا  تمایق  زور  تسا  نکمم  متـسه  نویزیولت  رد  هک  هدنب  : » دـندومرف اهراب  یغیلبت  ياه  رفـس  شالت و  مه  اهنآ  زا  سپ  زورما  و  - 
نابز دیاب  يدرک  هابتـشا  وت  دیوگب : ادـخ  تسا  نکمم  .مدرک . .  یم  ریـسفت  ثیدـح  نآرق و  نویزیولت  رد  نم  يدرک ؟ هچ  دنـسرپب :

(2)« .مینز یم  ار  دوخ  لبط  میراد  ام  دهاوخ ، یم  هچ  ام  زا  ادخ  میناد  یمن  هک  ام  .نیچ  یتفر  یم  یتفرگ ، یم  دای  ینیچ 

دادرخ  27 هعمج ، بورغ  نیا  رد  دوخ  تلفغ  ياه  هظحل  زا  ایادـخ ! (. . . . 84 / 3 / 27) ناتسبات تبـسانم  هب  زیزع  بالط  هب  يا  همان  - 
هدنمرش تمایق  رد  هک  ما  هداد  رده  هب  ار  دوخ  ياه  ییاناوت  اهدادعتسا و  ردقچ  هک  دناد  یم  ادخ  .منک  یم  رافغتسا  راهچ ، داتـشه و 

اب یتسناوت  یم  وت  هک  دننک  لاؤس  تمایق  رد  رگا  هک  ما  هدرک  لوغشم  یمسر  ياه  باتک  اه و  ینارنخـس  يرـس  کی  اب  ار  دوخ  ما و 
، همان نفلت ، هطبار ، کی 
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! یناشکب اوقت  دجـسم و  ملع و  نید و  هنحـص  هب  ار  يوزنم  ریذپ  بیـسآ  ناوج  کی  اه  نآ  لاثما  تیلـست و  کیربت ، تاقالم ، هیده ،
ای يوزوح و  یملع و  ای  یسایس و  ای  يداصتقا  گنر  هدوب و  یتوعد  یمـسر و  اهدروخرب  اه و  تاقالم  مامت  اریز  مرادن ، یباوج  نم 
رد دشاب ، هیاریپ  چیه  نودب  هناصلاخ و  دـص  رد  دـص  هک  یماگ  تسا و  هتـشاد  نآ  لاثما  ماقم و  ناونع و  ای  یتسیابردور و  تباقر و 

هتشاد ون  لسن  يارب  غیلبت  لاس  لهچ  هک  تسا  یسک  زا  نخـس  نیا  دناد  یم  دنوادخ  طقف  هک  میوگب  نیا  زا  شیب  .مرادن  غارـس  دوخ 
هک ما  هداتفا  رکف  هب  یگلاس  تصـش  رد  یلو  تسا ، هتـشاد  همانرب  بترم  تروص  هب  امیـس  ادص و  رد  یلیطعت ، چیه  نودب  لاس  و 26 

یمسر اهراک  نیا  همه 

(1) »؟ میا هداد  ماجنا  شوجدوخ  ار  یشالت  مادک  و  میا ؟ هتفر  يا  هدشمگ  مادک  لابند  هب  ای  هدز و  ار  هناخ  مادک  ِرد  ام  هدوب و 

دوخ تاسلج  هب  هناداقن  هاگن  . 20

دیامن یم  یهاوخرظن  نارگید  زا  مه  ناشیا  .دشاب  یم  شدوخ  ياه  همانرب  هب  هناداقن  هاگن  یتئارق ، مالـسالا  هجح  بسانم  ياهراک  زا 
ياه همانرب  ناتدوخ  امش  ایآ  هک  دیسرپ  ناشیا  زا  یسک  یتقو  .دنک  یم  هاگن  شیاه  همانرب  هب  ینویزیولت  هدننیب  هاگن  اب  شدوخ  مه  و 

: دندومرف خساپ  رد  ینیب ؟ یم  نویزیولت  زا  ار  نآرق » زا  ییاهسرد  »

« .ممهف یم  ار  دوخ  تّوق  فعض و  طاقن  هک  تسا  تقو  نآ  رد  نوچ  .منک  یم  شوگ  مه  بوخ  هلب ، »

یم صوصخ  نیا  رد  ناشیا  نانخس  زا  یشخب  ریز  ریباعت  .دنهد  رکذت  تسا  يدراوم  رگا  ات  دهاوخ  یم  شنابطاخم  زا  اهراب  نینچمه 
: دشاب

 . . . دیسیونب و همان  يزومآداوس ، تضهن  رتفد  هب  دماین ، ناتریگ  يزیچ  میاهثحب  زا  دیتسشن و  نویزیولت  ياپ  رگا  - 

همان نیا  نایم  زا  .میا  هتشاد  همان  دصـشش   (2) هام نیا  تفگ : ام  رتفد  لوئـسم  شیپ ، زور  دـنچ  .تسا  دایز  یلیخ  مدرم  اب  ام  طابترا  - 
یکی منک ، یم  تقد  ار  همان  لدم  هس  اه 
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مه یکی  .تسا  نآرق  زا  ییاـه  سرد  تالاکـشا  هب  طوـبرم  هک  ییاـه  هماـن  تسا ، يزوـمآ  داوـس  تـضهن  هـب  طوـبرم  هـک  یلئاـسم 
.دنراد مدرم  هک  یتاداهنشیپ 

ملعم زا  هماـن  کـی  میتـفگ  نویزیولت  رد  يزیچ  اـم  هک  هدـش  اـه  تقو  زا  يرایـسب  .تسا  هدوب  داـیز  یلیخ  مدرم  زا  ما  هدافتـسا  نم  - 
رتهب يدرک ، یم  هفاضا  ار  هتکن  ای  بلطم  نالف  رگا  ای  یتفگ و  مک  ار  نیا  یتئارق  ياقآ  هک  هدرک  ناـیب  تسا و  هدـمآ  اـی . . .  يزیزع 

.منک یم  هدافتسا  نم  دوب و 

براجت لاقتنا  هغدغد  . 21

يارب یناوارف  تاسلج  زورما ، ات  بالقنا  زا  لبق  زا  اذـل  تسا ؛ یتئارق  ياقآ  جاـح  يدـج  ياـه  هغدـغد  زا  یغیلبت  ياـه  هبرجت  لاـقتنا 
زا یـشخب  دـناوتب  ات  تسا  هداد  ماجنا  راک  نیا  يارب  یناوارف  ياهرفـس  تسا و  هدومن  رازگرب  یجراخ  یناریا و  نویناـحور  بـالط و 

: دیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  ناشیا ، .دهدب  لاقتنا  ار  دوخ  یغیلبت  ياه  تراهم  اه و  هویش 

هناخ رد  ادـتبا  اذـل  منک و  لقتنم  نایبرم  نیملعم و  بالط و  هب  ار  دوخ  تایبرجت  مدرک  یعـس  يرادـسالک  غیلبت و  يادـتبا  ناـمه  زا  »
، دـش رپ  طایح  هک  یماگنه  طایح و  رد  ار  هسلج  دـش ، رپ  قاتا  هک  یماـگنه  .متفرگ  هسلج  بـالط  يارب  متـشاد ، مق  رد  هک  یمیدـق 

مدرب یمالسا  موحرم  هیدهم  تاغیلبت و  رتفد  نلاس  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  هسردم  مق ، ماما  دجسم  هیـضیف ، هسردم  هب  ار  تاسلج 
هب دنتـسه و  نم  داتـسا  زورما  زور ، نآ  نادرگاش  زا  یـضعب  .دندش  انـشآ  غیلبت  دیدج  کبـس  اب  زور  نآ  ناوج  هبلط  نارازه  دـیاش  و 
هب تبسن  عضاوت  لامک  اب  یلو  دنتسه ، هتسجرب  ياه  هرهچ  زا  زورما  دندیسر و  داهتجا  هجرد  هب  لوصا  هقف و  رد  لیصحت  همادا  رطاخ 

چیه دـشاب ، ادـخ  يارب  راک  رگا  .مراد  تسود  تدـش  هب  ار  نانآ  زین  نم  .دـنراد  مارتحا  تبحم و  مدوب ، نانآ  یمیدـق  ملعم  هک  هدـنب 
(1)« .دنامب هنوگ  نیا  هک  دنک  ادخ  .تسین  راک  رد  يّداضت 

يرازگرب رد  یتئارق ، ياقآ  جاح  هک  نیا  بلاـج  هتکن  .دراد  همادا  ناـنچمه  زورما  اـت  هاـجنپ  دودـح  ياـه  لاـس  زا  هبرجت  لاـقتنا  نیا 
، درذگ یم نادیم  هب  اپ  شدوخ  سالک ،
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هک نامز  ناـمه  زا  .دور  یم  ناـبطاخم  غارـس  شدوخ  مهو  دـنز  یم  هیعـالطا  شدوخ  مه  دراد ، هک  یفّلکت  یب  اـب  راـک  نیا  يارب  و 
نم : » هک دیوگ  یم اهنآ  هب  دور و  یم  مق ) رد   ) هتیجح هسردم  هب  شدوخ  دندوب ، هدـمآ  ناریا  هب  یجراخ  بالط  زا  يدودـعم  دادـعت 

« .دینک ءارجا  ناتیاهروشک  رد  دیریگب و  دای  ار  کبس  نیا  دییایب و  ما  هناخ  هب  امش  مراد ، یکبس  سیردت  رد 

هرود هیملاعلا ، یفطـصملا  هعماج  تیروحم  اب  رگید  زورما  دنک و  یم  زاغآ  ار  راک  یناتـسکاپ  ییاقیرفآ و  رفن  شـش  جنپ -  اب  ناشیا 
داتـسا راثآ  شور و  زاو  هدرک  دوخ  هشیپ  ار  یغیلبت  هویـش  نیا  یجراخ ، بـالط  زا  يرایـسب  رازگرب و  لاـس  لوط  رد  يددـعتم  ياـه 

(1) یناتسکیجات بالط  زا  یکی  .دننک  یم  هدافتسا  ییابیز  هب  یتئارق 

: دیوگ یم هدوب ، هرود  زاتمم  تارفن  زا  هدرک و  تکرش  روحم » نآرق  غّلبم  تیبرت   » هرود رد  هک 

نیا زا  يونعم  ياه  هدافتـسا  هب  هجوت  اب  .مدش . .  دنمقالع  ناشیا  قایـس  کبـس و  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  هسردـم  نویزیولت و  قیرط  زا  »
(2)  . .« .مداد رییغت  ثیدح  نآرق و  مولع  هب  نافرع  هفسلف و  زا  ار  دوخ  یلیصحت  هتشر  هرود ،

: هک دیوگ  یم دوب ، هرود  نیا  زاتمم  تارفن  زا  هک  یناتسودنه  بالط  زا  رگید  یکی  نینچمه 

نآرق اب  رتشیب  .تسا . .  هدوبراذـگرثا  اه  هچب  قالخا  دـشر  رد  الثم  .تسا  هتـشاد  یفلتخم  ظاـحل  زا  يرایـسب  تارمث  اـه ، هرود  نیا  »
ناتسودنه و ياه  نمجنا  لاثم  يارب  .دوشب  لیکشت  اه  هبلط  يوس  زا  روحم  نآرق  ياه  نمجنا  هک  دش  ببس  نینچمه  .دندش  سونأم 
هک يا  هرود زا  دعب  هک  نیا  ای  دننک  یم  راک  دنراد  یتئارق  ياقآ  شور  هنیمز  رد  دنتسه و  روحم  نآرق  هک  تفرگ  لکش  ناتـسکیجات 
رد يرفن  هس  ای  ود  تروص  هب  هک  مسانش  یم  هبلط  دص  دودح  نالا  هک  تفرگ  لکش  نآرق  همجرت  تاثحابم  دش ، لیکشت  دهـشم  رد 

(3)« .دننک یم هثحابم  مه  اب  رون  ریسفت  هراب 

ص:67

ناتسکیجات زا  نیما  دمحم  نیدلا  مالس  مان  هب  - . 1
ص 138. یتئارق ،) نیملسملاو  مالسالا  تجح  تشادوکن  همانژیو   ) .ناشن همانژیو  - . 2

ص 139. نامه ، ناتسودنه ، زا  يدهم  سابع  دیس  زا  لقن  هب  - . 3
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یسایس یعامتجا -  ياه  یگژیو  ج )

ندوب یمدرم  . 1

رد ماما  هدـنیامن  ینویزیولت ، ترهـش  رب  هوالع  هکنآ  اب  ناـشیا  .تسا  یمدرم  هیحور  نتـشاد  یتئارق ، مالـسالا  هجح  تیقفوم  زومر  زا 
ار ناشیا  لئاسم ، نیا  زا  کی  چـیه  اما  دراد ، هتـشاد و  مه  رگید  ياه  تیلوؤسم  هماقا و  داتـس  تساـیر  هدوب و  يزومآ  داوس  تضهن 
هب تسا و  دارفا  سرتسد  رد  هتـسویپ  یغیلبت ، نکاما  رد  .زیرگ  مدرم  هن  تس  ارگ  مدرم  یتئارق  ياقآ  جاـح  هیحور  .درکن  رود  مدرمزا 

تاساسحا زاربا  هب  .درادـن  يا  هژیو  طیارـش  تاسلج ، رد  روضح  دـمآ و  تفر و  يارب  .دـهد  یم باوج  مدرم  ياـه  تبحم  هب  یبوخ 
هب یتح  اهنفلت ، هب  دـشابن ، یعنام  رگا  الومعم  درادـن و  یعنم  دـنریگب ، يراـگدای  سکع  دـنهاوخب  رگاو  دـیوگ  یم خـساپ  ناـبطاخم 

تقو ندرک  دقع  يارب  هک  یمانمگ  هداوناخ  ره  .دوش  یمن  تحاران  ندنام ، نفلت  ِطخ  ِتشپ  زا  دهد ؛ یم خساپ  سانـشان  دارفا  سامت 
یخوش و طاشن و  اب  عقوت و  نودب  دهد و  یم  تقو  دناد ، یم  مزال  هک  یطیارـش  یخرب  تیاعر  تقو و  نتـشاد  تروص  رد  دهاوخب ،

.دناوخ یم دقع  نانآ ، ياه  هداوناخو داماد  سورع و  هب  تاشرافس  یخرب  نایب  زا  سپو  تبحم 

تسا مدرم  اب  ناش  يّدج طابترا  رگنایب  ناشیاه ، ینارنخس  اهسالک و  ِتالمج  ریباعت و  .تسانشآ  مدرم  یگدنز  دایز  مک و  اب  ناشیا ،
: دیامرف یم اقآ  جاح  .تسوا  یمدرم  دُعب  هنازرف ، مّلعم  نیا  یغیلیت  هبذاجو  تیبوبحم  یلصا  لئالد  زا  یکی  دیاش  و 

وا دـیامرف : یم  مالـسا  ربمایپ  هرابرد  نآرق  هک  هنوگ  نامه  .تسا  ّقفوم  دـنادب  مدرم  اب  مدرم و  رد  مدرم ، زا  ار  شدوخ  یناحور  رگا  »
(1) «.« هَعَم َنیذَّلا  َو  : » دوب مدرم  اب  مهیف » ًالوُسَر  : » دوب مدرم  رد  مُْهنِم » ًالوُسَر  : » دوب مدرم  زا 

(2) یلاس تشه  تفه ، نیا  رد  نم  اًلثم  .تسین  مک  مدرم  اب  نم  طابترا  : » دندومرف یتبسانم  هب  رود ، ياهلاس  رد  ناشیا ،

رد ای  متسه ، اه  ناتسا  رد  ای  متسه ، اهرهش  رد  ای  .ما  هتفرن  هعمج  زامن  هک  هدوب  هعمج  جنپ  طقف  نم  دیاش  تسا ، هدوب  هعمج  زامن  هک 
نارهت

ص:68

ص 55. همانیگدنز ، - . 1
.65 / 11 / 16 همانرب : شخپ  خیرات  - . 2
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 . .« .متسه مدرم  رانک  رد  .متسه 

: یمدرم راتفر  زا  هنومن  ود  .تسا  سوملم  دوهشم و  ناشیا  دوجو  رد  زین  نونکا  مه  هیحور ، نیا 

ات دندوب  هدروآ  ار  يرتش  ناشیا ، مارتحا  هب  مدرم  دـندش ، يرهـش  دراو  یتقو  نامرک ، ناتـسا  هب  اهرفـس  زا  یکی  رد  لوا : هنومن  فلا )
هدمآ اجنیا  یغیلبت  یبلاطم  نایب  يارب  متـسه و  ناتدوخ  لثم  یمدآ  نم  هک  دنداد  رکذت  دـندش و  تحاران  یلیخ  ناشیا  .دـننک  ینابرق 

.دینکن (1) ار  اهراک  نیا  ما و 

ار ناـنآ  امـش  دـنیآ ، یم  هنومن  نارگراـک  زورما  دومرف : هعمج  ماـما  .منک  تبحـص  زاریـش  هعمج  زاـمن  رد  دوب  رارق  مود : هنومن  ب )
يارب ار  ثیدح  نیا  اهلاس  نم  متفگ : ینارنخـس  نایاپ  رد  .متفریذپ  درک ، رارـصا  ناشیا  دـیاب ، . . .  امـش  مدرک  ضرع  .دـینک  قیوشت 

مدرک و توعد  هاگیاج  هب  ار  هنومن  نارگراک  اذل  دیسوب ، یم  ار  رگراک  تسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ما  هدناوخ  مدرم 
.دوب (2) ینارنخس  زا  رتشیب  شرثا  يدرک ، لمع  تیاور  هب  هک  امش  یسوب  تسد  نیا  دنتفگ : مدرم  مدیسوب ، ار  اهنآ  تسد 

ینتورف عضاوت و  . 2

؛ دراد هک  یترهـش  نسُح  هب  هجوت  اب  ناشیا  .تسا  یتئارق  مالـسالا  هجح  مهم  ياه  یگژیو زا  رورغ  بجُع و  مدع  ینتورف و  عضاوت و 
اب عضاوتم ، مّلعم  نیا  .درکن  هاگن  ییوج  يرترب  هاگن  اب  نارگید  هب  دیدرگن و  ربکت  بجُع و  راتفرگ  دـشن و  ریـسا  ترهـش  ماد  رد  اما 

رارق ناگرزب  نیـسحت  نابطاخم و  لابقتـسا  دروم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دراد و  فراعم  ياـهثحب  هئارا  يارب  هک  یگداـمآ  هطاـحا و  همه 
: هنومن ناونع  هب  .دیامن  رود  دوخ  زا  ار  اه  هاگن  ات  دنک  یم  یعس  دناد و  یم هزوح  طسوتم  دارفا  زا  ار  دوخ  اما  دریگ ؛ یم

رگید هک  دوش  ادـیپ  هعماـج  يوت  یفاکـش  دورب ، اـیند  زا  رگا  هک  تسا  یناـحور  نآ  بوخ  یناـحور  : » دـنیوگ یم  لوا : هنومن  فلا )
(3)« .دوشن رپ  شیاج 

، اه بارحم  دیهش  داژن ، یمشاه  حتفم ، یتشهب ، تسین ، شیاج  رگید  تفر  یتقو  دوب ، بوخ  یناحور  يرهطم 

ص:69

ص 87. ناشن ، همانژیو  - . 1
52 ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  - . 2

ص 38. ج 1 ، یفاک ، ْیَش ٌء » اَهُّدُسَی  َال  ٌهَْمُلث  ِماَلْسِْإلا  ِیف  َِمُلث  ُهیِقَْفلا  ُنِمْؤُْملا  َتاَم  اَذِإ  - . » 3
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داوـس و هک  دنتـسه  هبلط  ردـقنآ  .تسا  یتـئارق  اـهرازه  مورب  هدـنب  رگا  اـما  .تسین  يرگید  سک  ناـشیاج  دـنتفر و  دـندوب  يا  هدـع 
رتشیب نم  زا  شیاوقت 

.تسا (1)

، دوش هتفرگ  یگنهرف  رخاـفم  راـثآ و  نمجنا  فرط  زا  یتشادوکن  نیئآ  یتـئارق  مالـسالا  هجح  يارب  دـش  رارق  یتـقو  مود : هنومن  ب )
: تسا هدمآ  نآ  زا  یشخب  رد  هک  دنسیون  یم  يا  همان  ناشیا 

اه و یّلح  اه و  یـسربط  اـه و  یـسوط  اهدـیفم و  نیعمجا ،) مهیلع  هللا  تاولـص   ) دّـمحم لآ  دّـمحم و  ایـصوا و  اـیبنا و  زا  دـعب  ». . . 
، نانآ زا  سپ  نارگراثیا و  ناگدازآ و  نازابناج و  ادهـش و  نانآ ، زا  دـعب  دنتـسه و  ام  رخافم  اه  ینیمخ  اه و  يرئاـح  اـه و  یـسلجم 

یعقاو رخافم  همه  زا  .متفریذپ  نآرق  زا  دادمتسا  اب  یلو  دوب ، نیگنس  نم  يارب  تشادوکن  نیا  لوبق  ناگدنسیون و . . .  نادنمشناد و 
َرَهْظا ْنَم  اَی  : » منک یم  ضرع  دنوادخ  هب  منک و  یم  یهاوخرذع  دیآ ، یمن  باسح  هب  يا  هرذ  نانآ  تامحز  دزن  نم  ياه  شالت  هک 

هبرجتزا هنومن  دنچ  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  متفرگ  میمـصت  هَترَـشَن .» َهل  الهأ  ُتَسل  لیمَج  ءانَث  نِم  مَک   » و ِحـِیبَْقلا » َرَتَس  َِلیمَْجلا َو 
(2)  . .« .مسیونب راگدای  هب  تسا ، یهلا  فاطلا  زا  هک  ار  دوخ  قفوم  ياه 

هجهل تحارص  . 3

هچ یصخش و  ياه  راتفر  رد  هچ  دشاب ؛ یتحیصن  يرورض و  رکذت  رگا  .تسین  یتسیابردور  هیانک و  هفافل و  لها  یتئارق ، ياقآ  جاح 
تارکذت يروشک و  نیلوؤسم  اب  ناشیا  ددعتم  ياه  يراگن  همان  .دهد  یم  رکذـت  یتحار  هب  نید  غّلبم  ناونع  هب  یعامتجا ، لئاسم  رد 

رـضحم رد  بلاطم  نیا  نایب  یتح  ریـسفت و  جیورتو  میرک  نآرق  هب  هجوت  صوصخ  رد  هزوح  نیلوؤسم  یگنهرف و  نایلوتم  هب  حیرص 
شزاس یشیدنا و  تحلصم  هحماسم ، راب ، ریز  ناشیا   (3) .تسا ناشیا  راتفگ  تحارص  زا  يا  هنومن  ماظع ، عجارم 

ص:70

.67 / 10 / 01 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1
.46 همانیگدنز ص : - . 2

(« مهتاکرب تماد   ) راوگرزب نیـسردم  ینارکنل و  لضاف  یمظعلا  هَّللا  تیآ  كراـبم  رـضحم   » هب باـطخ  يا  هماـن  زا  یـشخب  رد  - . 3
راک ود  ره  ییادز ، تیروجهم  ربمایپ و  ندرک  یـضار  هک  دیناد  یم  امـش  لضاف  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  زیزع و  ياملع  دنتـشون :

و تسوا : ندرک  یضار  رطاخ  هب  تعافش  ماقم  ياطعا  .اهیـضرت  ًهلبق  کنّیلونلف  دوش : یـضار  ربمایپ  ات  دش  ضوع  هلبق  .تسا  دنوادخ 
زا نآرق  اـت  دـش  بجاو  زاـمن  نیلقثلاروـن ، ریـسفت  رد  هیآ  لـیذ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هـتفگ  هـب  .یـضرتف  کـّبر  کـیطعی  فوـسل 

یتیبرت داژن  شاک  يا  .تسا  تیب  لها  نآرق و  تیروحم  رطاـخ  هب  دروم  نیدـنچ  رد  نیلقث  ثیدـح  رارکت  دـیایب و  نوریب  تیروجهم 
سرد رد  شاک  يا  اًلثم و  هَّللا  برـض  دـنداد : یم  دای  اـم  هب  ًارمع ، ٌدـیز  برـض  ياـج  هب  دوب و  نآرق  تیروحم  اـب  لوا  زور  زا  هزوح 
ریسفت مان  هک  رکـش  ار  ادخ  .دوب  نآرق  تیروحم  ساسا  رب  اه  هیرهـش  زا  یـشخب  شاک  يا  دوب و  روحم  نآرق  یقالخا  تایآ  قالخا ،

هریـس لمع و  رکف و  رون  ار  نآرق  شاک  يا  دـندز و  یم  فرح  نآرق  تیروحم  اب  ابطخ  شاک  يا  .دـش  جراـخ  ندوب  یبنج  سرد  زا 
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.میداد یم  رارق  دوخ 
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نیا رد  ددرگ و  یم رکذتم  دشاب ، یماقم  ره  هب  مارتحا ، اب  دهد ، رکذت  دیاب  ار  یبلطم  رگا  دور و  یمن 

: دندومرف صوصخ 

هنهادم و ياضاقت  هجو  چـیه  هب  هک  دـشاب  رادروخرب  یتبالـص  نانچ  زا  هدوب و  رود  هب  يراکـشزاس  يراک و  هظفاحم  زا  دـیاب  غّلبم ، »
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنانچ  تفگ  ار  قح  نخس  مامت  ِتحارص  اب  دیاب  .دننکن  وا  زا  يراکشزاس 

« .دیوگن دیوگب و  ار  قح  دناوتب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراکنایز  ؛(1)  لقی ملف  قحلا  لوقی  نا  یلع  ردق  نم  ساّنلا  رسخا  »

ّیناما مکّیناماب و ال  سیل  « ؛ تسا هدرک  داقتنا  مه  ناناملسم  ياجیب  تاراظتنا  زا  تحارص  لامک  اب  نایدوهی ، زا  ِداقتنا  رانک  رد  نآرق ،
هک ره  دـنک  دـب  راک  سک  ره  هکلی  ! ) تسین باتک  لها  ياهوزرآ  امـش و  ياهوزرآ  هب  يرترب ) باقع و  شاداـپ و  ( ؛  باـتکلا لـها 

(123 ءاسن /  («) .دید دهاوخ  ار  نآ  رفیک  دشاب 

قح نتفگ  زا  شا و . . .  یـسایس  یعامتجا -  تیعقوم  ندـش  راد  هشدـخ  زا  سرت  یـصخش و  عفانم  حـلاصم و  رطاـخ  هب  دـیابن  غّلبم ،
نیا رد  هک  ( 48 هدئام / « ) مهئاوها عّبتت  و ال   » دوش هدز  ماوع  حالطصا  هب  دیوگب و  نخس  مدرم  ياه  سوه  قبط  هدرک و  یـشوپ  مشچ 

(2)« .مدرم ربهر  وا  هن  دوب  دنهاوخ  وا  ربهر  مدرم  تروص ،

(3) .دراد نارگید  صوصخ  رد  مه  شدوخ و  صوصخ  رد  مه  ار  هجهل  تحارص  نیا  ناشیا 

تسا یناوارف  دهاوش  قیداصم و  یتئارق ، مالسالا  هجح  یگژیو  نیا  صوصخرد 

ص:71

ثیدح 354. لصف 8 / ج 1 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  - . 1
.72 ص : غیلبت ، نآرق و  - . 2

تسد الط  هقلح  رتکد  نیا  هک  مدید  نم  .دمآ  هنیاعم  يارب  یکـشزپ  .مدرب  رتکد  هب  ار  يرامیب  نم  دندومرف : اهـسرد  زا  یکی  رد  - . 3
مارح الط  هقلح ي  دـیا ؟ هدرک  تسد  ـالط  هقلح ي  ارچ  رتکد  ياـقآ  میوگب : يزیچ  هنیاـعم  لاـح  رد  متـسناوت  یمن  نم  .تسا  هدرک 

هب دـهاوخب  هنیاعم  نیح  رد  یـسک  رگا  رتکد  ياـقآ  متفگ : نم  .دوش  ینابـصع  کـشزپ  هک  دوب  نکمم  متفگ : یم  روطنیا  رگا  .تسا 
.تسا مارح  درم  يارب  الط  هقلح ي  متفگ : .دییامرفب  .ریخن  تفگ : کشزپ  دراذگ ؟ یمن  رثا  امـش  صیخـشت  رد  دهدب ، يرکذت  امش 

.دینک هنیاعم  ار  رامیب  الاح  متفگ : .دروآرد  ار  الط  هقلح  .دشاب  تفگ : .دیروایبرد  ار  الط  هقلح ي  نیا  هک  منک  یم  شهاوخ  نم 
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: ددرگ یم نایب  هنومن  ود  هک 

يا دندرک و  یم  ار  راک  نیا  هورگ  نیا  شاک  يا  متفگ : مدرک  داقتنا  هورگ  ود  هب  مدرک و  نویزیولت  رد  یثحب  یبش  لوا : هنومن  فلا )
درد تتـسد  یتفگ  هورگ  نآ  هب  هچنآ  تفگ  یـسک  .دـندوب  دـب  مه  اـب  هورگ  ود  نآ  دوخ  .دـندرک  یم  ار  راـک  نآ  هورگ  نآ  شاـک 

هک وت  هب  اما  متـسه ؛ بوخ  منک  یم  داقتنا  هک  وت  قیفر  هب  دـش  روطچ  يدرک ؟ ام  شفک  يوت  ار  تیاپ  ارچ  یتئارق  ياقآ  یلو  دـنکن ،
دب منک ، یم  داقتنا 

.دشن هک  نیا  متسه ؟

يریگوگلا تهج  امـش  دنتـسه ، نیغلبم  وگتفگ  نیا  بطاخم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  هک  دوش  یم  لاؤس  ناـشیا  زا  یتقو  مود : هنومن  ب )
همه رد  دـیاب  وگلا  ناسنا  نوچ  دـیهدن ؛ رارق  وگلا  ارم  : » دـنیامرف یم  دـینک ! نایب  هداوناخ  اب  طابترا  صوصخ  رد  یبلاـطم  ناـبطاخم ،

متـسین و وگلا  يراد  هیاسمه  يراد و  نز  رد  اما  مشاب ؛ وگلا  ات  هدرک  فطل  يرادسالک  رد  نم  هب  ادخ  هچرگا  .دـشاب  هنومن  اه  هبنج 
(1)« .مفیعض یلیخ 

ماهتا عضوم  زا  زیهرپ  . 4

نارود يادـتبا  زا  ناشیا  .تسا  ماـهتا  عضاوم  زا  دوخ  ندرک  رود  دراد ، يدـج  ماـمتها  نآ  هب  یتئارق  مالـسالا  هجح  هک  ییاـهراک  زا 
.دـنک یم  جراخ  تمهت  ضرعم  زا  ار  دوخ  شراتفگ  ای  راتفر  اب  دـشاب ، مزال  هک  ییاج  رد  هتـشاد و  هجوت  لصا  نیا  هب  زورما  ات  غیلبت 

: هنومن ود  .دنز  یم  غّلبم  هب  يریذپان  ناربج  هبرض  لصا ، نیا  ندرکن  تیاعر  یهاگ 

، مدوخ اب  ار  اه  درمریپ  زا  ات  هس  ود ، تسه  مدای  متشاد ، هسلج  اه  مناخ  اهرتخد و  يارب  ناشاک ، رد  مدوب ، هک  هبلط  لوا : هنومن  فلا )
میـشاب هتـساوخ  رگا  ام  دـنداد ، یم  شوگ  مه  اهمناخ  مدرک و  یم  هاگن  اهدرمریپ  هب  نم  .دنتـسشن  یم  ولج  اهنآ  مدرب و  یم  هسلج  هب 

.میرواین دوجو  هب  ار  هانگ  هنیمز  دیاب  مینکن ، هانگ 

هدش فداصم  زامن  تقو  اب  هسلج  نایاپ  .دوب  هدـش  رازگرب  نز  ناغلبم  تهج  یـشیامه  دالیم ، جرب  رد   1394 لاسرد مود : هنومن  ب )
زا دهدب ، يرکذت  ات  دمآ  شدای  هب  ریسم  رد  هک  دوب  ینارنخس  لحم  نِس و  كرت  لاح  رد  تبحص  زا  دعب  یتئارق  ياقآ  جاح  .دوب 

ص:72

ص 59. ناشن ، همان  هژیو  - . 1
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ندـناوخزامن يارب  تسا و  ینوخ  مخز و  نم  نابز  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  اهرهاوخ  : » درک باطخ  همه  هب  هماـنرب  يرجم  نفورکیم 
« .تسا هدرک  كرت  ار  لحمو  هدناوخن  زامن  ناذا ، عقوم  زامن  هماقا  داتس  سیئر  هک  دنیوگن  یضعب  مراد ؛ رذع 

( بّزحت زا  زیهرپ   ) ندوبن حانج  طخ و  رد  . 5

ناشیا .تسا  حانج  طخ و  کی  هب  شیارگ  زا  يرود  تیالو و  طخ  رد  ندوب  یتئارق ، ياقآ  جاـح  تیبوبحم  تیقفوم و  زومر  زا  یکی 
: دیامرف یم  یگژیو  نیا  صوصخ  رد 

.مدروخن هرگ  یـصاخ  صخـش  هورگ و  بزح و  هب  .مدرک  يرود  درادـن ، یمازلا  یحو  لقع و  فرط  زا  هک  ییاـه  ندـش  یگنر  زا  »
رود فلتخم  ياه  هلیبق  دش ، هنیدم  دراو  هک  يزور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مدید 

هلیبق نامهم  هنیدم  هب  دورو  زور  نیلوا  رد  ربمایپ  هک  دـننک  راختفا  ات  دندیـشک  دوخ  هلیبق  يوس  هب  ار  رتش  راسفا  عمج و  ترـضح  رتش 
همه دومرف  دوش ، هنتف  فالتخا و  يارب  يرتسب  تسا  نکمم  تحاران و  رگید  هلیبق  دوش ، دراو  يا  هلیبق  ره  هب  دـید  ترـضح  .دـش  اـم 

.موش یم  دراو  اج  نامه  هب  دیباوخ ، رتش  اجکره  دینک ، اهر  ار  رتش  راسفا 

هورگ حانج و  هب  هتـسباو  ار  نانآ  مدرم  دـیابن  دـننک ، یم  يداقتعا  یگنهرف و  یتیبرت و  راک  هک  یناـسک  مدرک  هدافتـسا  لـمع  نیا  زا 
«(1) .دننک یقلت  یصاخ 

: هنومن ناونع  هب 

ءوس نم  هسلج  زا  يزاب  طخ  تباـقر و  يارب  مدـیمهف  بش  جـنپ  زا  دـعب  مدوب ، هدـش  توعد  بش  تسیب  يرهـش  رد  ینارنخـس  يارب  »
نیا و ياهسوه  هلیسو  هن  متسه ، مالـسا  جّورم  نم  متفگ : دیا ! هداد  لوق  امـش  دنتفگ : .مدرک  یظفاحادخ  نانآ  زا  .دوش  یم  هدافتـسا 

(2)« .نآ

ص:73

هدراهچ رد  دیامرف : یم  دناد و  یم  شردپ  موحرم  زا  یـشرافس  نویدم  ار  هیحور  نیا  یتئارق ، ياقآ  جاح  . » ص 53 همانیگدنز ، - . 1
« کبهذَم کباهِذ و  کَبهَذ و  ُرتسا  ! » نسحم تفگ : نم  هب  نیشام و  ياپ  دمآ  مردپ  مدش ، مق  مزاع  لیـصحت  همادا  يارب  هک  یگلاس 

نیا مروظنم  تفگ : مردپ  تسین ! هّیقت  نامز  هک  زورما  هچ ؟ يارب  ار  بهذم  متفگ : .رادهگن  یفخم  ار  تبهذم  دـمآ و  تفر و  لوپ و 
یم ینک  كرت  ار  دجـسم  نآ  یتساوخ  یلیلد  هب  يراگزور  رگا  هک  نوچ  وشن ، دجـسم  کی  هب  دّیقم  زامن  يارب  تقو  چیه  هک  تسا 

ورب و دجاسم  همه  هب  شاب و  تّما  لثم  مدنزرف ! .تسا  هدمآ  ...هبلط  نیا  ای  هدرک و  ادـیپ  يا  هلئـسم  اقآ  ای  هدـش ، اتود  اهطخ  دـنیوگ :
طخ چیه  دراو  هّللادمحب  هک  دش  ثعاب  تحیصن  نیمه  هب  يراپس  شوگ  يرآ  .شابم  یّصاخ  صخش  سابل و  ناکم و  اج و  هب  دّیقم 

.32 ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  .موشن » یسایس 
ص:53. ج 1 ،) ، ) نامه - . 2
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اه تراهم  اه و  هویش  مود : لصف 

هراشا

ص:75
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: مود لصف 

اه تراهم  اه و  هویش 

ثحابم هئارا  ياه  هویـش  رد  عونت  نابطاخم ، ياه  قوذ  اه و  تیفرظ  توافت  اـه و  ناـسنا  رد  اـه  شیارگ  قیالـس و  عونت  هب  هجوت  اـب 
، اه هویـش  رد  عونت  .دنـشاب  زّهجم  ددـعتم  ياه  هویـش  اه و  شور  هب  مرتحم  ناـغّلبم  ناـملعم و  اـت  تسا  مزـال  تسا و  يرورـض  يرما 

تـشادرب ُنت  ود  راتکه  کی  زا  یمیدـق  شور  اب  یلوصحم  تشاک  رد  رگا  الثم  .تسا  حرطم  زین  رگید  مولع  رد  هک  تسا  یعوضوم 
، تعاس لهچ  اب  یمیدـق  شور  اب  رگا  شزومآ ، رد  روط  نیمه  .ددرگ  یم تشادرب  ُنت  شـش  دـیدج ، ياهـشور  اـب  هزورما  دـش ، یم 

.ددرگ یم  سیردت  عوضوم  نامه  تعاس ، هد  اب  يزورما  شور  اب  دش ، یم  سیردت  یعوضوم 

هلـصوحو و تسا  رادروخرب  گنراگنر  قیالع  قیالـس و  زا  هک  يا  هعماج  تسا ؛ زورما  تایرورـض  زا  عونتم  ياهـشور  اب  نید  غیلبت 
ار نید  مایپ  دنناوتب  هئارا ، رد  تراهم  بسک  تسرامم و  نیرمت و  اب  ناغّلبم  ات  دنک  یم ءاضتقا  اذل  تسا ؛ توافتم  شنابطاخم ، هلغـشم 

.دنیامن هضرع  دوخ  نابطاخم  هب  هزات  ون و  ياه  بلاق  رد 

اب دـناوت  یم غّلبم  مّلعم و  ره  هک  ییاه  هویـش  میوش ، یم انـشآ  یتئارق  مالـسالا  هجح  هئارا  ياه  تراهم  اه و  هویـش اب  ام  لصف ، نیا  رد 
.دشخبب یقنور  دوخ  یغیلبت  شور  هب  دنک و  ادیپ  تراهم  شور  هویش و  نآ  رد  تسرامم ، نیرمت و 

ندوب يرصب  یعمس و  فلا )

هراشا

، شزومآ دربشیپ  بطاخم و  ییاریگ  رد  مشچ  نیب ، نیا  رد  دـنکاردا و  مهم  ياـه  رازبا  زا  ود  ره  مشچ ، شوگ و  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
ياقآ جاح  ّمهم  ياهراک  زا  .تسا  رادروخرب  يرتشیب  يراذـگ  ریثأت  هبذاج و  زا  يرـصب ، یعمـس و  شزومآ  اذـل  دراد ؛ يرتشیب  مهس 

یعمس شزومآ  غیلبت ، هصرع ي  رد  یتئارق 

ص:76
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: ددرگ یم نایب  شور  نیا  مهم  قیداصم  زا  یخرب  هک  تسا  يرصب  و 

هایس هتخت  اب  هئارا  . 1

یم بطاخم  رتهب  بذج  هدنیوگ و  ياه  تلاح  رد  عّونت  ببـس  هدوب ، تکرح  اب  هارمه  هک  هایـس  هتخت  ولبات و  قیرط  زا  بلاطم  هئارا 
.تسا ناشیا  يراک  هبذاج  اب  مهم و  ياه  هویـش زا  یتئارق  مالـسالا  هجح  طسوت  همانرب  طاشن  اـب  هئارا  هایـس و  هتخت  زا  هدافتـسا  .ددرگ 
یعونت دهد و  هئارا  ار  ینید  فراعم  هبذاج  اب  هنادنمرنه و  تروص  هب  دناوتب  ات  دش  هبرجت  اب  مّلعم  نیا  يارب  یبسانم  رتسب  هایـس ، هتخت 

نیا .تسا  شزومآرد  مهم  لصا  کی  ناشیا  يارب  هویـش ، نیا  زونه  لاس ، هاـجنپ  تشذـگ  اـب  زورماو  دـنزب  مقر  فراـعم  غیلبت  رد  ار 
: دندومرف هویش  نیا  زا  يریگ  هرهب  صوصخ  رد  هبرجت ، اب  ملعم 

« .متفرگ هرهب  ود  ره  نتشون  نتفگزا و  مدرک و  هدافتسا  هایس  هتخت  زا  هکلب  دشاب ؛ یعمس  هک  مدشن  يربنم  طقف  »

رد تاکن  نیا  .دشاب  هدافتـسا  لباق  زیزع  ناغلبم  ناملعم و  همه ي  يارب  دناوت  یم هک  دنراد  ییاهـشرافس  ولبات ، زا  هدافتـسا  رد  ناشیا 
: دشاب یم  عوضوم  دنچ  بلاق 

ولبات ياه  یگژیو  فلا )

.دشاب نابطاخم  یملع  حطس  بلاطم و  مجح  اب  بسانتم  ولبات ، هزادنا  . 1

.مییامن مادقا  نآ  عفر  هب  تبسن  هدش ، نیرضاح  یخرب  دید  رد  لکشم  ثعاب  هدیبات و  ولبات  زا  یتمسق  يور  رون ، رگا  . 2

.میهد رییغت  ار  وا  ياج  تسا ، فیعض  وا  دید  ای  دنیبب  ار  ولبات  دناوت  یمن  هک  تسا  یتروص  هب  یصخش  نتسشن  ّتیعقوم  رگا  . 3

ار اـهنآ  دوش ، یم  نادرگاـش  هجوت  بلج  بجوم  رگید  ءایـشا  اـی  ریواـصت  رگا  مینک ، تقد  ولباـت  فارطا  هب  سرد  عورـش  زا  لـبق  . 4
.میرادرب

.دوشن شزغل  راچد  نآ ، يور  نتشون  ماگنه  ات  دشاب  هتشاد  لماک  رارقتسا  هدوب و  جوم  نودب  فاص و  ولبات ، حطس  . 5
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ولبات يور  يراتشون  تاکن  ب )

.دراد نابطاخم  رب  میقتسمریغ  یتیبرت  رثا  راک  نیا  .میسیونب  ولبات  يالاب  ار  ادخ  مان  ادتبا  . 1

، دب يادـص  هک  هنوگ  نامه  .دـهد  یم  هولج  رتوکین  نابطاخم ، رظن  رد  ار  هدنـسیون  تیـصخش  شوخ ، طخ  .میـسیونب  ابیز  طخ  اب  . 2
.دنک یم  هتسخ  ار  بطاخم  مه  دب  طخ  تسا ؛ هدننک  هتسخ 

قحلم سالک ، هب  رترید  هک  يدارفا  ات  میسیونب ، ولبات  يور  ار  ثحب  عوضوم  سرد ، يادتبا  رد  . 3

.دنریگ رارق  سرد  عوضوم  نایرج  رد  دنوش  یم 

.مینک نتشون  هب  عورش  ولبات  يالاب  زا  . 4

.مینک نتشون  هب  عورش  ولبات ، تسار  تمس  زا  یسراف  لثم  ییاه  نابز  رد  . 5

.مینک زیهرپ  ینالوط ، ياه  ترابع  نتشون  زا  میسیونب و  مظنم  هدش و  يدنب  هتسد  ار  بلاطم  . 6

.میسیونن ار  يرورضریغ  فدارتم و  تاملک  میسیونب و  ار  یلصا  بلاطم  نیوانع و  طقف  . 7

.زیر دایز  هن  میسیونب و  تشرد  دایز  هن  ینعی  دشاب ، ولبات  اب  نابطاخم  هلصاف  رادقم  ولبات و  هزادنا  اب  بسانتم  اه  هتشون  هزادنا  . 8

، دـهاک یم  ملعم  رابتعا  زا  راک  نیا  اریز  .میوشن  ررکم  حالـصا  هب  روبجم  اـت  میـسیونن  طـلغ  مینک  تقد  تاـملک ، نتـشون  زا  لـبق  . 9
.يراتفگ ررکم  ياهاطخ  دننامه 

.دنشاب هتشادن  ولبات ، هب  ررکم  هاگن  هب  زاین  بلاطم ، نتشون  يارب  نیرضاح  ات  میناوخب  ار  بلاطم  ولبات ، يور  نتشون  ماگنه  . 10

.نییاپ هن  دورب  الاب  فرط  هب  هن  طخ  هک  يا  هنوگ  هب  میسیونب ، میقتسم  طخ  کی  يور  مینک  یعس  . 11

.دوشن داجیا  بسانمان  يادص  ات  مینک  هدافتسا  مرن ، چگ  زا  مینک  یم  هدافتسا  چگ  زا  رگا  . 12

تسا نشور  رگا  مینک و  هدافتـسا  نشور  گنر  زا  تسا  هریت  ولبات  رگا  .دشاب  ولبات  گنر  اب  بسانتم  هدافتـسا ، دروم  ياه  گنر  . 13
.هریت گنر  زا 
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.دایز هن  دشاب ، مک  هن  طوطخ ، نیب  هلصاف  . 14

.مینک هدافتسا  عونتم  فلتخم و  ياه  گنر  زا  بلاطم  نتشون  رد  مینک  یعس  . 15

.دوش هتشون  گنررپ ، ات  میربب  راک  هب  ولبات  يور  بسانم ، راشف  اب  ار  کیژام  ای  چگ  نتشون ، ماگنه  . 16

هدنسیون بادآ  ج )

یتیبرت . 1

.میتسیاب هجرد  هیواز 45 اب  هکلب  مینکن ، نیرضاح  هب  تشپ  نتشون ، ماگنه  تسا ، نکمم  هک  ییاج  ات 

.دننیبب ار  اه  هتشون  یتحار  هب  نیرضاح  ات  میورب  ولبات  رانک  هب  هکلب  مینکن ؛ فقوت  اه  هتشون  لباقم  بلاطم ، نتشون  زا  سپ 

.میهدن روتسد  نادرگاش ، هب  ولبات  ندرک  كاپ  يارب  زگره 

ولبات ندرک  كاپ  هب  مادقا  نانیمطا ، لوصح  زا  سپ  دوش و  هداد  نیرـضاح  هب  تشاددای  يارب  یفاک  تصرف  بلاطم ، نتـشون  زا  سپ 
.مییامن

.دوشن هجاوم  هفقو  اب  سالک  سیردت ، ماگنه  ات  میوش  نئمطم  نک ، كاپ  هتخت  يراتشون و  مزاول  دوجو  زا  سالک  عورش  زا  لبق 

نآ هتسشن  تلاح  هب  هکلب  میوشن ، مخ  نیرضاح ، لباقم  رد  نآ  نتشادرب  يارب  داتفا ، نیمز  يور  يراتشون ، هلیسو  نتشون ، ماگنه  رگا 
زا لبق  دـیاب  ملعم ، دریگ ، یم  رارق  نیرـضاح  دـید  لـباقم  رد  مه  ملعم  رـس  تشپ  نتـشون ، ماـگنه  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  .میرادرب (  ار 

 ( .دیامنب ار  مزال  تقد  دوخ  سابل  بناوج  رهاظ و  عضو  ندرک  بترم  هب  تبسن  سیردت ،

ملعم هب  ار  یمایپ  ندـناسر  دـصق  نادرگاش  رگا  ات  میناوخب ، ار  سـالک  ولباـت  يور  ياـه  هتـشون  اـمتح  میوش  یم  سـالک  دراو  یتقو 
رارق سیردت  زا  لبق  سالک  رد  هدـش  حرطم  لیاسم  نایرج  رد  نینچمه  میربب و  یپ  نآ  هب  دـننک  نایب  دـنناوت  یمن  میقتـسم  دـنراد و 

.میریگ

.مییامن هدافتسا  زین  شِِلف  رادومن و  یشاقن ، زا  بلاطم  رتهب  میهفت  يارب 
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یتشادهب . 2

مدع نیرضاح و  هجوت  بلج  رب  هوالع  راک  نیا  اریز  .مینکن  يزاب  چگ  اب  سیردت ، ماگنه  مینک ، یم  هدافتسا  چگ  زا  نتـشون  رد  رگا 
.دوش یم  سابل  اه و  تسد  یگدولآ  تعاب  سرد ، بلاطم  هب  تبسن  نانآ  زکرمت 

.مینکن هیکت  ولبات  هب  میشاب  بظاوم  سیردت ، ماگنه 

.میشکن دوخ  سابل  تروص و  هب  ار  چگ  هب  هدولآ  تسد  میشاب  بقارم  مینک ، یم  هدافتسا  چگ  زا  نتشون  رد  رگا 

ولبات ندرک  كاپ  تاکن  د )

هراشا

.مینک كاپ  رت  هتسهآ  هدش ، هتشون  ولبات  يور  هک  ار  یسدقم  امسا  مارتحا ، ظفح  يارب 

.مینک كاپ  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  ولبات  مینک  یعس 

.دوشن هدولآ  سالک ، ياضف  ات  مینک  كاپ  هتسهآ  ار  ولبات  مینک ، یم  هدافتسا  چگ  زا  رگا 

.مینکن هدافتسا  تسد  زا  ولبات  ندرک  كاپ  يارب 

دیدج تاملک  اب  طالتخا  بجوم  مه  اریز  .دـنامن  یقاب  ولبات ، يور  یلبق  ياه  هتـشون  زا  يرثا  ات  مینک  كاپ  مکحم ، لماک و  ار  ولبات 
.دوش يریگولج  ناحتما  هسلج  رد  هدافتساءوس  زا  مه  دوشن و 

یلمع تکرح  شیامن و  زا  يریگ  هرهب  . 2

شزومآ و هصرع ي  رد  ّرثؤم  ياهراک  زا  یلمع  تکرح  بلاق  رد  شیامن و  زا  يریگ  هرهب  اب  مایپ  هئارا 

: دنیامرف یم  شیامن  زا  هدافتسا  یمسجت و  تاکرح  صوصخ  رد  یتئارق ، ياقآ  جاح  .تسا  غیلبت 

، نآ ندـید  اب  مهاوخ  یم  هک  ینک  یم  هدـنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناشن  نم  هب  اهلا ! راـب  هک  تفگ  میهاربا 7  ترضح  یتقو  »
(1) .دریگ یم  تروص  یلمع  سوسحم و  تروص  هب  شیامن و  قیرط  زا  وا  خساپ  ددرگ ، نئمطم  ملد 
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ِْریَّطلا َنِم  ًهََعبْرَأ  ْذُـخَف  َلاـق  ِیبـْلَق  َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  یَلب َو  َلاـق  ْنِمُْؤت  َْمل  َلاـق َأ َو  یتْوَْـملا  یُْحت  َفـْیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو  - . » 1
هک یماگنه  روآ ) دایب   ) و ٌمیِکَح ؛» ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعا  ًایْعَس َو  َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک  یلَع  ْلَعْجا  َُّمث  َْکَیلِإ  َّنُهْرُـصَف 

: درک ضرع  يا ؟ هدرواین  ناـمیا  رگم  دومرف : ینک ؟ یم  هدـنز  ار  ناـگدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناـشن  نم  هب  اراـگدرورپ  تفگ : میهاربا 
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دزن ار  اهنآو  ریگرب  ار  غالک ) رتوبک و  سورخ ، سوواط ،  ) هدـنرپ راهچ  دومرف : دـنوادخ )  ) .دـبای شمارآ  مبلق  هکنآ  يارب  یلو  ارچ ،
تعرـس هب  ناوخب ، ار  ناگدنرپ  هاگنآ  هد ، رارق  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  یهوک  ره  رب  سپـس  زیمایب ) مهرد  و   ) نک هعطق  هعطقو  عمج  دوخ 

(260 هرقب ،  ) .تسا میکح  ياناوت  دنوادخ  هک  نادب  دنیایب و  وت  يوسب 

یتئارق نسحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  غیلبت  سیردت و  نرق  www.Ghaemiyeh.comمین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 298زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوب یـشیامن  تروـص  هب  یعوـن  هب  تسا ، هدـمآ  هیآ 259  هرقب ، هروـس  رد  هک  ( ریزع ناتـساد  ) ناربماـیپ زا  یکی  لاؤـس  هب  خـساپ  اـی 
(1) .تسا

زورب دوخ  زا  سوسحم  یتکرح  تبحص ، ياج  هب  دندرک و  یم  هدافتـسا  شیامن  هویـش  زا  دوخ  ياهدروخرب  رد  یهلا ، يایلوا  یهاگ 
.دنداد یم 

ناـکت ار  تخرد  نآ  زا  يا  هخاـش  ترـضح  هک  میدوب  هتـسشن  یتخرد  هیاـس  رد  ادـخ 9  لوسر  اب  هارمه  دـیوگ : یم  یـسراف  ناملس 
: دومرف دعب  تخیر و  شیاه  گرب  هک  يروطب  دنداد ؛

؟ مدرک راک  هچ  هک  دیسرپ  یمن  ایآ 

(2) .دزیر یم  تخرد  نیا  ياه  گرب  نوچمه  شناهانگ  دناوخ ، یم  زامن  یتقو  نمؤم 

، يدنواشیوخ ببس  هب  يراولایع و  تهج  هب  ات  تساوخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  لیقع  یتقو  نینچمه ،

يارب خساپ ، رد  ترضح  دشاب ، هتشاد  لاملا  تیبزا  يرتشیب  هرهب 
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دوب هتخیر  ورف  شیاه  فقس  يور  رب  نآ  ياهراوید  هک  یلاح  رد  درک ، روبع  يدابآ  کی  رانک  زا  هک  ریَزُع )  ) یـسک دننامه  ای  - . 1
یم هدنز  گرم  زا  سپ  ار  اهنیا  هنوگچ  دـنوادخ  تفگ : دوخ ) اب  وا  دوب ، هدـنکارپ  وس  ره  رد  ناشیاه  ناوختـسا  هدرم و  نآ  مدرم  (و 

ای زور ، کی  تفگ  يدرک ؟ گنرد  ردـقچ  تفگ : وا ) هب  و   ) درک هدـنز  سپـس  دـناریم و  لاس  دـص  کـی  ار  وا  دـنوادخ  سپ  ؟ دـنک
هارمه هک   ) دوخ یندیـشون  اذـغ و  هب  يا ، هدرک  گنرد  لاس  دـص  کی  هکلب  هن ) : ) دومرف ما ! هدرک  گـنرد  ار  زور  کـی  زا  یتمـسق 
ارجام نیا  تسا ، هدـش  یـشالتم  هنوگچ  هک   ) نک هاگن  دوخ  غالا  هب  .تسا و  هتفاین  رییغت  اـهلاس ) تشذـگ  اـب  هک   ) نک هاـگن  یتشاد )

ناوختسا هب  نونکا )  ) .میهد یم  رارق  مدرم  يارب  یتجح  و  زیخاتسر )  ) هناشن ار  وت  مه )  ) و مییوگ ) خساپ  وت  هب  مه  هک  تسا  نآ  يارب 
قیاـقح نیا   ) هک یماـگنه  سپ  .میناـشوپ  یم  تشوگ  نآ  رب  میهد و  یم  دـنویپ  مهب  ار  اـهنآ  هنوگچ  هک  رگنب  دوخ ) بکرَم  ي   ) اـه

.تساناوت رداق و  يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  مناد  یم  دوجو ) مامت  اب  نونکا  : ) تفگ دش ، راکشآ  ادخ ) درم  نآ  يارب 
حیـضوت يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  زاب  و  ص 17و18 . ج 4 ، هعیـش ، ثیداحا  عماج  - . 2

ص ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحم   ) .دومن هدافتسا  نیمز  يور  رب  یفارحنا  طخ  نیدنچ  میقتسم و  طخ  کی  ندیـشک  زا  لطاب  قح و  هار  ِنداد 
يزیچ رهاظ  رد  هک  ییارحـص  زا  دومرف : لاثم  روطب  .تخاس  یم  ار  يا  هنحـص  مهم ، هلئـسم  کـی  هب  دارفا ، ِنداد  هجوت  يارب  اـی  ( 56

ناتـساد .دـنوش  یم  عمج  هنوگنیا  مه  کچوک  ناهانگ  دومرف : اه  كاشاخ  راخ و  ندـش  عمج  زا  سپ  دـننک و  عمج  مزیه  تشادـن ،
ص 204. ج 1 ، ناتسار ،
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(1)« .درب یم  وا  تسد  کیدزن  هدرک و  غاد  ار  يا  هلیم  لیقع ، هب  منهج  شتآ  يروآدای 

دناوتب هک  ییاج  ات  دنک و  یم هدافتسا  یشیامن  تاکرح  زا  میهافم  هب  یشخب  تینیع  يارب  غیلبت ، سیردت و  رد  یتئارق ، مالـسالا  هجح 
یمالک مایپ  امومع  هکلب  دـنک ؛ یمن ءافتکا  یلاـخ  مـالک  هب  زگره  دـهد ، هئارا  یـشیامن  یلمع و  سوملم ، تروص  هب  ار  موهفم  کـی 
دیامن یم  نایب  هک  یتالمج  تاملک و  اب  نخـس  گنهآ  ادـص و  ندرک  بسانم  .دـنز  یم  دـنویپ  یمالک  ریغ  رـصنع  کـی  اـب  ار  دوخ 

هب تائاضتقا ، طیارـش و  روخارف  هب  هک  تسا  ییاهراک  هلمج  زا  یلمع  تروص  هب  اه  تکرح  یخرب  ماجنا  مشچو و  تسد  تاکرحو 
تاـکرح هلمج ، اـی  هملک  يادا  کبـس  ادـص و  ُنت  يرایـسب ، طیارـش  رد  نینچمه ، دریگ ؛ یم  تروص  ناـشیا  زا  هناـمیکح  تروـص 

: هنومن ناونع  هب  .دیامن  یم  بذج  ار  بطاخم  هک  دیامن  یم  داجیا  یتلاح  تسا ، ناشیا  مالک  اب  گنهامه  هک  وربا  مشچ و  بسانم 

ار نایفارطا  دـنیامن ، نایب  ار  یبلاطم  یکدوک  نینـس  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ملع  صوصخ  رد  دنتـساوخ  یناـمز  لوا : هنومن  فلا )
دننیبب همه  ات  دریگ  یم  الاب  ار  شَِلف  سپـس  دهدب و  ناشیا  هب  ار  شَِلف  يدرف  ات  دننام  یم  رظتنم  و  دیراد ؟ شَِلف  هک  دـننک  یم  باطخ 

امـش هک  دهد  یم  حیـضوت  عمج  هب  ور  دـنناد ، یم  ار  نآ  ییاراک  تسا و  سوملم  سوسحم و  مه  يارب  هک  يا  هلیـسو  نیا  اب  دـعب  و 
رایتخا رد  ار  مولع  ات  درادن  تردق  یلاعت  يادخ  ایآ  .دـیزیر  یم  شَِلف  نیا  يور  رتویپماک  زا  یتحار  هب  ار  باتک  رازهدـنچ  تاعالطا 

؟ دهد رارق  مالسلا  هیلع  ماما 

(2)« ًالیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو   » هفیرش هیآ  دنتساوخ  یتقو  مود : هنومن  ب )

تـشگنا المع  اج  نیمه  رد  دریگ ؛ یم  ناـهد  هب  ترـسح  تشگنا  دوش  یم  تحاراـن  ناـسنا  یتقو  هک  دـندومرف  دـنهدب ، حیـضوت  ار 
رتشیب شا  یتحاران  یتقو  دندومرف  سپس  .دنیبب  بطاخم  ات  دنتفرگ  ناهد  هب  ترسح 
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نیا زا  وت  رگا  دـیامرف : یم  ماما  دـشک  یم  ار  دوخ  تسد  سرت  زا  لیقع  دروآ ، لیقع  تسد  کـیدزن  درک و  غاد  ار  ینهآ  ماـما  - . 1
هبطخ 224. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  .مسرت  یم  ادخ  يدبا  رهق  باذع و  زا  نم  یسرت ، یم  ایند  هداس  شتآ 

هارمه ربمایپ  اب  شاک  يا  دیوگ : یم  دزگ و  یم  نادند  هب  ترسح ) يور  زا   ) ار دوخ  تسد  ود  كرشم )  ) راکمتـس هک  يزور  و  - . 2
.27 ناقرف / .مدش  یم 

یتئارق نسحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  غیلبت  سیردت و  نرق  www.Ghaemiyeh.comمین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 298زکرم  هحفص 102 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14351/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14351/AKS BARNAMEH/#content_note_82_2
http://www.ghaemiyeh.com


و  » هک دـندومن  نایب  ار  هیآ  یتقو  سپـس  دـنداد و  ناشن  ار  راک  نیا  ـالمع  اـج  نیمه  رد  دزگ ؛ یم  ترـسح  هب  ار  شتـسد  کیدـشاب 
هب هتفرگ و  مه  رانک  ار  تسد  ود  اجنیا  رد  .دزگ » یم  نادند  هب  ترـسح ) يور  زا   ) ار دوخ  تسد  ود  كرـشم )  ) راکمتـس هک  يزور 

ماجنا سوسحم  تروص 

.دنداد (1)

ریوصت حرطزا و  يریگ  هرهب  . 3

بلاق رد  هئارا  تیلباـق  یثحب  هک  یعقاوم  رد  ناـشیا ، .تسا  یتئارق  مالـسالا  هجح  ياـه  هویـش  رگید  زا  ریوصت  حرط و  زا  يریگ  هرهب 
: هنومن ناونع  هب  .دریگ  یم  هرهب  هویش  نیا  زا  دشاب  هتشادریوصت  حرط و 

یم هسدـنه  رد  هک  دـهد  یم  حیـضوت  دـشک و  یم  هتخت  يور  ار  يا  هرئاد  مین  چـگ ، اب  حـیبست و  کمک  هب  ناشیا  لوا : هنومن  فلا )
 ... .تسا همئاق  هیواز  هیواز ، نیا  دنیوگ  یم  هریاد ، مین  تمس  ود  هب  دینک  میسرت  طخ  اتود  امـش  هریاد ، مین  نیا  ياجک  ره  زا  دنیوگ :

رادم و رد  رگا  ییادتبا ، هچب  وءزج  بساک  کی  ات  وجـشناد  داتـسا و  روهمج و  سیئر  ربهر و  زا  دشاب  یماقم  ره  رد  ادـخ ، هب  نمؤم 
هیواز نوچ  دسر ، یم  هجیتن  فده و  هب  يواسم  لکـش  هب  دشاب  هک  یتیعقوم  ره  رد  دشاب  ترتع ) نآرق و  ریـسم  رد   ) میقتـسم طارص 

هک یتاناکما  ناوترادـقم و  هب  یـسک  ره  .دـنک  یمن  ادـیپ  هدـقع  تقو  چـیه  نیاربانب  .تسا  میقتـسم  یتیعقوم  ره  رد  تکرح  همئاق و 
يرگید دهد و  یم  ریقف  هب  ار  نآ  ناموت  کی  دراد و  ناموت  دص  یـسک  رگا  الثم ، دنـشک ؛ یم  باسح  وا  زا  تسا  هداد  یلاعت  يادخ 

ناش ییاراد  هب  تبـسن  ود  ره  نوچ  باوث  رد  تسا  يواسم  ود  ره  دـشاب  دـنوادخ  يارب  رگا  دـهدب  نویلیم  کی  دراد و  نویلیم  دـص 
نیا .دـنک  یم  هاگن  ییاراد  هب  تبـسن  دـنک ، یمن  هاگن  يا  هداد  هچنآ  هب  دـنوادخ  میراد  ثیدـح  .دـنداد  دـنوادخ  يارب  مدـص  کـی 

.تسا يواسم  هجیتن  فده و  هک  تسا  همئاق  هیواز  ندوب و  رادم  رد  تمالع 

ص:83

زا یکی  زا  هظحل  نیمه  رد  دیورب ، سالک  رس  نشور  سابل  اب  دیاب  امـش  هک  دنک  یم  شرافـس  نیغلبم  هب  یتقو  ررکم  هک  نیا  ای  - . 1
دوخ يولج  نانچ  دریگ و  یم  ار  وا  يابع  یهاوخ  رذـع  اب  دـیایب و  ولج  ات  دـنک  یم  اضاقت  دراد ، یکـشم  يابع  هک  هسلج  نویناحور 

.تسا رتهب  تلاح  مادک  هک  دیوگ  یم  نابطاخم  هب  سپس  تسادیپ و  ناشیا  تروص  رس و  ندرگ و  يرادقم  طقف  هک  دراد  یم  هگن 
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: لکش

یترتع هللا  باتک 

: حیضوت نیا  اب  تسا ، تاقدص  هیآ  تسا ، هداد  هئارا  حرط  تروص  هب  ناشیا  هک  يرگید  هنومن  مود : هنومن  ب )

: دنیوگ یم  تسیب  هب  هیلع ؛ موسقم  دنیوگ : یم  جنپ  هب  موسقم ؛ دنیوگ : یم  دـص  هب  .تسیب  دوش  یم  دوش ، میـسقت  جـنپ  هب  دـص  رگا 
.تمسق جراخ 

اهدمآردرپ زا  دیامرف : یم  یلاعت  يادخ  .مینک  یم  ادیپ  ام  ار  شتمـسق  جراخ  هدرک و  نایب  ار  هیلع  موسقمو  موسقم  يا  هیآ  رد  نآرق 
ِیف ْمُُهبُوُلق َو  ِهَفَّلَؤُْملا  اْهیَلَع َو  َنیِلماـْعلا  ِنیکاـسَْملا َو  ِءارَقُْفِلل َو  ُتاـقَدَّصلا  اَـمَّنِإ  : » تسا نیا  هیآ  .دـیهدب  اهدـمآرد ، مک  هب  دـیریگب و 

(60 هبوت / « ) ٌمیکَح ٌمیلَع  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َنِم  ًهَضیرَف  ِلیبَّسلا  ِْنبا  ِهَّللا َو  ِلیبَس  یف  َنیمِراْغلا َو  ِباقِّرلا َو 

.تاکز ینعی  نآرق ؛ رد  تاقدص 

.دش نایب  هک  تسا  دروم  تشه  هیلع  موسقم  تسا و  موسقم  تاقدصلا » »

.مینک هیلع  موسقم  رد  برض  ار  تمسق  جراخ  دیاب  میسقت  تحص  يارب  ام  .هن  ای  تسا  تسرد  میسقت  نیا  مینیبب ، میهاوخ  یم  الاح 

دنک و یم  راک  هرابود  دش ، دازآ  یتقو  هدرب  .دنهد  یم  هقدص  دننک و  یم  راک  هرابود  دش ، نازیم  ناش  یگدنز  نیکاسم  ارقف و  یتقو 
 . ...دهد یم  هقدص  دنک و  یم  راک  دنمراک  دوخ  دش ، قیوشت  دنک ) یم  عمج  ار  تاکز  هک   ) لماع دنمراک و  یتقو  .دهد  یم  هقدـص 

هقدص زین  نانآ  دنداتفا ، هار  یتقو  میهدب ، لوپ  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  ینعی 
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.ددرگ یمرب هعماج  هب  دش ، هداد  اهنآ  هب  هچنآ  دنهد و  یم 

: لکش

: بطاخم ندرک  هنشت  ب )

هراشا

، دشاب هنشت  بطاخم  رگا  .ددرگ  یم  وا  شریذپ  هنیمز  یگدامآ و  ببس  بطاخم ، رد  یگنشت  داجیا 

یم نییبت  لقتسم  تروص  هب  ار  دروم  دنچ  اه ، هویـش  زا  یخرب  نیوانع  نایب  نمـض  اجنیا  رد  ام  .دریگ  یم  ارف  ار  ثحب  رتهب  رتدوز و 
.مییامن

ندرک هنشت  ياه  هویش  زا  یخرب  . 1

: دندومرف نایب  هنوگ  نیا  ار  شطع  داجیا  ياههار  زا  یخرب  یتئارق ، ياقآ  جاح 

یهاگآ تبثمراثآ  يونعمو و  يدام  تاکرب  ربنم ، ای  سالک  عوضوم  ياه  ترورـض  نایب  زا : دنترابع  ندرک  هنـشت  ياههار  زا  یخرب  »
ییوگ و هدرشف  نیریش ، نایب  اب  عوضوم  هب  دورو  عوضوم ، ندرک  یباوج  لاؤس و  ثحب ، دروم  عوضوم  هراب  رد  نتسنادن  ءوس  راثآ  و 

 - یحو  ) نقتم عبانم  اب  سرد  طابترا  ناـیب  تسا ، هتـشاذگ  تقو  ثحب ، ندرک  هداـمآ  يارب  هک  یتعاـس  رادـقم  ناـیب  ییوگ ، هدـیزگ 
 . . .« .و دنشاب  هتشاد  شیامن  تیفرظ  هک  یتاعوضوم  ندرک  یشیامنو  تقوم ، ندرک  توکس  ناگرزب ،) لقع -  نیموصعم - 

، لـیذ ياـه  هنوـمن  اـما  دریگ ، یم  رارق  ثحب  دروـم  لقتـسم  تروـص  هب  همادا  رد  شطع ،» داـجیا  » ياـههار نیواـنع و  نـیا  زا  یخرب 
ثحابم هب  رتهب  هک  دنک  هنشت  بیغرت و  ار  دوخ  نابطاخم  ات  هدرب  راک  هب  نآرق » زا  ییاهسرد  » رد یتئارق  ياقآ  جاح  هک  تسا  يریباعت 

: دنهدب لد 

نیا نوچ  دیشاب ، هتشاد  تیانع  ار  ثحب  نیا  .منک  یم  ار  رابکتسا  ثحب  زورما  - 
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ار اه  ثحب  یضعب  .منک  یم  تبحـص  منک و  یم  یهاگن  کی  نم  ار ، اه  ثحب  یـضعب  .تسا  هعلاطم  تعاس  اهدص  هراصع ي  ثحب 
.منک یم  راک  شیور 

ثحب زا  لبقدیاب  نم  میتسه و  ریگ  ام  .میتسه . .  راتفرگ  رایـسب  ام  دشاب و  یم  يدـیفم  رایـسب  هک  تسا  سانلا  قح  هرابرد ي  ثحب  - 
.مینک هجوت  ثحب  نیا  هب  یگدنمرش  لاح  کی  یعوضخ و  لاح  کی  اب  همه  .منک  رافغتسا  دیاب  مه  ثحب  زا  دعب  منک و  رافغتسا 

زور هنابـش  رد  دیاب  تعاس  لهچ  یـس  دـیاش  دـینک  هعلاطم  دیـشاب  هتـساوخ  ناتدوخ  دـیهد  یم  شوگ  هقیقد  لهچ  امـش  هک  یثحب  - 
.دیایب ناتریگ  هقیقد  لهچ  نیا  ات  دینک  هعلاطم 

.تسا گنشق  یلیخ  دیهدب ، شوگ  يدایز  تسا ، فیح  هصق  نیا  - 

بسانم نییبت  اب  زور  هب  رتیت  باختنا  . 2

يزورما و ار  اهرتیت  دـشاب ، نکمم  هک  ییاـج  اـت  ناـشیا ، تسا ؛ رتیت  باـختنارد  تقد  لـمأت و  یتئارق ، ياـقآ  جاـح  مهم  ياـهراک  زا 
یم بطاخم  بذـجو  هجوت  ببـس  هک  دـیامن  یم  باختنا  جـیار  تاحالطـصا  يزورما و  هعماج ي  رد  فراـعتم  نیواـنع  اـب  بساـنم 

.ددرگ

، زین سرد  کی  ددـعتم  ياه  تمـسق  يارب  سرد ، عوضوم  ناونع  هب  سرد و  ره  يارب  یلکرتیت  باختنا  رب  هوالع  هبرجتاـب ، مّلعم  نیا 
.دنک یم  باختنا  ار  یبسانم  رتیت 

: زا دنترابع  ناشیا  ياهسرد  یخرب  نیوانع  هنومن 

بصن لزع و  ياهرایعم  ضیرم -  هرادا  ملاس و  هرادا  - 

ینورد بالقنا  هبوت ، دوکر -  دشر و  لماوع  - 

تقو رهوگ  رمع ، نآرق -  رد  درادناتسا  - 

اجبان اجب و  ياه  يداش  زامن -  رد  يرورهب  - 

يدرگناهج رفس ، ریس و  يدام -  يونعم و  ياهرفس  هسیاقم  - 

؟ تسیک گنرز  تسیک ، هدنرب  مالسا -  رد  ددع  ماقرا و  رامآ و  - 

هعماج ياهدرد  يافش  نآرق ، یگتخابدوخ -  يروابدوخ و  - 

 . .« .و - 
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: یحیضوت بلاطم  هب  نداد  رتیت  زا  هنومن  کی 

اَّیِرَکَز اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  اَّیِرَکَز  اهَلَّفَک  ًانَسَح َو  ًاتابَن  اهَتَْبنَأ  ٍنَسَح َو  ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف  : » هفیرـش هیآ  نییبت  رد  ناشیا  هک  لاثم  نیا  دننام 
(1)« ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقْزِر  اهَْدنِع  َدَجَو  َبارْحِْملا 

: دزادرپ یم  بلاطم  حیضوت  هب  بسانم  ياهرتیت  هئارا  اب  اج ، هب  عیطقت  زا  سپ  هنوگ  نیا 

لماوع

: زا دنترابع  تیبرت  رد  ّرثؤم 

« ٍنَسَح ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف   » .ردام كاپ  حور  - 

« ًانَسَح ًاتابَن   » .ملاس مسج  - 

« اَّیِرَکَز اهَلَّفَک   » .یهلا تیبرت  میلعت و  - 

« ًاقْزِر اهَْدنِع  َدَجَو   » .كاپ هیذغت  - 

يراذگریثات زا  دناوتب  ات  دشاب  هارمه  يزورما  بسانم و  نییبت  اب  دیاب  يزورما ، بسانم و  رتیت  هتبلا ،

.دشاب رادروخرب  يرتالاب 

یم هئارا  دشاب ، یمزین  بسانم  نییبت  هارمه  هب  دـنک و  یم  شطع  داجیا  بطاخم  رد  هک  زور  هب  ياهرتیت  زا  هنومن  ود  تمـسق  نیا  رد 
: ددرگ

( فلا

يزاسرهش یسدنهم  هلبق و  لوا : هنومن 

یـسوم و هب  و  َنِینِمْؤُْملا ؛ ِرَّـشب  َهاَلَّصلا َو  ْاوُمِیقَأ  ًهَْلِبق َو  ْمُکَتُوُیب  ْاُولَعْجا  ًاتُوُیب َو  َرْـصِِمب  اَمُکِمْوَِقل  اَءَّوَبَت  نَأ  ِهیِخَأ  یَـسُوم َو  َیلِإ  آَْـنیَحْوَأ  «َو 
دیزاسب و هلبق ) هب  ور  ای   ) مه لباقم  ار  ناتیاه  هناخ  دینک و  هدامآ  ییاه  هناخ  ناتدوخ  موق  يارب  رـصم ، رد  هک  میدرک  یحو  شردارب 

 ( 87/ سنوی (.« ) تساهنآ اب  يزوریپ  ماجنارس  هک   ) هدب تراشب  نانمؤم  هب  دیراداپ و  هب  زامن 

، هبعک تهج  يانعم  هب  مه  تسا و  مه  يورب  ور  لباقم و  يانعم  هب  مه  هلبق ،» »
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اّیرکز هاگره  .درپس  اّیرکز  هب  ار  وا  یتسرپرـس  دنایور و  وکین  یـشیور  هب  تفریذپ و  وکین  یـشریذپ  هب  ار  وا  شراگدرورپ  سپ  - . 1
كاروخ ادغ و   ) نیا میرم  يا  دیـسرپ : یم  .تفای  یم  وا  دزن  يروآ ) تفگـش   ) یکاروخ دـش ، یم  دراو  میرم  رب  تدابع  بارحم  رد 

.دهد یم  يزور  رامـش  یب  دهاوخب  هک  سکره  هب  دنوادخ  انامه  .تسادخ  دزن  زا  نآ  تفگ : یم  خساپ  رد  میرم  تساجک !؟ زا  وت )
(37/ نارمع لآ  )
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امش دراد ، امـش  يدوبان  رب  میمـصت  تسا و  یقاب  نوعرف  تردق  ات  هک  دشاب  نینچ  هیآ  نیا  يانعم  دیاش  .هلبق  هب  ور  يزاس  هناخ  ینعی 
.مالسا ربمایپ  تثعب  لّوا  لاس  هس  لثم  .دیزاس  رارقرب  ناتیاه  هناخ  رد  ار  يدابع  مسارم 

هناخ يا  هنوگ  هب  دیاب  دوشن و  شومارف  هلبق  تهج  دشاب و  راگزاس  یبتکم  فادـها  اب  دـیاب  یمالـسا  يزاسرهـش  يرامعم و  نیاربانب 
.دشاب یلمع  نآ  رد  زامن  هماقا ي  یبهذم و  مسارم  ماجنا  هک  میزاسب 

زا دیاب  نمؤم  دارفا  ینوکـسم  هقطنم  اذـل  .تسا  یحو  ياه  تفایرد  ساسارب  مه  يزاس  نکـسم  شور  یتح  ایبنا  ياه  همانرب  همه ي 
نامیا اب  هورگ  لالقتـسا  تردـق و  تّزع ، زاس  هنیمز  ات  دـننک ، هنخر  ام  هعماجو ي  هّلحم  رد  ناگناگیب  میراذـگن  دـشاب و  ادـج  راّفک 

.تسا رت  بسانم  مه  اب  سنا  تراظن و  تظافح ، زکرمت ، رظن  زا  رگیدکی  لباقم  ياه  هناخ  یفرط  زا  .ددرگ 

هداوناخ هاگداد  مود : هنومن  ب )

و ًارِیبَخ ؛ ًامِیلَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  آَمُهَْنَیب  ُهَّللا  ِّقفَُوی  ًاحاَلْـصِإ  آَدـیُِری  ْنِإ  آَِهلْهَأ  ْنِّم  ًامَکَحَو  ِِهلْهَأ  ْنِّم  ًامَکَح  ْاُوثَْعباَف  اَـمِِهْنَیب  َقاَقِـش  ُمتْفِخ  ْنِإَو  »
هداوناخ ي زا  يرواد  و  رهوش ، هداوناخ ي  زا  يرواد  سپ  دـیتشاد ، میب  رهوش ) نز و   ) ود نآ  نایم  ییادـج  يراـگزاسان و )  ) زا رگا 

یم قفاوت  هب  ار  ود  نآ  نایم  دنوادخ  دنـشاب  هتـشاد  حالـصا  يانب  ود  نیا  رگا  دننک ) یگدیـسر  ود  نآ  فالتخا  هب  ات   ) دـینیزگرب نز 
(35 ءاسن / « ) .تسا هاگآ  ربخ و  اب  همه ) تاّین  زا  ، ) دنوادخ اریز  دناسر ،

یم حرطم  ریز  تازایتما  اب  ار  یگداوناخ  هاگداد  کی  قالط ، عوقو  زا  يریگـشیپ  و  رهوش ، نز و  ناـیم  فـالتخا  عفر  يارب  هیآ ، نیا 
: دنک

.دنشاب هتشاد  يرتشیب  یهاوخریخو  دّهعت  زوس ، ات  دنشاب  لیماف  ودره  زا  نارواد  . 1

.درادن هجدوب  هب  زاین  هاگداد ، نیا  . 2

.تسا يرادا  تالکشم  هدنورپ و  مکارت  نودب  عیرس ، هاگداد ، نیا  رد  فالتخا  هب  یگدیسر  . 3

.دنام یم  ناشدوخ  نایم  رد  یفالتخا  لئاسمو  دسر  یمن  ناگناگیب  هب  هاگداد  رارسا  . 4

.دنشاب یم  نیفرط  دامتعا  دروم  دنلیماف ، دوخ  زا  نارواد  نوچ  . 5
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مکح ییادجو  قالط  هب  دـنناوت  یمن  نیمکَح  دومرف : ترـضح  دـش ، لاؤس  ًامکَح »...  اوثعباف   » هرابرد ي مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(1) .دنشاب هتشاد  هزاجا  نیفرط  زا  هکنآ  رگم  دننک ،

(2) .دیامن یم  نایب  ار  دوش ، یم  هافتسا  هیآ  نیا  زا  هک  ییاه  مایپ  تاکن و  همادا  رد  ناشیا 

باوج لاؤس و  . 3

زا هدرک و  دایز  دارفا  رد  ار  ندینش  قوش  لاؤس ، اب  نخس  زاغآ  تسا ؛ باوجو  لاؤس  حرط  عمتسمو ، بطاخم  ندرک  هنشت  ياههار  زا 
رد .دنک  یمن  اهسرد  زا  لماک  هدافتـسا  دشابن ، نتخومآ  ِقشاع  ندینـش و  هنـشت ي  ات  ناسنا  .تسا  تقیقح  هب  ندیـسر  ياههار  هلمج 

.تشاد او  هشیدنا  رکفت و  هب  ار  نانآ  درک و  رادیب  ار  نارگید  ترطف  شسرپ ، لاؤس و  اب  ناوت  یم  داشرا ، غیلبت و  سیردت و 

نیا زا  ناوارف  تروص  هب  تایاور ، تایآ و  رد  تسا و  نید  شرافس  شسرپ ، لاؤس و 

ص:89

ص 146. ج 6 ، یفاک ، - . 1
هعقاو جالع  . 1 مینک : یم  نایب  ار  دوش  یم  هافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  ییاه  مایپ  تاکن و  نونکا  هک : دنا  هدومن  نایب  همادا  رد  ناشیا  - . 2

زا ینارگن  زا  لبق  . 2 متفخ » نا   » .دوش نارواد  شنیزگ  هب  مادـقا  ات  تسا  یفاک  ییادـج  قاقـش و  زا  ینارگن  .درک  دـیاب  عوقو  زا  لبق 
نز و . 4 قاقـش » متفخ   » .تسا ینارگن  سرت و  راوازـس  ییادـج ، قالط و  . 3 متفخ » ناو   » .مینکن تلاخد  مدرم  یگدـنز  رد  قاـقش ،

يارب مادقا  .دوش 5 . میسقت  تمسق  ود  هب  تقیقح  کی  هک  دور  یم  راکب  ییاج  رد  قاقـش »  » هملک .دنرکیپ  ود  رد  حور  کی  رهوش ،
هداوناخ تافالتخا  ربارب  رد  هعماج  .تسا 6 . عیرست  يارب  اوثعباف »  » هلمج رد  ءاف »  » فرح .دشاب  عیرـس  دیاب  رهوش  نز و  نایم  حالـصا 

نز . 8 هلها » نم   » .دنراد يرتشیب  ّتیلوئـسم  اه ، هداوناخ  فالتخا  عفر  رد  ناگتـسب ، . 7 اوثعباف » متفخ . . .  ناو   » .دراد ّتیلوئـسم  اـه ،
نانآ يرواد  مینک و  دامتعا  يدارفا  هب  هعماج  رد  . 9 اهلها » نم  ًامکَح  هلها و  نم  ًامکَح   » .دـنراد ناسکی  ّقح  رواد ، باختنا  رد  درمو 
نداد یتشآ  زا  . 11 هلها » نم  ًامکح  اوثعباف   » .مینک لح  مدرم  دوخ  کمک  اب  ار  مدرم  تالکشم  . 10 ًامکح ». . .  اوثعباف   » .میریذپب ار 
یفاک کی  ره  يارب  رواد  کی  مینکن ، داجیا  جوم  ینارگن ، زا  شیب  . 12 اوثعباف »  » .میشابن توافت  یب  نآ  هب  تبسن  سویأم و  دیماان و 

« اهلها هلها و . . .  نم  ًامکح   » .دراد هّجوت  یـشنمادخدکو  ییاروش  لئاسم  هب  مالـسا  . 13 اهلها » نم  ًامکَح  هلها و  نم  ًاـمکَح   » .تسا
زا نخس  اجره  . 15 هلها » نم  ًامکح  اوثعباف   » .دـینک لح  یهورگ  نورد  ناتدوخ  دـیناشکن ، هاگداد  یـضاق و  هب  ار  لـئاسم  همه  . 14

نارواد يرواد  رهوش ، نز و  دـیاب  . 16 اهلها » نم  ًامکَح  هلها و  نم  ًاـمکح   » .دنـشاب هتـشاد  روضح  دـیاب  نیفرط  تسا ، قوقح  ّقح و 
حالصا يرادزار و  یهاگآ ، هب  دیاب  رواد  باختنا  رد  . 17 .تسوا )  مکح  زا  تعاطا  رواد ، باختنا  همزال   ) .دنریذپب ار  هدش  باختنا 

ادـیری نا   » .دوش یم  ریزارـس  مه  یهلا  قیفوت  دـشاب ، حالـصا  يانب  ّتین و  نسح  اجره  . 18 ًاحالـصا » ادـیری  نا   » .درک هّجوت  وا  یبلط 
زا ار  قـیفوت  دـیوشن ، رورغم  دوـخ  ریبدـت  لـقع و  هب  . 20 امهنیب » هَّللا  ّقفوی   » .تسادـخ تسدـب  اـهلد  . 19 اـمهنیب » هّللا  ّقفوی  ًاحالـصا 

دیاب . 22 ًاریبخ .» ًامیلع   » .تسا یهلا  تمکح  ملع و  زا  هتـساخرب  هداوناـخ  حالـصا  يارب  نآرق  حرط  . 21 هّللا » ّقفوی   » .دینادب دـنوادخ 
« ًاریبخ ًامیلع  ناک  هّللا  ّنا   » .تسا هاگآ  همه  ياه  هزیگنا  هب  دنوادخ ، هک  ارچ  تشاد ، ّتین  نسح 

یتئارق نسحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  غیلبت  سیردت و  نرق  www.Ghaemiyeh.comمین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 298زکرم  هحفص 111 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14351/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14351/AKS BARNAMEH/#content_note_89_2
http://www.ghaemiyeh.com


نآ رد  و  هیآ 7 ) فسوی ، « ) َنِیِلئاَّسِلل ٌتاـیآ  : » دـناد یم  مدرم  تـالاؤس  يوگخـساپ  ار  دوخ  میرک  نآرق  .تسا  هدـش  هدافتـسا  هویش 
، مه رس  تشپ  هیآ  دنچ  رد  ای  (1) و  هدش حرط  لاؤس  دنچ  هیآ  کی  رد  یهاگ  .تسا  هدمآ  نوگانوگ  ياه  هنیمز رد  ددـعتم  تالاؤس 

.تسا (2) هدمآ  لاؤس  دنچ 

ْلَه ُْلق  ( » 60/ هدـئام « ) ...ْمُُکئِّبَنُأ ْلَه  ُْلق   » .تسا هداد  لاؤس  حرط  روتـسد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ررکم  تروص  هب  اـی 
 . . .و . ( 52/ هبوت « ) ...ِْنیَیَنْسُْحلا يَدْحِإ  َّالِإ  اِنب  َنوُصَّبَرَت 

َأ منکن ؛)؟ ربخ  ار  امـش  ایآ   ) مکئّبنأ الأ  ددرگ : یم  عورش  موصعم 7 شـسرپ  اب  مالک  هک  دوش  یم  هدید  یناوارف  تایاور  رد  نینچمه 
الأ مهدـن ؛)؟ ربخ  ار  وت  ایآ   ) كربخأ الأ  میوگن ؛)؟ نخـس  امـش  اب  اـیآ   ) کثّدـحأ ـالأ  مهدـن ؛)؟ تراـشب  امـش  هب  اـیآ   ) َكُرَِّشبُأ اـَل 

؟(3) مهدن میلعت  ار  وت  ایآ   ) کمّلعأ

ود هکبـش  زا  هک  يا  همانرب  رد  لاس  دـنچ  ناشیا  دـنک ؛ یم  هدافتـسا  باوج  لاؤس و  هویـش  زا  يددـعتم ، دراوم  رد  یتئارق  ياقآ  جاح 
حرط زا  سپ  یـضتقم ، عـقاوم  رد  زین  رگید  سورد  رد  .دـنداد  یم  خـساپ  دـندرک ، یم  مدرم  هک  یتـالاؤس  هب  دـش ، یم  شخپ  اـمیس 

: ددرگ یم  هئارا  هنومن  ناونع  هب  تسا ؛ هدش  باختنا  ناشیا  ددعتم  سورد  زا  هک  اهلاؤس  یخرب  .دهد  یم  هئارا  ار  ثحابم  لاؤس ،

روطچ نامهم  اب  درک ؟ یم  دروخرب  هنوگچ  توغاط  اب  اضر ، ماما  .تسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هراـبرد ي  مثحب  زا  ییاـه  تمـسق  - 
هنوگچ تاجانم  اب  دوب ؟ هنوگچ  نآرق  اب  دوب ؟ هنوگچ  قافنا  رد  دوب ؟ هنوگچ  شا  همانرب  ییوج  هفرص  رد  دوب ؟ روطچ  مداخ ، اب  دوب ؟

ص:90

هیآ 4. فاقحأ /  هروس  دننام : - . 1
هیآ 41-43. روط /  هروس  دننام : - . 2

ُلوـُقَی َأ ال ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُـسَر  ُْتعِمَـس  َنِینِمْؤُْملا 7  ُریِمَأ  َلاَـق  هک  میناوـخ  یم  یتـیاور  رد  هنوـمن  ناوـنع  هب  - . 3
ِتْوَْملا َو َدَْعب  اَِمل  َلِمَع  ُهَسْفَن َو  َبَساَح  ْنَم  َنیِسِّیَْکلا  ُسَیْکَأ  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یََلب  اُولاَق  یَقْمَْحلا  ِقَمْحَأ  َنیِـسِّیَْکلا َو  ِسَیْکَِأب  ْمُکُِربْخُأ 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  هک  دندومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ِیناَمَْألا ؛  ِهَّللا  یَلَع  یَّنَمَت  اَهاَوَه َو  ُهَسْفَن  َعَبَّتا  ِنَم  یَقْمَْحلا  ُقَمْحَأ 
: دـندومرف .هلب  دـنتفگ : مهدـب ؟ ربخ  ار  امـش  اه  قمحا  نیرت  قمحا  ناکریز و  نیرت  كریز  زا  ایآ  دومرف : یم  یک  مدینـش  ملـسو  هلآ 
اه قمحا  نیرت  قمحا  دیامن و  لمع  شگرم  زا  دعب  يارب  دشکب و  باسح  هب  ار  شیوخ  سفن  هک  تسا  یـسک  ناکریز  نیرت  كریز 

.94 ص : ج 2 ، مارو ، هعومجم  .دهاوخب » ادخ  زا  ار  شیاهوزرآ  ندش  هدروآ  رب  هدومن و  يوریپ  دوخ  سفن  زا  هک  تسا  یسک 

یتئارق نسحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  غیلبت  سیردت و  نرق  www.Ghaemiyeh.comمین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 298زکرم  هحفص 112 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14351/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14351/AKS BARNAMEH/#content_note_90_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14351/AKS BARNAMEH/#content_note_90_3
http://www.ghaemiyeh.com


 . . .و منک  یم  لقن  اضر  ماما  یگدنز  زا  یتارطاخ  دوب ؟ روطچ  ردارب  اب  دوب ؟

یلاعبانج دـیوگب  امـش  هب  یـصخش  نابایخ  رد  رگا  ؟ میتسه یبوخ  مدآ  ام  هک  میمهفب  اجک  زا  .تسا  نازیم  هراـبرد  اـم  ثحب  زورما  - 
اجک زا  الثم  میتسه ؟ بوخ  اعقاو  ایآ  الاح  دیتسه . . .؟ يدب  مدآ  رایسب 

. . .؟ تسا هنوگچ  تمایق  رد  ام  عضو  الصا  هن ؟ ای  دراد  تسود  ار  نم  ادخ  الصا  تسا ؟ لوبق  میناوخ  یم  هک  يزامن  هک  مولعم 

تـسین روطنیا  .ادخ  رظن  ریز  میراد  لوبق  ار  تعیبط  ودره ، هتبلا  تعیبط ؟ ای  ادـخ  تسا  نیا  ام  زورما  ثحب  راعـش  تعیبط ؟ ای  ادـخ  - 
؟ تسیچ ام  همشچرس  .مینکن . .  لوبق  ار  تعیبط  میدرک  لوبق  ار  ادخ  هک  الاح  هک 

. . . ؟ تسیچ رثا  رد  هعماج  رد  یتخبدب  للع  - 

راد انعم  توکس  . 4

: دیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  یتئارق  مالسالا  هجح  تسا .  رادانعم  ياه  توکس  بطاخم ، ندرک  هنشت  ياههار  زا 

لاؤس مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  زا  یـسک  .دیامن  یم  داجیا  یگنـشت  بطاخم  رد  رادانعم ، توکـس  هاتوک و  نتخادنا  هلـصاف  یهاگ  »
سپـس .ارچ  دومرف : ماما  يدوبن ؟ دـلب  اقآ  تفگ : وا  .داد  باوج  یتدـم  زا  سپ  تخادـنا و  نییاپ  ار  شرـس  ماما  ُهَسْأَر » َقَرْطَأَف   » .درک

يارب همکحلل ؛ اریقوت  : » دندومرف ماما  دیدومرف ؟ باوج  سپـس  دـیدرک و  رکف  یتدـم  دـیتخادنا و  نییاپ  ار  ناترـس  ارچ  سپ  دیـسرپ :
« .تمکح تشادگرزب 

َلَخَد ْنَمَف  ِینْصِح  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » دومرف ماما  دندرک ، یبلطم  ندینش  تساوخرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتقو  روباشین  رد  نینچمه ،
(1)« اَهِطوُرُش ْنِم  اَنَأ  اَهِطوُرُِشب َو  : » دومرف اسر  يادص  اب  درک ، تکرح  هلفاق  هک  یتدم  زا  دعب  .ِیباَذَع » ْنِم  َنِمَأ  ِینْصِح 

(2)« .تسا رادانعم  هلمج  کی  نایب  زا  دعب  توکس  نیا  هک  تسادیپ  و 
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میهافم توافتم  هئارا  هاگن و  ج )

بسانم ناونع  لیذ  هباشم ، میهافم  عیمجت  . 1

نیب طابترا  نایب  و  بسانم » ناونع  کی   » لیذ رد  نانآ  عیمجت  هباشم و  میهافم  رد  تقد  یتئارق ، مالـسالا  هجح  ياه  تراـهم  هلمجزا 
، میهافم نیا  يارب  بسانم » ناونع  » باختنا اب  هتفرگ و  رظن  رد  تایآ  يارب  یلک  مایپ  وسمه ، هلمج  دـنچ  رد  تقد  اب  ناـشیا  .تساـهنآ 

: هنومن ناونع  هب  .دیامن  یم رارقرب  طابترا  اهنآ  نیب  یبوخ  هب 

: دندومرف دروآ ،» یم  تیلوئسم  تمعن   » ناونع اب  ییاج  رد  لوا : هنومن  فلا )

: تسا هدرک  راذگاو  مه  تیلوئسم  کی  روخب » : » تسا هتفگ  اجره  تسا ، هدمآ  اُولُک »  » راب دنچ  نآرق  رد  »

(31 فارعا / « ) اُوفِرُْست اُوبَرْشا َو ال  اُولُک َو  : » دینکن فارسا  یلو  دیروخب ؛ . 1

(28 جح / « ) َریقَْفلا َِسئاْبلا  اوُمِعْطَأ  اْهنِم َو  اُولُکَف  : » دیهدب مه  ریقف  هب  دیروخب و  . 2

؛) 81 هط / « ) ِهیف اْوَغْطَت  ْمُکاْنقَزَر َو ال  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  : » دینکن یشکرس  یلو  دیروخب ، . 3

(51 نونمؤم / « ) ًاِحلاص اُولَمْعا  ِتابِّیَّطلا َو  َنِم  اُولُک  ُلُسُّرلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیهدب ماجنا  حلاص  لمع  دیروخب و  . 4

(88 هدئام /  . .«) .َهَّللا اوُقَّتا  َو  اُولُک . . .  َو  : » دینک اورپ  ادخ  زا  و  دیروخب . . .  . 5

(172/ هرقب «) اوُرُکْشا َو  اُولُک . . .  : » دینکرکشو .دیروخب . .  . 6

(142/ ماعنا  ) ِناْطیَّشلا ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  اُولُک . . .  .دیشابن  ناطیش  ور  هلابند  و  .دیروخب . .  . 7

نیا .تسا  هداد  يروتـسد  کی  فرـصم  رانکرد  .میتسین  ندروخ  يارب  اهنت  ام  ینعی  تسا ؛  هدـماین  ییاـهنت  هب  اُولُک »  » نآرق رد  ! يرآ
ِتارَمَّثلا ِّلُک  ْنِم  یلُک  َُّمث  : » دیوگ یم  لسع  روبنز  هب  نآرق  .تسا  هدش  هداد  يروتسد  نینچ  مه  تاناویح  هب  یتح  .تسا  میقتسم  هار 

! نک یط  هناعضاخ  ار  تراگدرورپ  ياههار  سپ  روخب ، اه  هویم  همه  زا  سپس  ( 69 لحن / « ) اًُللُذ ِکِّبَر  َُلبُس  یُکلْساَف 

: هک دندرک  نایب  تسا » زیچ  هس  ایند  رد  ناهانگ  شیاشخب  بابسا   » ناونع اب  رگید  ییاج  رد  مود : هنومن  ب )
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(160/ هرقب  . .« ) .باّوتلا انأ  مهیلع و  بوتا  کئلواف  اونّیبو  اوحلصاو  اوبات  نیّذلا   » .هتشذگ ناربج  هبوت و  . 1

(31/ ءاسن « ) مکتائّیس مکنع  رّفکن  هنع  نوهنت  ام  رئابک  اوبنتجت  نا   » .هریبک ناهانگ  كرت  . 2

(114/ دوه « ) تائّیسلا َنبهُذی  تانسحلا  ّنا   » .کین ياهراک  تانسح و  نداد  ماجنا  . 3

( يدنب میسقت  اه و  عونت  فشک   ) میهافم ندرک  يددع  . 2

زا ددـعتم  دراوم  رد  ناشیا  .تسا  میهافم  ندرک  يددـع  يدـنب و  میـسقت  اهعونت و  رد  تقد  یتئارق ، ياقآ  جاح  بلاج  ياه  هویـش  زا 
هک نیا  نمـض  .دـیامن  یم  رت  ناسآ  بطاخم  يارب  ار  يریگارف  هدیـشخب و  دوخ  شزومآ  هب  یمظن  راک  نیا  اب  هدرب و  هرهب  شور  نیا 

: هنومن دنچ  .درب  یم  الاب  ار  راک  هبذاج  يدنب ، میسقت  هویش 

يروهمج بزح  رد  .دندش  دیهش  رفن  البرک 72  رد  .دندش  دیهش  رفن  هک 72  دحا  گنج  رد  یکی  میراد ؛ ات 72  هس  خیرات  رد  ام  - 
فداصت دیوگب : .دیوگب  هچ  ار  نیا  قیبطت  هک  دـناد  یمن  مدآ  دوب ، ات 72  هس  یخیرات  عطقم  هس  رد  هکنیا  .دندش  دیهـش  رفن  مه 72 

.دراد يزمر  ای  .تسا 

ءوس . 3 .تسا . .  عونمم  مه  نیا  هک  مدرم  هب  نظ  ءوـس  . 2 .تسا . .  عونمم  هک  ادـخ  هب  نظ  ءوس  . 1 دـشاب : یم  مسق  هس  نظ  ءوس  - 
.متسین لباق  نم  وگب : و  .تسا . .  زیاج  هک  تدوخ  هب  نظ 

مه مزال  اما  تسین  لقع  دـض  روتـسد  مالـسا ، رد  لقع ؛  دـض  لقع . . .  قبط  لقع . . .  قوف  میراد . . . : روتـسد  عون  هس  ًالوصا  ام  - 
.تسا لقع  قوف  تاروتسد  يرس  کی  دشاب  لقع  قبط  شتاروتسد  مامت  هک  تسین 

.دشک 3. یمن  راگیـس  هک  تسه  ناوج  کی  .دشک 2 . یم  دنداد  وا  هب  هک  راگیـس  تسه  ناوج  کی  . 1 میراد : ناوج  مقر  هس  اـم  - 
.دراد زاب  ندیشک  راگیس  زا  ار  يراگیس  کی  دنک  یم  یعس  تسه  ناوج  کی 

َو  . . . » دـیآ و یم  رد  نامه  لکـش  یفرظ  ره  رد  بآ  لثم  ریذـپ : بلاق  . 1 دیتسه : کیمادک  امـش  دـینیبب  میراد : ناوج  مقر  هس  ام  - 
(45 رثدم / « ) َنیِضئاْخلا َعَم  ُضوَُخن  اَّنُک 
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« ًمِهِّبَِرب اُونَمآ  ٌهَْیِتف  « ؛ میتسین ام  دنتفگ  رفن  راهچ  نیا  یلو  دندش  تسرپ  تب  رهش  همه  هک  فهک  باحـصا  لثم  مکحم  تبالـص : اب  . 2
َُهل ُلاـُقی  : » لـثم دـنهد ؛ یم  طـخ  مه  هیقب  هب  دـنربهر : ماـما و  .دـندروآ 3 . ناـمیا  شیوخ  راـگدرورپ  هب  هک  یناـناوج  ( 13 فهک / )

.دنیوگ میهاربا  وا  هب  هک  تسا  یناوج  تسکش  ار  اهتب  یسک  هچ  ( 60 ایبنا / « ) میهاْربِإ

 . . .ییوربآ يرکف ، یلام ، یندب ، میراد : تینما  مقر  راهچ  ام  - 

یلمع يرصبو -  یعمس  يرصب -  یعمس -  میراد : غلبت  مقر  راهچ  ام  - 

میهافم ندرک  ینیع  سوملم و  . 3

ریباعت اب  ناشیا  هک  تسا  نیا  ثحابم  هئارا  رد  یتئارق  ياقآ  جاح  هبذاج  اب  رایسب  ياه  هویش  زا 

هب ار  موهفم  کی  بطاخم  هک  يا  هنوگ هب  دیامن ؛ یم هئارا  سوملمو  ینیع  تروص  هب  ار  یلقع  ای  يونعم  موهفم  کی  ددعتم ، عونتم و 
: هنومن ود  .دراپس  یم نهذ  هب  یتحار  هب  دنک و  یم  روصت  ییابیز 

.دشاب تسرد  كاپ و  ودره  لمع  بلق و  ینعی  « ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  : » دـیوگ یم  تایآ  زا  يرایـسب  نآرق ، رد  لوا : هنومن  فلا )
هاجنپ تفگ : يدلب ؟ انـش  دنتفگ  یـسک  کی  هب  تسین .  تسرد  دناوخ ، یمن  زامن  ولو  تسا  كاپ  شبلق  اقآ  نیا  الاح  مییوگب  هکنیا 

رگا تسین ، يدـص  رد  هاـجنپ  انـش  .یچیه  وـگب  سپ  بوـخ  .میآ  یمن  نوریب  مور ، یم  هجریـش  تفگ : یچ ؟ ینعی  دـنتفگ  .دـصرد 
.ییایب (1) مه  نوریب  دیاب  یتفر  هجریش 

ب)

؛ دراد هتسهآ  رادشه  ردامو ، ردپ  هب  طوبرم  تایآ  مامت  دنور ، یم  دنت  هچب  هب  تبسن  ردام  ردپ و  نوچ  مود : هنومن 

(9 نوقفانم / « ) .دزاسن لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتدالوا  لاوما و  ِهَّللا ؛  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو ال  ْمُکِْهُلت  «ال 

(، دنراد یمزاب  ادخ  هار  زا  ار  امش  هک   ) دننمشد امش  يارب  ناتنادنزرف  نارسمه و  زا  یخرب  ْمَُکل » اوُدَع  ْمُکِدالْوَأ  ْمُکِجاوْزَأ َو  ْنِم  َّنِإ  »
(14 نباغت / )
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(88 ارعش / « ) دنرادن یعفن  ناسنا  يارب  نادنزرف  لام و  هک  يزور  نُوَنب ؛ ٌلام َو ال  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  »

« دیآ یمن  ناشراک  هب  چیه  تمایق ) رد   ) ادخ باذع )  ) ربارب رد  ناشنادـنزرف  هن  ناشلاوما و  هن  ْمُهُدالْوَأ ؛ ْمُُهلاْومَأ َو ال  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َْنل  »
(10 نارمع / لآ  )

! هتسهآ شاوی ! هدرک  زمرت  شا  همه  تسا ؛  يزمرت  تایآ  تایآ ، مامت  دنتسه ؛ یطارفا  دنروخ و  یم  رُس  هقالع  رد  ردام  ردپ و  نوچ 

: تسا يزاگ  يدنزرف  تایآ  مامت  دراد ؛ تسود  ار  شردامو  ردپ  روز  اب  نوچ  دنزرف ، رتخد ، رسپ ، اما 

(83 هرقب / « ) .دینک ناسحا  ردام  ردپ و  هب  و  اناسْحِإ ؛  ِْنیَِدلاْولِاب  «َو 

(14 نامقل / « ) رازگ ساپس  تردام  ردپ و  نم و  يارب  هک ) میدرک  شرافس  وا  هب  ( ؛ ْکیَِدلاِول یل َو  ْرُکْشا  ِنَأ  »

نارم و دوخ  زا  ار  نانآ  وگم و  فا »  » نانآ هب  امیرَک ؛ ًالْوَق  امَُهل  ُْلق  امُهْرَْهنَتال َو  ٍّفُأ َو  امَُهل  ْلُقَت  الَف  »

(23 ارسا / « ) .وگب نخس  هناراوگرزب  هدیجنس و  نانآ  اب 

.تسا (1) تیبرت  میلعت و  رد  لادتعا  يارب  نیا  تسا ؛  يزمرت  نیدلاو  هب  طوبرم  تایآ  يزاگ و  نادنزرف  هب  طوبرم  تایآ 

میهافم یفاکش  دبلاک  . 4

ریوصت هیزجت و  تیلباق  هک  یمیهافمو  تاعوضوم  ناشیا  .تسا  میهافم  یفاکـش  دـبلاک  یتئارق ، ياـقآ  جاـح  ياـه  تراـهم  زا  یکی 
.دناشک یم  ریوصت  هب  جارختسا و  ار  روصت  لباق  ياهـضرف  بلغا  هک  دنک  یم  ءزج  ءزج  هتـشر و  هتـشر  يا  هنوگ  هب  ار  دنراد  يزاس 

: هنومن ود 

: لوا هنومن  فلا )

یم جارختـسا  نآزا  ار  یناوارف  ياهمایپ  دنک و  یم  زاب  ار  نآ  ییابیز  هب  ( 83/ هرقب «) ًاناسْحِإ ِْنیَدـِلاْولِاب  » هاتوک هلمج  رد  تقد  اب  ناشیا 
الثم دیامن ؛

ص:95
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« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب   » .تسین طرش  اهنآ  ندوب  ناملسم  نیدلاو ، هب  ناسحا  رد 

« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب   » .تسین ود  نآ  نایم  یقرف  ردام ، ردپ و  هب  ناسحا  رد 

« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب   » .میهد ماجنا  دوخ  تسد  هبو  هطساو  یب  ار  ردامو  ردپ  هب  یکین  - 

.دوـش یم  اـهنیا  لاـثما  تـبقارم و  رّکـشت ، تعاـطا ، تروـشم ، شزوـمآ ، بدا ، تـّبحم ، لـماش  تـسا و  قاـفنا  زا  رتـالاب  ناـسحا ، - 
« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  »

ات هک  هزور  دشاب و  هنتف  عفر  ات  هک  داهجو  دوش ، ریس  ات  هک  ریقف ، لثم  هن  « ) ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب   » .درادن زرم  ّدح و  نیدلاو ، هب  ناسحا  - 
 ( .دشاب راطفا 

روط هب  دنرادن و  شرافس  هب  يزاین  نیدلاو  اریز  ًاناسْحِإ » ِْنیَِدلاْولِاب  َو   » .نیدلاو هن  تسا ، نادنزرف  هّجوتم  ناسحا ، هب  نآرق  شرافس  - 
.دننک یم  ناسحا  دوخ  نادنزرف  هب  یعیبط 

 . . .و

ًابیِرَق ُنوُکَت  َهَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرْدـُی  ام  ِهَّللا َو  َدـْنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  ِهَعاَّسلا  ِنَع  ُساَّنلا  َُکلَئْـسَی  : » هفیرـش هیآ  لیذ  ناـشیا  مود : هنومن  ب )
: هک دراد  یم  نایب   (1)

: تسا دّدعتم  لاؤس  ياه  هزیگنا 

.یناحتما تالاؤس  دننام  .تسا  ندرک  شیامزآ  يارب  لاؤس ، یهاگ  * 

.فیعض زا  ّربکتم  دنمتردق  شسرپ  دننام  .تسازهتسا  يور  زا  لاؤس  یهاگ  * 

.عاجش ناسنا  زا  وسرت  ناسنا  شسرپ  دننام  .تسا  بّجعت  يور  زا  لاؤس  یهاگ  * 

.مرجم زا  سرپزاب  شسرپ  دننام  .تسا  ندناشک  تسب  نب  هب  يارب  لاؤس ، یهاگ  * 

.درگاش زا  فرحنم  داتسا  شسرپ  دننام  .تسا  ندیشک  فارحنا  هب  يارب  لاؤس ، یهاگ  * 

.نافرحنم شسرپ  دننام  .تسا  نارگید  رد  کش  داجیا  يارب  لاؤس ، یهاگ  * 

.دنزرف زا  ردام  شسرپ  .تسا  ینارگن  عفر  يارب  لاؤس ، یهاگ  * 

.ملاع زا  لهاج  شسرپ  دننام  .تسا  نتسناد  يارب  لاؤس ، یهاگ  * 
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.درگاش یلبنت  لیلد  زا  ملعم  شسرپ  دننام  .تسا  خیبوت  يارب  لاؤس ، یهاگ  * 

.دشاب هتشاد  یتوافتم  ياه  هزیگنا  دناوت  یم  تمایق  نامز  زا  لاؤس  زین ، هیآ  نیا  رد 

وسمه میهافم  نیب  طابترا  يرارقرب   . 5

رارقری طابترا  یعون  هب  ددـعتم ، تاعوضوم  نیب  اهنآ ، نیب  كرتشم  هطقن  کـی  فشک  میهاـفم و  رد  تقد  اـب  یتئارق ، مالـسالا  هجح 
هنومن رد  و  رثاـکت » ترثـک و  ، » لوا هنومن  رد  : ) هنومن ود  .دـهد  یم  رارق  ییاـنعم  قفا  کـی  رد  بساـنم ، تروص  هب  ار  اـهنآ  هدرک و 

 ( .تسا میهافم  نیب  كارتشا  هطقن  ندوب » سدقم  تسادق و  ، » مود

.تسا دـالوا  لاوما و  ترثـک  هطـساو  هب  یـشورفرخف ، یبـلط و  نوزف  ياـنعم  هب  ترثـک »  » زا رثاـکت » « ؛ رثاـکت عاونا  لوا : هنومن  فلا )
(. . . 1 و 2 رثاکت / « ) ِرباقَْملا ُُمتْرُز  یَّتَح  ُُرثاکَّتلا  ُمُکاْهلأ  »

: تسا یفنم  يرما  رثاکت ، روما  همه  رد  هتبلا 

هک دوخ  ياـه  ینادـنز  مه  هب  فسوی  ترـضح  ( ؛ ُراَّهَْقلا ُدِـحاْولا  ُهَّللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنوـُقِّرَفَتُم  ٌباـبْرَأ  َأ   » ییادـخ دـنچ  كرـش و  رد  رثاـکت 
(29 فسوی / راهق (»؟ ياتکی  دنوادخ  ای  تسا  رتهب  قرفتم  بابرا  ایآ  تفگ ) : دندوب ، كرشم 

نوچمه رگید  ياه  یندروخ  ام  ٍدِحاو » ٍماعَط  یلَع  َِربْصَن  َْنل  » میرادن ربص  اذغ  عون  کی  رب  ام  دنتفگ : یم  لیئارسا  ینب  .اذغ  رد  رثاکت 
(61 هرقب / «. ) اِهلََصب اهِسَدَع َو  اهِمُوف َو  اِهئاَِّثق َو   » .میهاوخ یم  رایخ  سدع و  ریس و  زایپ و 

(96 هرقب / ٍهَنَس ( .» َْفلأ  ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَحأ  ُّدَوَی   » .دننک رمع  لاس  رازه  دنراد  تسود  یضعب  هک  نانچ  .رمع  رد  رثاکت 

(2/ هزمه «) ُهَدَّدَع ًالام َو  َعَمَج  يِذَّلا   » .دنتسه نآ  شرامش  لام و  عمج  لابند  هب  دارفا  یخرب  دیامرف : یم  نآرق  .لام  رد  رثاکت 

أ « ؟ دیزاس یم  سوه  اوه و  يور  زا  دنلب  يرصق  انب و  يا  هپت  ره  رب  ایآ  دیامرف : یم  یضعب  شنزرس  ماقم  رد  نآرق  .نکسم  رد  رثاکت 
(128/ ءارعش « ) َنُوثَبْعَت ًهَیآ  ٍعیِر  ِّلُِکب  َنُوْنبَت 

، اهرهـش .دـنرازگ  یم  ّصاخ  مارتحا  دوخ  ناگرزب  هب  فلتخم ، دـئاقع  دوجو  اب  اـیند  ماـمت  رد  مالـسا : رد  تاسّدـقم  مود : هنومن  ب )
سرادم و اه ، هاگدورف  اه ، هاگشناد  اه ، نابایخ 
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.دنراد تسادق  تادامج  ناهایگ و  یخرب  یّتح  دارفا و  یخرب  زین  مالسا  رد  .دننک  یم  يراذگ  مان  نانآ  مان  هب  ار  تاسسؤم 

، دشاب رتشیب  یگتـسباو  نیا  هچ  ره  تسا و  دنوادخ  سّدقم  تاذ  هب  نآ  یگتـسباو  يزیچ ، ره  تمارک  تسادـق و  هشیر ي  مالـسا  رد 
: تاسّدقم اّما  .مینک  ظفح  ار  نآ  هژیو ي  مارتحا  دیاب  ام  تسا و  رتشیب  مه  تسادق 

ادخ يارب  دیاب  ام  ینعی  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخـس  دایز  دنوادخ  هیزنت  حیبست و  زا  نآرق  رد  تسا . . .  سدق  همـشچرس  دـنوادخ  . 1
.دشاب هّزنم  دیاب  زین  وا  مان  هکلب  وا ، تاذ  اهنت  هن  .دوشن  رّوصت  وا  يارب  یـصقنو  بیع  هنوگ  چیه  هک  میریذپب  ار  یتسادـقو  مارتحا  نآ 

(1 یلعا / « ) یَلْعَْألا َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس  »

 . . .دراد يا  هژیو  تسادق  مارتحا و  زین  ادخ  باتک  . 2

تیب لها  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  صوصخ  هب  ناراوگرزب  نآ  ّقح  رب  نانیـشناج  ایبنا و  مامت  یهلا ، ناربهر  . 3
ترضح (1) نآ  ترایز  زین ، ربمایپ  تلحر  زا  سپ  .دنتسه  یصوصخم  ماقم  ياراد  وا ،

ياملع صوصخ  هب  دنراد ، تبسن  ترضح  نآ  هب  يا  هنوگ  هب  هک  یناسک  مامت  راوگرزب و  نآ  هّیرذ  نانیـشناج و  مارتحا  ترایز و  و 
هکلب ناربمایپ ، صخش  اهنت  هن  ...تسا  مزال  ام  رب  دنربمایپ ، نانیشناج  تایاور ، هدومرف ي  هب  هک  دیلقت  عجارم  لداع و  ياهقف  ینّابر و 

...دراد (2) تمارک  تسادق و  تسا ، نانآ  هب  طوبرم  هچنآ 

....دنرادروخرب یّصاخ  تسادق  تمارک و  زا  نیدلاو  مالسا ، رد  . 4

لثم اه  گنس  یضعب  دجسم ، لثم  اه  ناکم  یضعب  ردق ، بش  لثم  اه  نامز  یضعب  مالسا ، رد  . 5

سّدقم مارحا ، سابل  لثم  اهسابل ؛  یضعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  لثم  اه ؛ كاخ  یضعب  مَزمَز ، لثم  اهبآ  یـضعب  دوسالارجح ،
 . . . .دش لئاق  یّصاخ  مارتحا  اهنآ  يارب  دیاب  تسا و  هدش  هدرمش 

ص:98

لوسر هب  ربمایپ  باحـصا  مارتحازا  هنومن  اهدص  یجنایم  يدمحا  هَّللاهیآ  هتـشون  هباحـصلا  كّربت  باتک  دننام  دّدـعتم  بتک  رد  - . 1
.161 ص : ج 9 ، يدلج ،) 10) رون ریسفت  .تسا  هدش  رکذ  ناشیا  تلحر  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

زا سپ  دوب و  هدش  هتخادنا  ایرد  هب  هداهن و  نآ  رد  شیدازون  نامز  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  هک  یقودنـص  میناوخ : یم  نآرق  رد  - . 2
ثعاب دندرک و  یم  لمح  ار  نآ  ناگتشرف  هک  دوب  سّدقم  يردق  هب  دش ، یم  يرادهگن  نآ  رد  یسوم  لآ  یـسوم و  ياهراگدای  نآ 

.248 هرقب / .دش  یم  نانمشد  رب  يزوریپ 
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عافد مارح و  وا  تبیغ  رازآ و  تسا و  رتشیب  هبعک  زا  نمؤم  يوربآ  هک  اجنآ  ات  تسا ، تمارکو  تسادـق  ياراد  زین  نامیا  اب  ناـسنا  . 6
.تسا (1) مارح  وا  ربق  شبن  زین  گرم  زا  دعب  یّتح  بجاو و  وا  ّقح  زا 

( طبترم نیماضم  زا  يریگ  هجیتن   ) یقطنم لاکشا  بلاق  رد  میهافم  هئارا  . 6

نیا رد  .دـشاب  یم  یقطنم  لاکـشا  بلاق  رد  نآ  هئارا  هدـنکارپ و  طبترم و  نیماـضم  يروآ  عمج  یتئارق ، مالـسالا  هجح  ياـهراک  زا 
: هنومن ناونع  هب  .دوش  یم  هتفرگ  رظن  دروم  هجیتن  همدقم ، ود  نآ  زا  سپس  باختنا و  ینید  نوتم  زا  يربکو  يرغص  هویش ،

: لوا هنومن  فلا )

(1/ نونمؤم  ) نونمؤملا حلفا  دق  لوا : همدقم  - 

(9/ سمش  ) اهیکز نم  حلفا  دق  مود : همدقم  - 

 . یکزملا وه  نمؤملاف  هجیتن : - 

ْدَق : » هیکزت يرگید  و  َنُونِمْؤُْملا » َحَْـلفَأ  ْدَـق  : » نامیا یکی  تسا : هدـش  حرطم  لماع  ود  اه  ناسنا  يراگتـسر  يارب  نآرق ، رد  حیـضوت :
«، اهاَّکَز ْنَم  َحَْلفَأ 

یعقاو نمؤم  يرآ ! .دـشاب  یعقاو  نمؤم  دـیاب  دـنک ، يزاسدوخ  دـهاوخ  یم  سک  ره  تسا و  یکی  هیکزت  نامیا و  تقیقح  نیاربانب ،
تقد هب  ار  ینید  فیلاکت  ماکحا و  دشاب و  هتـشاد  نامیا  هک  تسا  یـسک  یعقاو ، هدش  هیکزت  دـنک و  هیکزت  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک 

.تسا هدمآ  نونمؤم  هروس  زاغآ  رد  هک  دهد  ماجنا 

: مود هنومن  ب )

(2) .یباذع نم  نمأ  ینصح  لخد  نمف  ینصح  هّللاّالا  هلاال  هملک  لوا : همدقم  - 

(3) یباذَع نِم  َنِمأ  ِینصِح  َلِخَد  نَمَف  ِینصِح  بلاطیبا  نب  ّیلع  هیالو  مود : همدقم  - 

.تسا یهلا  ّتینما  تفایرد  هنیمز  تیالو ، شریذپ  نامیا و  هجیتن : - 

هکنآ لیلد  .دنا  یهلا  ّتینما  تفایرد  هنیمز  ود  ره  تیالو ، شریذپ  مه  یلاعت و  يادخ  هب  نامیا  مه 

کی اب  ود  ره  یلع 7  ترضح  يربهر  نتفریذپ  مه  دیحوت و  مه 

ص:99

.160 ص : ج 9 ، يدلج ،) 10) رون ریسفت  - . 1
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ص 13. ج 3 ، راونالاراحب ، - . 2
«. یلو ، » راحبلاهنیفس - . 3
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صلاخ دیحوت  دنک و  یم  ییامنهار  دیحوت  هب  ار  ام  موصعم  ماما  هک  تسا  نآ  هدـش  نایب  ِینـصِح ) « ) مکحم ياهژد   » ناونع هب  ریبعت 
دوخ يوس  هب  ار  ام  هک  یتوغاط  ناربهر  فالخ  هب  .تسا  یکی  ود  ره  رد  ناسنا ، ریـس  طخ  دهد و  یم  هلاوح  یهلا  ربهر  هب  ار  ام  مه 

.دنیامن یم  رود  ادخ  زا  دننک و  یم  توعد  ناشدوخ  زا  ّقلمت  شیاتس و  و 

نآ نییبت  هباشت و  هوجو  رد  تقد  . 7

ار ینیریش  فیاطل  هجوت و  لباق  تاکن  میناوت  یم  هباشت ، هوجو  نییبت  هدمآ و  تایاور  تایآرد و  هک  ییاه  لثم اه و  هیبشت رد  تقد  اب 
ار نانآ  دـناوت  یم  زین  نابطاخم  نداد  تکراشم  یهاگ  راک ، نیا  رد  .مینک  هدامآ  بطاخم  يارب  ار  یبسانم  ياوتحم  مینک و  هدافتـسا 

.ددرگ نادنچ  ود  سرد  توالح  ات  دهدب  هجوت  هیبشترد  دوجوم  فیارظ  هب  زین  ار  اهنآو  هتشاداو  لمأت  هب 

رد تقد  یتئارق ، مالـسالا  هجح  باذج  ياه  هویـش  زا  تسا ؛ هدـمآ  هیبشت  کی  بلاق  رد  يدـنلب  فراعم  تایاور ، و  میرک ، نآرق  رد 
: هنومن ناونع  هب  تسا ؛ نآ  زا  بلاج  تاکن  جارختساو  هباشت  هوجو 

.سابل هب  رسمه  هیبشت  لوا : هنومن  فلا )

اهنآ يارب  امش  دنسابل و  نوچمه )  ) امش يارب  ناتنارـسمه )  ) اهنآ َّنَُهل ؛  ٌساِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌساِبل  َّنُه  : » هک تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد 
: تسا هتفهن  يرایسب  فیاطل  تاکن و  سابل ، هب  رسمه  هیبشت  رد  .سابل  نوچمه ) )

ّتیـصخش گنهرف و  رکف و  اب  بسانتم  ناسنا و  وفک  دـیاب  زین  رـسمه  دـشاب ، ناسنا  بسانم  سنج  گنر و  حرط و  رد  دـیاب  سابل  * 
.دشاب ناسنا 

.دنا هداوناخ  شمارآ  تنیز و  هیام ي  زین  دنزرفو  رسمه  تسا ، شمارآ  تنیز و  هیام ي  سابل  * 

.دنناشوپب ار  رگیدکی  ياه  ییاسران  بویع و  دیاب  زین  درم  نز و  زا  کیره  دناشوپ ، یم  ار  ناسنا  بویع  سابل  * 

.دناهر یم  يدرس  زا  ار  یگدنز  مرگ و  ار  هداوناخ  نوناک  زین  رسمه  دوجو  دنک ، یم  ظفح  امرگ  امرس و  زا  ار  ناسنا  سابل  * 

ببس یهاگ  زین  رسمه  جاودزا و  زا  يرود  تسا ، ییاوسر  هیام ي  سابل ، زا  يرود  * 

ص:100
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.ددرگ یم  ناسنا  ییاوسر  فارحنا و 

دوخ راتفر  قالخا و  دیاب  زین  رسمه  ود  زا  کی  ره  دوش ، یم  هدافتـسا  كزان  سابل  مرگ  ياوه  رد  میخـض و  سابل  درـس  ياوه  رد  * 
، تسا هتسخ  نز  رگا  دنک و  دروخرب  وا  اب  تفاطل  اب  نز  تسا ، ینابـصع  درم  رگا  دنک ؛ میظنت  لباقم  فرط  یحور  زاین  اب  بسانتم  ار 

.دنک ارادم  وا  اب  درم 

.دیامن ظفح  هانگ  هب  ندش  هدولآ  زا  ار  يرگید  دیاب  زین  رسمه  ود  زا  کی  ره  دنک ، ظفح  یگدولآ  زا  ار  دوخ  سابل  دیاب  ناسنا  * 

تهج دنچ  زا  دـناوت  یم  تهابـش ، نیا  «، (1) ٌهَدَّنَـسُم ٌبُشُخ  ْمُهَّنَأَک  : » تخرد هدـش  هدـیرب  ياه  هنت  هب  ناـقفانم  هیبشت  مود : هنومن  ب )
مدع يریذپ -  ریثأت  فاطعنا و  مدع  یکـشخ و  دومج و  هبرـض -  راشف و  ربارب  رد  ندش  هتـسکش  یکوپ و  یکبـس و  هلمج : زا  دشاب :

.ندیشیدنا ندینش و  رب  تردق  مدع  دوخ -  ياپ  يور  نداتسیا  رد  لالقتسا 

عوضوم کی  ياهرارکت  شرامش  . 8

.تسا هدـش  رارکت  يددـعتم  دراوم  رد  هک  تسا  یعوضوم  کی  بلاطم  ندرک  هتـسجرب  یتئارق ، مالـسالا  هجح  هبذاج  اب  ياهراک  زا 
ناونع هب  .دزادرپ  یم  نآ  تیمهاو  هطبار  نییبـت  هب  عوضوم ، نآ  ندومن  هتـسجربو  تاـیاور  تاـیآ و  رد  رارکت  ندرمـش  رب  اـب  ناـشیا 

: هنومن

راب تسیود  زا  شیب  نآرق ، رـسارس  رد  ملـسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  یلاـعت  ادـخ ي  ياـه  باـطخ  لوا : هنومن  فلا )
همه ي راگدرورپ  و  ( 164 ماعنا / « ) یَـش ٍء ِّلُک  ُّبَر  : » یتسه مامت  راگدرورپ  وا  هک  نآ  اب  کبر » : » دـیامرف یم  شربمایپ  هب  دـنوادخ 

تـسا نآ  هناشن  نیا  هتفر و  راک  هب  همه  زا  شیب  کبر »  » هملک بر »  » ياـه هژاو  ناـیم  زا  یلو  (، 1 ساـن / « ) ِساَّنلا ِّبَِرب  : » تسا مدرم 
هکنانچ دراد .  یّصاخ  تیانع  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک 

ص:101

ُّوُدَْـعلا ُمُه  ْمِْهیَلَع  ٍهَْحیَـص  َّلُـک  َنُوبَـسْحَی  ٌهَدَّنَـسُم  ٌبُشُخ  ْمُهَّنَأَـک  ْمِِهلْوَِـقل  ْعَمْـسَت  اوـُلوُقَی  ْنِإ  ْمُهُماـسْجَأ َو  َکـُبِْجُعت  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َو  - . 1
نخس رگا  دراداو و  تفگش  هب  ارت  هک  تسا ) هتـسارآ  نانچ   ) نانآ هفایق  ینیبب ، ار  نانآ  هاگره  و  َنوُکَفُْؤی ؛  یَّنَأ  ُهَّللا  ُمُهَلَتاق  ْمُهْرَذْحاَف 

هدیاف و یب  زغم و  یب  کشخ و   ) دنتـسه ییاه  بوچ  ایوگ  یهدارف ، شوگ  ناشمالک  هب  هک ) تسابیز  باّذج و  يردـق  هب  ، ) دـنیوگ
هنوگچ دشکب ، ار  نانآ  ادخ  نک ، يرود  نانآ  زا  سپ  دننمـشد ، نانآ  دنرادنپ ، یم  دوخ  هیلع  ار  ییادـن  ره  هدـش ، هداد  هیکت  مه ) هب 

هیآ 4. نوقفانم / هروس  .دنوش  یم  فرحنم  قح  زا 
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هدرک حرطم  نآرق  رد  ار  ربمایپ  حراوج  اضعا و  مان  دـنوادخ  اًـلثم  مینک ، یم  هدـهاشم  زین  رگید  تاـیآ  رد  ار  هژیو  تیاـنع  نیا  هنومن 
«) َکُِقنُع : » تندرگ ( 88 رجح / َکـْیَْنیَع ( » : » تنامـشچ ( 16 تمایق / َکَناِسل (» : » تناـبز ( 144 هرقب / َکِـهْجَو (» : » تا هرهچ  تـسا :

(. 3 یحض / « ) َكَرْهَظ : » ترمک ( 2 فارعا / « ) َكِرْدَص : » تا هنیس  ( 29/ ءارس َكَدَی (» : » تناتسد ( 29 ءارسا /

؛  ددعتم ياه  تمالع  رگا  اما  درادن ؛ تدش  رطخ  دراد و  چیپ  کی  تسا  مولعم  دوب  رطخ  تمالع  کی  هداج  رد  رگا  مود : هنومن  ب )
هداـج رد  لاـح  .تسا  يدـج  یلیخ  رطخ  هک  دوش  یم  موـلعم  دـشاب ، و . . .  هتـسهآ ، رتـمولیک ، تعرـس 20  رثکادـح  رطخ ، لیبق : زا 

نانمؤم .تسا  كرـش  ادخ  ریغ  شتـسرپ  تعاطا و  ینعی  تسا ، هدـمآ  ِِهنوُد »  » و ِهَّللا » ِنوُد   » ِترابع هبترم  زا 100  شیب  نآرق  تیاده 
هب هک  يدراوم  رد  زین 

ْمُه اَّلِإ َو  ِهَّللاـِب  ْمُهُرَثْـکَأ  ُنِمْؤـُی  اـم  َو   » .دــنوش یم  جراـخ  دــیحوت  رادــم  زا  دــننک  یم  لـمع  یهلا  ياـهرایعم  یهلا و  ناـمرف  زا  ریغ 
ینعی (1)« َنوُکِرْشُم

هچروم تکرح  زا  كرـش  هنوگ  نیا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  .دنراد  یهلا  ریغ  ياه  هاگ  هیکت  دنتـسه و  زین  كرـشم  نانمؤم ، رثکا 
، لام ماقم ، تردق ، ره  هب  یگتسباو  هکلب  تسین ، یتسرپ  تب  اهنت  كرش ، نیاربانب  .تسا  رت  هدیشوپ  هایـس  گنـس  رب  کیرات  بش  رد 

.تسا كرش  دشابن ، ادخ  تهج  رد  هک  يرما  ره  هلیبق و  كردم ،

: بسانم شنیچ  شنیزگ و  د )

هئارا رد  مظن  سرد و  حرط  نتشاد  . 1

ّمهم و ياه  هویـش  زا  .تسا  نتفرگ  هجیتن  ياههار  نیرتهب  زا  نآ  نتـشاد  ّبترتو  یناکلپ  ریـس  اب  هئارا ، رد  مظن  سرد و  حرط  نتـشاد 
، تاکن رخأت  مّدقت و  نییعت  اب  دسیون و  یم  یحرط  بلاق  رد  سرد ، زا  لبق  ار  دوخ  بلاطم  هک  تسا  نیا  یتئارق  مالسالا  هجح  ّرمتسم 

رطاخ هب  ناشیا ، هچ  رگا  هتبلا ، .دسر  یم  ییاهن  يریگ  هجیتن  هب  دنک و  یم  تیادـه  ولج  هب  ار  ثحب  ماگ  هب  ماگ  هلپ و  هلپ  تروص  هب 
سیردت و رد  تسرامم 

ص:102

.106 فسوی /  - . 1
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نیا مهم  اما  دـیوگ ، یم  ار  تسا  ثحب  بسانمو  دـنک  یم  روطخ  شنهذ  هب  هک  تشاددای  نیوانع  زا  جراـخ  یتاـکن  هعلاـطم ، ترثک 
رد ناشیا  .دنک  یم  سیردت  سرد ، حرط  اب  دراد و  تسد  رد  بوتکم  تروص  هب  ار  یثحب  ریس  هشیمه  هبرجت ، همه  اب  هک  تسا  هتکن 

: هک دوش  یم  رکذتم  هدوب ، فقو  صوصخ  رد  هک  اهسرد  زا  یکی 

.مدرک میظنت  ار  اهنیا  متـسشن ، تعاس  راهچ  طقف  بشید  نم  هک  هدوب  هعلاطم  تعاس  لهچ  یـس  لوصحم  هک  تسا  ییاـهزیچ  اـهنیا  »
 . .« .میروایبرد نیا  زا  ییولبات  کی 

رد یتئارق ، ياقآ  جاح  هک  یمهم  تاکن  زا  .دش  دهاوخ  یناسآ  رما  تسرامم ، اب  دراد و  هلصوح  هقیلـس و  تقد ، هب  زاین  شنیچ  هتبلا ،
: هک نیا  دنوش  یم  رکذتم  ثحابم  شنیچ  رخأت و  مدقت و 

ماکحا رد  تابحتـسم  دـننام  هک  یلیمکت  یبلاطم  مینک و  عورـش  ءالتبا  دروم  يرورـض و  بجاو و  تاـکن  زا  لوا  ثحاـبم ، هئارا  رد  »
تقو یبوخ  هب  ات  میهد  هئارا  باختنا  شنیزگ و  اب  مه  ار  یلیمکت  تاکن  نیا  مییوگب و  بجاو  مزال و  بلاطم  ناـیب  زا  دـعب  ار  تسا ،
سپـس اهلالح و  لوا  مارح ، لالح و  نییبت  رد  نینچمه ، .مییاـمن  ظاـحل  مه  ار  بطاـخم  ناوت  هلـصوح و  مینک و  تیریدـم  ار  هسلج 
یلیلد رگم  تسا ، ندوب  حابم  لالح و  زیچ  همه  رد  لصا  نوچ  .مارح  ياههاگن  دعب  لالح و  ياههاگن  لوا  الثم  مییوگب ؛ ار  اهمارح 

« .دنک تابثا  ار  نآ  تمرح 

( هتخت يور  رب  مهم  ياه  لصفرس  نتشون   ) ثحب زادنا  مشچ  ندومن  نشور  . 2

(1) تسا هدومن  باختنا  تقد  اب  هک  ار  ییاهرتیت  نیوانع و  ثحب  يادتبا  رد  هک  تسا  نیا  یتئارق  ياقآ  جاح  بوخ  ياهراک  زا  یکی 

رد .دیامن  یم  میـسرت  بطاخم  يارب  ار  ثحب  یلک  يامن  زادـنا و  مشچ  سرد  يادـتبا  رد  راک ، نیا  اب  دـسیون و  یم  ولبات  يور  رب  ار 
رورم ار  دنا ، هدومن هئارا  راورتیت  تروص  هب  هدومن و  شنیچ  شنیزگ و  تقد  اب  ناشیا ، هک  سرد  ییاه  لصفرـس  زا  هنومن  دنچ  اجنیا ،

: مینک یم

ص:103

نم زاب  تسکـش ، لماوع  .دوب  دهاوخ  نیا  نامثحب  : » دیامرف یم  اه  ثحب  زا  یکی  رد  ناشیا  رتیت ، نتـشون  رد  تقد  صوصخ  رد  - . 1
!« تسکش لماوع  زا  يا  هشوگ  مسیون  یم  .دشاب  گرزب  هدرخ  کی  تسکش  لماوع  رتیت  مسرت  یم 
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: سابل گنهرف  یلصا : عوضوم  فلا )

.منک یم  تبحص  نآ  هرابرد ي  دعب  مسیون ، یم  ار  نآ  نیوانع 

اوقت سابل و  تسا 2 . یهلا  رفیک  یگنهرب  . 1

نامورحمو نیمورحم  يارب  سابل  كزان 4 . سابل  . 3

نس سابل و  بسانت  قیوشت 6 . سابل  . 5

گنج سابل  سابل 8 . تسادق  . 7

دازون سابل  راک 10 . سابل  . 9

.نفک (1) سابل ، نیرخآ  میور ، یم  ات . . .  سورع . . .  سابل  . 11

: ضیرم ملاسان و  هرادا  تاصخشم  ثحب : عوضوم  ب)

: ضیرم هرادا  مهد : یم  یتارکذت  سپس  مسیون و  یم  ار  اهرتیت  ادتبا 

ّتنم - 

هدافتسا ءوس  - 

نظ ءوس  - 

يراک مک  - 

يرهم یب  - 

نیعجارم اب  يراتفردب  - 

ینکشراک - 

(2) .و . .  افعتسا  - 

تایاور تایآ و  بسانم  عیطقت  . 3

دعب لبق و  باختنا و  ار  داهـشتسا  لحم  تایاور ، تایآ و  رد  تقد  اب  عوضوم ، باختنا  زا  سپ  ثحب ، هئارا  يارب  یتئارق  ياـقآ  جاـح 
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یمن دتمم  طخ  کی  رد  ار  نآ  الومعم  دیامن ، هدافتـسا  ینالوط  تیاور  ای  هیآ  کی  زا  دهاوخب  رگا  هک  نیا  ای  دنک  یم  فذح  ار  نآ 
اب ات  دسیون  یم  نییاپ  هب  الاب  زا  ادج و  تروص  هب  بسانم ، عیطقت  اب  هکلب  دسیون ؛
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.دیامن هجوت  ثیدح  ای  هفیرش  هیآ  کی  داعبا  هب  رتهب  دناوتب  بطاخم  تالمج ، نیب  ییادج  داجیا 

هتـشاد ار  دعب  لبق و  زا  ندـش  ادـج  عیطقت و  تیلباق  رظن ، دروم  هلمج  هک  دوش  لمع  يا  هنوگ  هب  ات  تشاد  تقد  دـیاب  عیطقت  رد  هتبلا 
رد تروص ، نیا  رد  ّالا ، دشابن و  هتشادن  دوجو  دشاب -  هتـشاد  شقن  هدش  عیطقت  هلمج  يانعم  رد  هک  طبترم -  هلمج  ای  هملک  دشاب و 

.دتفین قافتا  انعم  رد  یفیرحت  ات  درک  هراشا  بلطم  هتکن و  نآ  هب  دیاب  عیطقت  رانک 

هب درک ، ادیپ  یسرتسد  کبس  نیا  هب  ناوت  یم  ناوارف  تروص  هب  « نآرق زا  ییاهـسرد   » ياه همانرب  ای  رون » ریـسفت   » رد تایآ  ثحب  رد 
: هنومن ناونع 

: دنا هدومن  نایب  فرصم  ثحب  رد  تایآ : رد  فلا )

.دراد دیق  دنچ  فرصم  مالسا  رد 

(88 هدئام / « ) الالح : » دشاب لالح  . 1

(31 فارعا / « ) اُوفِرُْست َو ال  : » دشاب فارسا  زا  رود  هب  هزادنا و  هب  . 2

(172 هرقب / « ) ْمُکاْنقَزَر ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  : » دشاب دنسپلد  كاپ و  . 3

ب)

: ثیداحا عیطقت 

الثم دنک ؛  یم نایب  عیطقت و  ار  داهشتسا  هطقن  نامه  ناشیا ، زین  ثیداحا  رد 

يزیچ نامیا  ضُْغْبلا " ُبُْحلا َو  اَّلِإ  ُناَمیِْإلا  ِلَه  : " میراد تیاور  رطاخ  نیمه  هب  تسا  تبحم  ساـسارب  دـنک  یم  يراـک  ره  سک  ره  »
« .دنیوگ یم  نید  عورف  رد  هک  نیمه  تسین .  ضغب  بح و  زج 

َلاَقَف َو َوُه  ِناَمیِْإلا  َنِم  ِضُْغْبلا َأ  ِّبُْحلا َو  ِنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَـسَی  ِْنب  ِْلیَُـضف  هک : تسا  ثیدـح  نیا  زا  هتفرگرب  ـالاب  هلمج 
َنامیِْإلا َو ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَیْآلا -  ِهِذَه  الَت  َُّمث  ُضُْغْبلا  ُبُْحلا َو  اَّلِإ  ُناَمیِْإلا  ِلَه 

(1)(7 تارجح /  ) .َنوُدِشاَّرلا ُمُه  َِکئلوُأ  َنایْصِْعلا  َقوُسُْفلا َو  َْرفُْکلا َو  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَک  ْمُِکبُوُلق َو  ِیف  ُهَنَّیَز 

ادج هلمج و  هلمج  تروص  هب  ار  دراد ، لقتسم  هلمج  دنچ  هک  ثیدح  کی  هک  نیا  ای 

ص:105
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: دننکن شومارف  ار  لصا  راهچ  دیاب  نم  تما  دندومرف : ادخ 9  لوسر  دننام : دهد ؛ یم  حیضوت  دسیون و  یم  مه  زا 

 . . .دننزن وا  هب  شین  دنشاب و  هتشاد  شتسود  تسا ، هدش  ادخ  هب  ور  هدمآ و  هک  یسک  َِبئاَّتلا » َنوُّبُِحی  . » 1

هب دیاب  هک  دنتسه  فیعض  یلام  رظن  زا  ای  الاح  .دنا  فیعـض  هک  دنتـسه  ییاه  مدآ  .دننک  محر  فیعـض  هب  َفیِعَّضلا » َنوُمَحْرَی  َو  . » 2
 . . .دنتسه فیعض  يرکف  رظن  زا  ای  درک و  ناشکمک  درک و  محر  ناشیا 

 . . .دینک شکمک  دنک ، یم  یبوخ  راک  یسک  رگا  َنِسْحُْملا » َنُونیُِعی  َو  . » 3

 . . .نک رافغتسا  بلط  شیارب  دنک ، یم  هانگ  هک  یسک  ِِبنْذُْمِلل » َنوُرِفْغَتْسَی  َو  . » 4

يدنب هتسد  . 4

هتـسد مظنم  تروص  هب  هدومن و  عمج  ار  عوضوم  کی  يدیلکو  كرتشم  مهم ، تاکن  بسانم ، تقو  نتـشاذگ  اب  یتئارق ، ياقآ  جاح 
هدید شور  نیا  رون  ریـسفت  یغیلبت و  ياه  شیف  رد  ناوارف  تروص  هب  يدنب ، هتـسد  ياه  هنومن  ندید  يارب  .دـیامن  یم هئارا  يدـنب و 

: مییامن یم هئارا  ار  تایاور  تایآ و  رد  يدنب  هتسد  زا  ییاه  هنومن  اج ، نیا  رد  .دوش  یم 

( فلا

میرک نآرق  رد  ناگدنرپ  تایآ : يدنب  هتسد 

: هلمج زا  تسا  هدمآ  نایم  هب  نخس  ناگدنرپ  زا  هیآ  نیدنچ  رد  نآرق ، رد 

دیحوت و اب  ییانشآ  هلیسو  ناگدنرپ  هک  ( 260 هرقب / ( ؛ ِْریَّطلا َنِم  ًهََعبْرَأ  ْذُخَف   » .هدنرپ راهچ  ندش  هدنز  میهاربا و  ترـضح  يارجام  . 1
.دنریگ یم  رارق  یسانشداعم 

یِّنَأ  » .تفرگ تایح  ترـضح  سَفَن  ندش  هدیمد  اب  هک  دوب  هدنرپ  کی  زا  يا  همـسجم  نتخاس  یـسیع  ترـضح  تازجعم  زا  یکی  . 2
(110 هدئام / « ) ًاْریَط ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ 

ص/19) « ) ًهَروُشْحَم َْریَّطلا  َو   » .دنوش یم  دواد  اب  اون  مه  ناگدنرپ  هیآ  نیا  رد  . 3

(28 لمن / « ) ْمِْهَیلِإ ْهِْقلَأَف  اذه  ِیباتِِکب  ْبَهْذا   » .درک یناسر  همان  دروآ و  ربخ  نامیلس  يارب  هک  دهده  . 4

(16 لمن / «) ِْریَّطلا َقِْطنَم  انْمِّلُع   » .دنناد یم  ار  نآ  ایبنا  دنراد و  قطنم  ناگدنرپ  . 5
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(3/ لیف «) َلِیبابَأ ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأ  َو   » .دنوش یم  نانمشد  يدوبان  هلیسو ي  هک  یناگدنرپ  . 6

(1)(41/ رون ُهَحِیبْسَت (» ُهَتالَص َو  َِملَع  ْدَق  ٌّلُک   » .دنراد هناهاگآ  زامن  حیبست و  ناگدنرپ ، . 7

اعد بادآ  همدقم : نایب  زا  سپ  رگ » شیاین  بادآو  بدا   » ثحب عوضوم  تایاور : رد  يدنب  هتسد  ب )

،.. دینیشنب هلبق  هب  ور  دینک  یعس  دیناوخ  یم  اعد  یتقو  هک  میراد  ندوب : هلبق  هب  ور  . 1

 . . .دیروایب تروص  لباقم  ات  ار  ناتیاهتسد  دینک ، اعد  دیهاوخ  یم  یتقو  میراد  ثیدح  اهتسد : ندرک  دنلب  . 2

، . . میراد تیاور  رتشیب  میراد و  هیآ  هیرگ  يارب  یلیخ  هیرگ : هبانا و  عوضخ و  . 3

همه ینعی  ٍِعئاَج » َّلُک  ِْعبْـشَأ  َّمُهَّللا  ٍریِقَف  َّلُک  ِنْغَأ  َّمُهَّللا   » .مینک اعد  یمومع  هک  تسا  نیا  اـعد  بادآ  زا  یکی  ندرک : اـعد  یمومع  . 4
 . .مینک اعد  ار 

 . . .تسا هدش  شرافس  اعد  دیآ  یم  تمحر  ناراب  یتقو  دراد  شزرا  یلیخ  زامن  ود  نیب  اعد  اعد : يارب  بسانم  تقو  باختنا  . 5

.دشاب هنایفخم  دیاب  اعد  اعد : ندوب  یناهنپ  . 6

نز و درک ، یم  نوزحم  ار  مردپ  یلکشم  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دینک  اعد  یعمج  هتسد  ندرک : اعد  یعمج  هتـسد  . 7
.دیئوگب نیمآ  امش  مناوخ و  یم  اعد  نم  تفگ : یم  درک و  یم  ادص  ار  شا  هچب 

 . . . و ٍدَّمَُحم » ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   » دییوگب اعد  زا  لبق  اعد : زا  دعب  لبق و  نداتسرف  تاولص  . 8

: . . . اعد زا  لبق  ناهانگ  اهتمعن و  ندرمش  . 9

: . . . ندرک اعد  هشیمه  . 10

: . . . تجاح مان  نتفگ  . 11

(2) دوخ . . . : رب  نارگید  ندرک  مدقم  . 12

ص:107

 . 89 ص : ج 8 ، يدلج ،) 10) رون ریسفت  - . 1
.70 / 01 / 19 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 2
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نخس هب  یشخب  عونت  . 5

عّونت دننام  دراد ؛ یناوارف  ياه  هنومن  تسا و  نیجع  عّونت ، اب  تقلخ  .تسا  بلط  عّونت  ًاترطف  ناسنا 

اهرهن اه و  یکاروخ  اه ، هویم  اه ، همـشچ  اـه ، غاـب  زین  تشهب  رد  نینچمه  .و . .  اـه  هویم  معط  عون و  رد  عّونت  یتسه ، رد  اـه  گـنر 
.دنا (1) عّونتم  همه 

کی دـننام  ینارنخـس ، .ددرگ  یم  وا  اب  طابترا  عطق  بطاخم و  لـالم  یگتـسخ و  ببـس  عونت ، مدـع  یتخاونکی و  زین ، ینارنخـس  رد 
ياهزیچ یخرب  یلـصا ، ياذـغ  رانک  رد  يدام  ياه  هرفـس  رد  هک  هنوگ  نامهو  ناسنا ؛ ناـج  حور و  يارب  يا  هرفـس تساذـغ ؛ هرفس 

رصانع یخرب  زا  یلصا  ياذغ  رانک  رد  دیاب  ینارنخس  يونعم  هرفس  رد  نینچمه  دراد ، دوجو  .و . .  تسام  يزبس ، بآ ، دننام  رگید ؛
.دنک کیرحت  ار  بطاخم  یحور  ياهتشا  بسانم ، عونت  بیکرت و  اب  ات  تفرگ  هرهب  دراد  ار  لّمکم  شقن  هک  ییاذغ 

گنراگنر هرفس ي  قیقد ، بسانم و  شنیچ  شنیزگ و  اب  ناشیا  .تسا  عونتم  نایب  یتئارق ، مالسالا  هجح  قفوم  بّرجم و  ياهشور  زا 
رد قفوم ، ملعم  نیا  .دـیامن  یم  ءافیا  نابطاخم  بذـج  رد  يدایز  ریثأت  هدـش ، باـسح  عّونت  نیا  دـنک و  یم نهپ  يونعم  زاون  مشچ  و 

: دشاب عونت  دیاب  ینارنخس ، سالک و  عوضوم  رد  مه  بلطم و  کی  نایب  هویش  رد  مه  : » دندومرف صوصخ  نیا 

َِکلذَک َو   » .دـنک یم  رتزاب  ار  شریذـپ  هار  شزومآ ، لالدتـسا و  نایب و  هویـش ي  رد  عّونت  بلطم : کی  نایب  ي  هویـش رد  عونت  فلا )
يددعتم ياهشور  اب  یلاعت  يادخ  و  ( 105 ماعنأ / « ) .مینک یم  نایب  نوگانوگ  ياه  لکـش  رد  ار  تایآ  ناس  نیدب  ِتایْآلا و  ُفِّرَُـصن 

(2) میدومن .) نایب  رارکت » لصا  » حیضوت رد   ) .تفگ نخس  عوضوم  کی  زا 

ص:108

هویم عون  ره  و  دـنراد .) رارق   ) اه همـشچ  اه و  هیاس  رد  ناراکزیهرپ  انامه  َنوُهَتْـشَی  اَّمِم  َهِکاوَف  َو  نُویُع .  ٍلالِظ َو  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  - . 1
42 و 41. هیآ تالسرم / هروس  .تسا  مهارف  دنهاوخب  هک 

هکنیا يارب  نآرق  .تسا  قافنا  مدرم و  هب  کمک  هدش ، یناوارف  دـیکأت  نآ  يور  تایاور  نآرق و  رد  هک  ییاه  فورعم  زا  یکی  - . 2
.لِیلَق اْینُّدـلا  ُعاتَم   ) .تسا مک  ایند  . 1 هلمج : زا  تسا ؛ هدربراک  هب  یعونتم  ددـعتم و  ياه  هویـش  دـنک ، اـیحا  مدرم  رد  ار  فورعم  نیا 

ُْمتیِضَرا .يوش (  ایند  ریـسا  وت  هک  تسا  فیح  ( 30 هرقب / .هَفِیلَخ  ِضْرَاْلا  ِیف  ٌلِعاج  ّینا   ) .ییادـخ نیـشناج  ناسنا و  وت  و  ( 77 ءاسن /
ناسنا تسا ، لیلق  عاتم  هک  ایند  هاگیاج  تسادـخ و  هفیلخ  هک  ناسنا  هاگیاج  یفرعم  اب  نآرق  هویـش ، نیا  رد  ( 28 هبوت / .اْینُّدلا  ِهایَْحلِاب 
اونّـصح  ) .ینک یمن  ررـض  نیاربانب ، .دش  دهاوخ  همیب  وت  لاوما  ریاس  یهدـب ، ادـخ  هار  رد  ار  یلام  رگا  .دـنک 2 . یم  قافنا  هدامآ  ار 
لزلزتم ار  وت  تیکلام  نامورحم  شروی  ای  ارقف  هآ  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  دوبان  وت  لاوما  ینکن ، کمک  ارقف  هب  رگا  . 3 .هاکزلاب ) مکلاوما 

هب کـمک  گـنج و  هجدوـب  نیماـت  دروـم  رد  هیآ  هـتبلا   195 هرقب /  هـکلهتلا ؛ یلا  مکیدــیاب  اوـقلت  ـال  و  اوـقفنا . . .   ) .درک دــهاوخ 
ار نآ  ياج  دنوادخ  یهدب ، ادـخ  هار  رد  ار  يزیچ  رگا  . 4 دنروخ ) یم  تسکش  نیملـسم  دنوشن  تیامح ، رگا  هک  تسا  ناگدنمزر 
رد دـندرکن ، کمک  هک  یناسک  . 5 ( 39 ءابـس / .هُِفلُْخی  َوُهَف  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُْمتْقَْفنا  ام   ) .تسا هدمآ  نآرق  رد  هدـعو  نیا  .درک  دـهاوخ  رپ 

هاْنقَرْغا َو ( 81 صـصق /  ) .هِراَدـِب ِهب َو  انْفَـسَخَف   ) .دـنک یم  تباث  ار  نآ  نوراق  نوعرف و  خـیرات  هب  یهاگن  .دـندش  قرغ  كاخ  بآ و 
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رد ناسنا  .يدنام  بقع  ارچ  وت  ( 9 رشح / .مِهِـسُْفنا  یلَع  َنُوِرثُْؤی  َو   ) .دندرک راثیا  ادخ  هار  رد  یتحارب  يدارفا  . 6 ( 73/ سنوی  ) هَدُونُج
دوش و یم  هتشاک  نیمز  رد  هک  تسا  يا  هناد  لاثم  دوش ، یم  قافنا  هک  یلام  لاثم  .دنشاب 7 . تباقر  هقباسم و  لاح  رد  دیاب  تالامک 
(261 هرقب / .هَّبَح  ُهَِأم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  یف  َِلبانَس  َْعبَـس  ْتَتَْبنا  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک   ) .تسا هناد  دص  هشوخ ، ره  رد  هک  دیآ  نوریب  هشوخ  تفه  نآ  زا 

ناراد هیامرـس  يولهپ  یناشیپ و  رب  .دـننک و  یم  غاد  تمایق  رد  دـنوش ، یمن  کمک  ارقف  هب  دـنوش و  یم  جـنگ  ایند  رد  هک  یلاوما  . 8
ْمُُهبُونُج َو مُهُهابِج َو  اـِهب  يوُْکتَف   ) .دـیدوب هتخودـنا  اـیند  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دوش : یم  باـطخ  ناـنآ  هب  دـنراذگ و  یم 
هب قاـفنا  يارب  مدرم  ندروآرد  نـیکمت  هـب  هویـش  تـسا ، ینآرق  تاـیآ  زا  هتـساخرب  هـک  قوـف  تاریبـعت  ماـمت  ( 35 هبوت / .مُهُروُـهُظ 

.تسارقف
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مه رانک  رد  ار  رتش  نامـسآ و  یـسانشادخ ، دروم  رد  یلاعت ، يادخ  .تسا  نایب  رد  عونت  میرک ، نآرق  کبـس  عوضوم : رد  عونت  ب )
و هدش ؟ هدـیرفآ  هنوگچ  هک  دـنرگن  یمن  رتش  هب  ایآ  تَِعفُر ؛ َْفیَک  ِءاَمَّسلا  َیلإ  َو  تَِقلُخ ، َْفیَک  ِِلبْالا  َیلإ  َنوُرُْظنَی  الَفأ  : » درب یم  مان 

َءاَمَّسلاَو : » دراذـگ یم  مه  راـنک  رد  ار  وزارت  نامـسآ و  تلادـع ، ردو  و 18 )  17 هیشاغ / « ) .هدش هتـشارفارب  هنوگچ  هک  نامـسآ ، هب 
زواـجت نازیم  شجنـس و  رد  اـت  درک  رّرقم  ار  نازیم  نوناـق و  درب و  ـالاب  ار  نامـسآ  و  نازیِْملا ؛ ِیف  اْوَغْطَت  اـّلأ  ناَزیِْملا ، َعَضَو  اـهَعَفَر َو 

 ( 7 و8 نمحّرلا / « ) .دینکن

ناملعم نانخـس  اذـل  تسا ؛  عونتم  مدرم  ياه  زاین  میدرگ ، یم  رکذـتم  ناـبطاخم »  » ثحب رد  زاـین » لـصا   » نییبت رد  هک  هنوگ  ناـمه 
تبحـص یهتنملا " هردس   " هب عجار  بش  هد  نم  تفگ : یم  یـسک  : » دیامرف یم  یتئارق  مالـسالا  هجح  .دشاب  عونتم  دـیاب  زین  ناغّلبمو 

، قـالخا لکــشم  تاـکز ، زاـمن ، لکــشم  دنتــشادن ؟ یهتنملا » هردـس   " زج يرگید  لکــشم  چــیه  مدرم  دیــشخبب ! مـتفگ : .مدرک 
تبحـص نیا  هب  عجار  طقف  ربنم  يور  بش  هد  امـش  هک  دنتـشادن  یلکـشم  چـیه  لالح ، همقل  يراد ، هناـخ  يراد ، هچب  يرادرـسمه ،

»؟ يدرک
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ییوگ هاتوک  . 6

هک تسا  نشور  تسا و  دیفم  رصتخم و  ياه  ینارنخس  هئارا  يارب  هاتوک  ياه  تصرف  زا  يریگ  هرهب  قفوم ، بّرجم و  ياه  هویـش  زا 
ناـبطاخم و هلـصوح  هب  هجوـت  اـب  هکلب  تسین ؛ تسا ، رت  ینـالوط تبـسن  هب  هک  یتّنـس  ياـه  ینارنخـس  یلیطعت  ياـنعم  هب  فرح  نیا 
، یماظن ياه  طیحمو  زکارم  سرادـم ، اـه ، هاگـشناد  رد  هزورما  هک  هاـتوک  ییـالط و  ياـه  تصرف  یخرب  دوجو  طیارـش و  ياـضتقا 

دنشاب هتشاد  ار  مزال  یگدامآ  هاتوک ، ياه  تبحـص  هئارا  يارب  ناغّلبم ، نامّلعم و  ات  تسا  بوخ  اذل  دیآ ؛ یم  تسد  هب  .و . .  تارادا 
.دنیامن نایب  ار  يدیفمو  هدیزگ  تاکن  هاتوک ، قیاقد  رد  بان ، ياه  تصرف  نیا  زا  دنناوتب  ات 

اه هظعوم  نانخس و  هک  تسا  بوخ  هچ  : » هک تسا  نیا  یتئارق  مالسالا  هجح  مهم  ياهشرافس  زا 

امش نم  ٍهَدِحاِوب ؛ ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  : » دیامرف یم  یلاعت  يادخ  .تسا  نیموصعم : هریـس  میرک و  نآرق  زا  هتفرگ  رب  قطنم  نیا  .دشاب » هاتوک 
(1) مهد .» یم  دنپ  نخس  کی  هب  ار 

بطاخم هک  دـشاب  هاتوک  ردـقنیا  هن  دـشکب و  لوط  دـشاب و  روآ  لـالم  هن  هک  تسا  نیا  مـالک  نیرتهب  : » دـندومرف نینمؤملاریما 7  و 
(2) .دمهفن »

نتشون نتفگ و  رد  لصا  یلو  تسا ، زاین  ینالوط  يوگتفگ  ینارنخس و  یهاگ  هچرگ  : » دندومرف رگید  یشرافس  رد  قفوم ، مّلعم  نیا 
نینمؤملاریما نانخس  نایم  رد  دراد و  دوجو  ینالوط  همان  دنچ  طقف  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياه  همان  نایم  رد  .تسا  ندوب  هاتوک 

ار هاتوک  دـیفم و  تاملک  هک  دـهد  یم  ناشن  هبرجت  .تسا  ینالوط  نانخـس  زا  رت  شیب  بتارم  هب  هاـتوک  تاـملک  موصعم : ناـماما  و 
« .دنک لقتنم  نارگید  هب  دنک و  تشاددای  دناوت  یم  مه  دنک و  یم  شومارف  رید  مه  دریگ و  یم  ارف  دوز  مه  ناسنا 

: دیامرف یم  یضتقم  طیارش  رد  رت  ینالوط ینارنخس  يارب  لاح ، نیع  رد  تسا ؛ ییوگ  هدیزگ  ناشیا ، دیکا  هیصوت  هچ  رگا 

ص:110

.46 أبس /  - . 1
مالک تفآ  نداد ، لوط  َُهلاَطِْإلا ؛ ِماَـلَْکلا  ُهَفآ  : » دومرف نینچمه  ص 210 . مکحلاررغ / فینـصت  .لُِقی  َال  ُّلُِمی َو  َال  اَم  ِماَـلَْکلا  ُْریَخ  - . 2

.212 ص : نامه ، .دنک » یم  لولم  ار  شوگ  دایز ، مالک  عْمَّسلا ؛ ُّلَمَت  ِماَلَْکلا  ُهَْرثَک  . » 212 ص : نامه ، .تسا »
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مک دمآ ، ناشـشوخ  مدرم  هک  دـعب  دـینزب ؛ فرح  مک  میوگ : یم دریگ ، یمن ام  ياهربنم  ارچ  دنـسرپ : یم  نم  زا  هک  یناسک  مامت  هب  »
« .دینک رتشیب  ار  شنامز  مک 

: هک دنیامن  یم  يروآدای  ررکمروط  هب  نینچمه ،

هن دنهد و  یم  لد  هن  موس ، هقیقد  تسیب  .دنهد  یم  شوگ  طقف  مود  هقیقد  تسیب  دنهد ، یم  لد  ینارنخس  هب  لوا  هقیقد  تسیب  مدرم  »
ار هنامیکح  حازم  نایب  نیریـش و  هئارا  ناوت  رادقمره  .دشاب  هقیقد  تسیب  دـیاب  رثکادـح  ینارنخـس  اذـل  دـننک ؛ یم  هاگن  طقف  شوگ ،

« .درک تبحص  عونتم  دیاب  مه ، لوا  هقیقد  تسیب  هک  نیا  نمض  .دییازفیب  نامز  نیا  رب  دیتشاد ،

نآرق زا  ییاهـسرد  دـننام  اه ؛ همانرب  یخرب  مه  دراد و  هاتوک  ياه  ینارنخـس  مه  توافتم ، تائاضتقا  هب  هجوت  اب  یتئارق ، ياقآ  جاـح 
ینارنخـس و ندرک  ینالوط  زا  زیهرپ  بطاخم و  ندرکن  هتـسخ  ناشیا ، دـیکأت  لاح ، نیع  رد  .دـشک  یم لوط  تعاـس  مین  دودـح  هک 
ار هاتوک  نانخـس  ياضتقا  نامز  ای  ناـکم  هک  طیارـش  یخرب  رد  هژیو  هب  تسا ؛ هدـش  نیچلگ  بلاـطم  هئارا  ییوگ و  هدـیزگ  هب  هجوت 

يارجا يارب  ار  نآرق » اـب  یقیاـقد  » باـتک هبرجت ، اـب  داتـسا  نیا  تهج  نیمه  هب  دراد ؛ تیمها  رایـسب  هویـش ، نیازا  يریگ  هرهب  دراد ،
، عقاوم یخرب  رد  هک  تسا  دقتعم  ناشدوخ ، دندرک و  رشتنم  ییاه  همانرب  نینچ 

هرطاخ هنومن ، ناونع  هب  .دراد  دوجو  يا  هقیقد کی  هاتوک  ثحابم  اه  هد  رون ، ریسفترد  درک و  تبحص  هقیقد  کی  هزادنا  هب  ناوت  یم 
: ددرگ یم میدقت  تسا ، شور  نیا  هدنرادرب  رد  هک  ناشیا  زا  يا 

.میرادن يا  هلأسم  اه  ینـس  اب  ام  متفگ  دنتـسه ، ینـس  هاگـشناد و  داتـسا  همه  اهنیا  هک  دنتفگ  نم  هب  متـشاد  ینارنخـس  ناتـسکاپ  رد  »
فک يا  هقیقد  دنچ  اهنآ  مداد و  هئارا  یلک ، ثحب  کی  ینـس ، هعیـش و  عوضوم  هب  نتخادرپ  نودب  مه  نم  .دندوب  يرفن  دودح 300 
ینـس هعیـش و  ثحب  دش ، رارق  متفگ  یتسه .» هعیـش  وت  هک  فیح  نسحا ! : » دز دایرف  دش و  دـنلب  اهنیا  زا  یکی  ینارنخـس  رخآ  دـندز ،

هک هیآ  هس  اب  متسه ، هعیـش  ارچ  هک  منک  یم  تباث  هقیقد  کی  فرظ  نم  دیریگب  تقو  متـسه ، هعیـش  نم  هک  روخن  هصغ  وت  مینکن و 
، دنتـسه ظفح  همه  هک  نآرق  هیآ  هس  اب  هقیقد  کی  رد  مهاوخ  یم  نم  هک  دـندش  ساـسح  یلیخ  مدـید  .دـیتسه  ظـفح  امـش  همه ي 

هب منک ، تباث  ار  مندوب  هعیش 
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: متفگ دندش ، یناجیه  .وگب . .  دنتفگرّرکم : تروص 

همه يوـگلا  هک  ( 21 بازحا / «) ٌهَوْسُأ ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَـک  ْدََـقل  ، » دوب ربـمغیپ  همه  ربـهر  دوبن ، ینـس  هعیـش و  دوب  ربـمغیپ  اـت  . 1
تیب لها  هب  عجار  نآرق  رگید و  درف  راهچزا  امـش  میتفرگ و  تیب  لها  زا  ار  دوخ  نید  اـم  ربمغیپ  زا  دـعب  دـش ، یفرعم  ادـخ  ناگدـنب 

ناماما هتفگن  سک  چـیه  یلو  دنتـسه ، موصعم  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اذـل  ( 33 بازحا / «) اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع 
.دنموصعم تنس ، لها  هناگ  راهچ 

مود نرق  رد  یعفاش ) ماما  کلام و  ماـما  دـمحا ، ماـما  هفینحوبا ، ماـما   ) امـش ماـما  راـهچ  دـندوب و  يرجه  لوا  نرق  رد  تیب ، لـها  . 2
10 هعقاو / « ) َنُوبَّرَقُْملا َِکَئلْوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلاَو  ، » دیوگ یم  نآرق  دنتسه و  رت  ولج  نرق  کی  تیب ، لها  اذل  دندش ، دلوتم  يرجه 

و 11)

یَلَع َنیِدِـهاَجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  ، » دـیوگ یم  نآرق  دـشن ، دیهـش  امـش  ياه  ماـما  زا  یکی  دـندش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  ماـمت  . 3
(95 ءاسن / «) َنیِدِعاَْقلا

( اج هب  ياهزتنارپ   ) ثحب نیب  رد  ندز  زیرگ  . 7

زا ناوارف  تروص  هب  دهد و  یم  ماجنا  هتـشاد و  رظن  ّدم  دوخ  بلاطم  شنیچ  شنیزگ و  رد  یتئارق  ياقآ  جاح  هک  یبوخ  ياهراک  زا 
ار راک  نیا  دـشاب ، یبلطم  ای  هتکن  کی  هب  يزیرگ  ياج  رگا  ثحب ، یلـصا  عوضوم  نییبت  رانک  رد  هک  نیا  دریگ ، یم  هرهب  هویـش  نیا 

لاقتنا رب  هوـالع  هویـش ، نیا  زا  هدافتـسا  هدـش ؛ باـسح  ياـه  زتنارپ  عقوم و  هب  اـج و  هب  ياـه  زیرگ  هتبلا ، دـهد ؛ یم  ماـجنا  یبوخ  هب 
: هنومن ود  .ددرگ  یم  زین  مالک  ینیریش  یناور و  عونت ، ببس  بطاخم ، هب  هاتوک  ياهمایپ 

ثیدح ردقچ  دیناد  یمن  .و . .  هعمج  لسغ  تفاظن ، تسیچ ؟ هفیظو  هعمج  زور  رد  لوا : هنومن  فلا )

تـسا نکمم  هک  دنـسرپ  یم  ام  زا  اهردـپ  یهاگ  .میوگب  ناتیارب  نایم  نیا  رد  مه  یتیبرت  هتکن  کی  ًانمـض  .میراد  هعمج  لسغ  يارب 
هکنآ زا  لبق  مییوگب ؟ وا  هب  هنوگچ  .میهدب  دای  تبانج  لسغ  وا  هب  هک  میشک  یم  تلاجخ  یلو  دشاب ؛ هدیـسر  فیلکت  نس  هب  ام  هچب 
هعمج لسغ  یتقو  .دنهدب  دای  هعمج  لسغ  وا  هب  .دـنمهف  یم  ناشیاه  هچب  هک  عقوم  نامه  زا  اهردام  اهردـپ و  دـنوش ، گرزب  اه  هچب 

هعمج لسغ  لثم  دش ، يا  هلئسم  تقو  کی  رگا  دیوگ  یم  وا  هب  يا  هراشا  کی  اب  مارآ  دعب  تفرگ ، دایار 
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.تسا (1) هعمج  لسغ  لثم  دیوگ  یم  ار  اه  لسغ  یقاب  داد ، دای  هک  ار  هعمج  لسغ  مدآ  ینعی  .ینک  لسغ  دیاب 

، منک یم  بجعت  : » دیوگ یم  ماما  هک  دندناوخ  ار  یثیدح  تبـسانم  هب  ناشیا  تسا و  اه ،» تمعندای   » سرد عوضوم  مود : هنومن  ب )
یم يزیرگ  ییابیز  هب  اج  نیمه  و  .دننک » یمن  تقد  دنریگ ، یم  هک  ار  یتسود  یلو  دننک ، یم  تقد  دنروخ  یم  هک  ار  ییاذغ  مدرم 

(2) .دنک یم  نایب  دساف » ياذغ  دساف و  تسود  نیب  هسیاقم  » ناونع لیذ  ار  یبسانم  تاکنو  دنز 

يزاس هنیمز  . 8

شنیزگ و رد  تقد  رثکادـح  دـیاب  میراد و  يزاسرتسبو  يزاس  هنیمز  هب  زاین  اـم  دـنکب ، ثحب  هب  زاـین  ساـسحا  بطاـخم  هکنآ  يارب 
.تسا يرورـض  اـهثحب  زا  یخرب  رد  یلو  تسا ؛ رثؤمو  بوخ  دریگ ، تروص  یثـحبره  رد  هویـش  نیا  .دـیآ  لـمع  هب  بلاـطم  شنیچ 

: هک دیامن  یم  نایب  صوصخ  نیا  رد  یتئارق  مالسالا  هجح 

ناونع هب  تکرح ، هب  ندیـشخب  تعرـس  دـناب و  رد  تکرح  روتوم ، ندـش  هدامآ  هب  زاین  دوخ ، زاورپ  يارب  اـمیپاوه  هک  هنوگ  ناـمه  »
، تاکز زا  یشخب  هک  هنوگ  نامه  نینچمه ، .دراد  زاورپ  يارب  همدقم و 

طابترا و يارب  يرتسب  ات  دوش  بولق  فیلأت  فرص  دیاب 

ص:113

.66 / 05 / 01 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1
لیلحت .تسا  دـساف  تسود  دـنک ، یم  لـفاغ  ادـخ  داـی  زا  ار  اـم  هـک  ییاـهزیچ  زا  یکی  هـک  تـسا  نـیا  اـب  هـطبار  رد  ثیدـح  - . » 2

 . . .و هزم  اب  ناـسنا  ار  دـساف  ياذـغ  . 2 دنک ، یم  دـساف  هشیمه  يارب  دـساف ، تسود  و  يزور ، دـنچ  دـساف ، ياذـغ  . 1 ثیدحرتشیب :
یلو دور ، یم  نیب  زا  یمک  هلـصاف ي  رد  دساف  ياذغ  راثآ  .دهد 3 . یمن  صیخشت  ناسنا  ار  دساف  تسود  یلو  دهد ، یم  صیخـشت 

تسود رد  اما  میراد ، سانشاذغ  کشزپ  هدکشناد و  .تسا  هدش  راک  یـسانشاذغ  رد  . 4 .دور .  یمن  نیب  زا  دوز  دـساف  تسود  راثآ 
اب صخش  دنک 6 . یم  دوبان  ار  تیصخش  دساف  تسود  دنک ، یم  دوبان  ار  صخـش  دساف  ياذغ  . 5 .تسا .  هدرکن  راک  یسک  یسانش 

یمن زین  حالـصا  رکف  هب  ناسنا  هک  دـنک  یم  لفاغ  ار  ناسنا  ناـنچ  دـساف  تسود  یلو  دـتفا ، یم  دوبهب  رکف  هب  دـساف  ياذـغ  ندروخ 
وا دوبن  مه  شدوجو و  روضح و  مه  دساف  تسود  اما  درادن ؛ ررـض  دوش  جراخ  یتقو  و  دراد ، ررـض  تسه  ات  دـساف  ياذـغ  .دتفا 7 .
دنک یم  لتخم  ار  هدعم  دساف  ياذغ  .تسا  یعامتجا  شررض  دساف  تسود  یلو  تسا ، يدرف  شررـض  دساف  ياذغ  . 8 .دراد .  ررض 

.؟ تسا رت  مهم  کی  مادـک  رکفت ، هاگتـسد  ندرک  لتخم  ای  شراوگ  هاگتـسد  ندرک  لتخم  .دـنک  یم  لتخم  ار  زغم  دـساف  تسود  و 
60 / 11 / 09 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب 
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دنوادخ ای  دیهد  ماجنا  حلاص  لمع  دیوگ  یم  دعب  دیروخب و  تابّیط  زا  دـیامرف ، یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دریگ و  رارق  قح  ندـینش 
هب يزاـسرتسب  اـه  هنومن  نیا  همه  رد  .روخن . .  ار  هویم  نیا  یلو ، روخب  یهاوخ  یم  هچ  ره  دـیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب 

.دیآ یم  مشچ 

ینیچ همّدقم  فسوی ، هّصق  عورـش  زا  لبق  یلاعت  يادـخ  .درک  يزاس  هنیمز  دـیاب  بطاخمرب ، رتهب  ریثأت  يارب  یتیبرت ، یناور و  رظن  زا 
، میرک نآرق  رد  هک  نیا  اـی  ( 3 فسوی / مینک (» یم  وگزاب  وت  رب  ار  ناتـساد  نیرتهب  ِصَـصَْقلا ؛ َنَسْحَأ  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن   » .دـنک یم 

كرت ای  ماجنا  يارب  يروتـسد  نآ  زا  سپ  هدـمآ و  تسا ، مارتحا  یعونرگنایب  هک  اُونَمآ » َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » اب یتاباطخ  هبترم  هنو  داتـشه 
رد .تسا (1) هدش  رداص  يراک 

لسغ ترایز ؛ رد  ای  دننک  یم  هدامآ  زامن  يارب  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  یتامدقم  هماقاو ، ناذا  وضو ، تسا ؛ هنوگ  نیا  مه  يدابع  لامعا 
« .دنترایز هدننک  هدامآ  تامدقم  لوخد ، نذا  ریسم و  رد  رکذ  ترایز ،

رد هلجع  ياج  هب  يددعتم ، دراوم  رد  ناشیا  .تسا  ینیچ  همدقم  يزاس و  هنیمز  زا  يریگ  هرهب یتئارق ، ياقآ  جاح  بوخ  ياهشور  زا 
مایپ نآ  هب  ماگ ، هب  ماگ  تروص  هب  ار  بطاخم  قیقد ، شنیچ  ابو  يزاس ، هنیمز  زا  يریگ  هرهب  اب  دراد ، رظن  رد  هک  یمایپ  هتکن و  نایب 

.دنک یم تیاده  درادرظن ، ّدم  هک  یلصا 

: هنومنود

.دوش هفخ  دراد  ناـکما  میزیرب ، هچب  يولگ  رد  رگا  ار  رکـش  نیمه  یلو  تسا ؛ رکـش  نوچمه  قح ، تاـملک  لوا . . .« : هنومن  فلا )
بناجنیا .دراد  يزاس  هنیمز  هب  زاین  قح  نایب  یهاگ  .دوش  لّمحت  هدافتسا و  لباق  دارفا  همه  يارب  ات  دوش  تبرـش  هب  لیدبت  رکـش  دیاب 

زا اهثحب  یضعب  نایب  يارب  .ما  هدرک  تبحص  یمالـسا  يروهمج  نویزیولت  ویدار و  رد  تعاس  رازه  ود  زا  شیب  ًابیرقت  ادخ ، فطل  زا 
زا یضعب  هک  مدرک  رکف  منک ، تبحص  نفک  تایاور  هرابرد  متـساوخ  یم  هک  ینامز  دور  یمن  مرطاخ  زا  .منک  یم  يزاس  هنیمز  لبق 

هنوگ نیا  ار  هنیمز  سپ ، .دنرادن  ار  اهفرح  هنوگ  نیا  ندینش  هلصوح  مدرم ،

ص:114

(2/ فص « ) َنُولَعْفَت ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( » 153/ هرقب  . .«) .ِهالَّصلا ِْربَّصلِاب َو  اُونیعَتْسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  :» دننام - . 1
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هتفرگ و رظن  رد  سابل  يراک  نامز و  لصف و  ره  يارب  مالـسا  .تسا  سابل  هب  زاین  یناگمه ، یمومع و  ياـهزاین  زا  هک : مدرک  هداـمآ 
زامن سابل  گنج ، سابل  راک ، سابل  كدوک ، سابل  لثم  تسا ؛ هداد  یتاروتسد 

 . . . سابل و گنر  سابل ، تفاظن  سورع ، سابل  مارحا ، سابل  دیع ،

نفک تایاور  و  نفک )  ) سابل نیرخآ  ثحب  ندینـش  يارب  ار  مدرم  مک  مک  .متفگ  يا  هتکن  یثیدح و  مه  نیوانع  زا  کی  ره  يارب  و 
« .دندرک یم  شوماخ  ار  نویزیولت  رفن  اهنویلیم  دیاش  تسا ، نفک  مزورما  ثحب  عوضوم  متفگ : یم  ادتبا  زا  رگا  یلو  .مدرک  هدامآ 

زا ناگدـننک  تکرـش  .تفگ  نم  هب  رانیمـس  لوئـسم  هار ، نیب  رد  .مدوب  هدـش  توعد  يرانیمـس  هب  ینارنخـس  يارب  مود : هنوـمن  ب )
ار بلاطم  نیرت  هداس  متفگ : .دوش  هتفگ  اهنآ  تالیـصحت  نأش  رد  یثحب  تسا  مزال  .دنتـسه  یملع  ياهتیـصخش  هاگـشناد و  دـیتاسا 

: هک مدرک  زاغآ  ار  ثحب  هنوگ  نیا  ...تفگ و  دارفا  نیرتگرزب  يارب  ینیچ  هنیمز  تامدقم و  اب  ناوت  یم 

.دشاب اهنآ  تاطابترا  ءاضعا و  مامت  هب  هجوت  اب  دـسیون ، یم  يا  هخـسن  يدرد  يوضع و  يارب  یتقو  هک  تسا  یـسک  کشزپ  نیرتهب 
، بیبط نیرتهب  متفگ : سپس  .دنزن  رگید  ياضعا  هب  يا  همطل  بلق ، يوراد  .دنزن  باصعا  بلق و  هب  يررـض  هیلک ، يوراد  لاثم  يارب 

هزاجا نیعمتـسم  زا  دعب  .تسا  یتیبرت  داعبا  همه  شنیرفآ و  ماظن  هب  هجوت  اب  هک  دهد  یم  هخـسن  يا  هلأسم  ره  يارب  هک  تسا  مالـسا 
.منزب هداس  یلاثم  ات  متساوخ 

: هک تسا  هدومرف  ام  هب  مالسا  .تسا  هدش  نایب  تعیبط  ماظن  هب  هجوت  اب  هک  دراد  یبادآ  مالسا  رد  ندرک ، راردا  هلأسم  نیمه  متفگ :

.دشابن هام  دیشروخ و  هب  ور  . 1

.دشابن هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  . 2

.دشابن داب  هب  ور  . 3

.دشابن بآ  رهن  رد  . 4

.دشابن هویم  تخرد  ياپ  . 5

ص:115
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.دشابن مومع  دمآ  تفر و  تحارتسا و  لحم  . 6

.دشابن راظنا  رد  . 7

.دشابن هداتسیا  . 8

.دشابن تخس  نیمز  يور  . 9

.دشابن یبصغ  نیمز  رد  . 10

.دشابن تارشح  خاروس  رد  . 11

.دشابن بآ  اب  ریهطت  نودب  . 12

همه هداد ، ندرک  راردا  يارب  هک  يا  هخـسن  رد  هنوگچ  هک  دـیدید  .دـینیب  یم  ار  مالـسا  تیعماج  هداس ، ییزج و  هلأسم  نیا  رد  اـمش 
« .ینید مه  یقالخا و  مه  یّبط ، مه  یعامتجا ، مه  یعیبط ، لئاسم  مه  تسا ؛ هتفرگ  رظن  رد  ار  زیچ 

ار ندرک  راردا  بادآ  هنوگچ  هک  يدرک  هدهاشم  ایآ  مدیسرپ : رانیمـس  لوؤسم  زا  تشگزاب  ماگنه  .مداد  همادا  ار  دوخ  ثحب  سپس 
.يدرک ندینش  هدامآ  ار  نانآ  ینیچ  هنیمز  اب  وت  تفگ : وا  دندوب ؟ اه  هدرک  لیصحت  زا  ناگدنونش  هک  دنچ  ره  متفگ ؛

سرد هصالخ  يدنب و  عمج  . 9

ياهـشور زا  .تسا  يرورـض  مهم و  رما  سورد  نایاپ  رد  هژیو  هب  سرد و  ياهزارف  زا  یخرب  رد  سرد ، هصـالخ  هئارا  يدـنب و  عمج 
رد سورد -  یخرب  يادـتبا  رد  هک  نیا  نمـض  ناشیا ، .تسا  يدـنب  عمجو  سرد  هصالخ  هئارا  یتئارق ، ياقآ  جاح  بساـنم  بوخ و 

یبلطم رگا  هژیو  هب  سرد -  نیب  رد  نینچمه ، دیامن ؛ یم  نایب  ار  تسا ، طبترم  هک  لبق  ياهسرد  ای  سرد  هصالخ ي  موزل -  تروص 
يراک شخب  نیرت  مهم  اما  .دیامن  یم  رارکت  هصالخ  تروص  هب  ار  مهم  تاکن  راو ، رتیت  هصالخ و  تروص  هب  دشاب -  لّصفم  اتبـسن 

نیا هک  تسا  ناشیا  ياهـسرد  رد  تباث  لاور  کی  ابیرقت  هک  تسا  هسلج  رخآ  رد  ثحب  ندرک  هصالخ  ینایاپ و  يدنب  عمج  ناشیا ،
عمج نیا  اب  زین  دندیـسر  هسلج  هب  رترید  هک  يدارفا  هک  نآ  نمـض  تسا ؛ بطاـخم  ياـه  هتخومآ تیبثت  رتهب و  مهف  هب  یکمک  راـک ،

.دندرگ یم انشآ  ثحب  ّتیلک  اب  يدنب 

لقن نآرق  زا  ییاهـسرد  زا  هسلج  رخآ  هسلج و  نیب  رد  ای  لبق  ياهـسرد  ییوگ  هصـالخ  صوصخ  رد  ریباـعت  یخرب  هنومن ، ناونع  هب 
: مییامن یم
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 . . . تسا یبتکم  بوخ  بتکم  کی  هک  دوب  نیا  نام  ثحب  لبق  هسلج  رد  - 

 . . . دوب و قفانم  تخانش  هرابرد  ام  ثحب  لبق  هسلج  رد  هک  دوش  یم  ضرع  - 

خزود اهنآ  رفیک  هکنیا  اب  تمایق  رد  دـنراد ، محر  هک  يرافک  هب  یتح  دـنوادخ  دوب ، هفطاع  محر و  ثحب  لـبق  هسلج  رد  اـم  ثحب  - 
.دنک یم  زاب  ناشیارب  یصاخ  باسح  تسا ،

.دشاب هتشذگ  نانخس  يدنب  عمج  میوگب ، ناتیارب  یتارطاخ  کی  نم  سرد ) طسو  - )

 . . .دوب تاکز  ثحب  نامزورما  ثحب  .میوگب  ار  شا  هصالخ  دوب ؟ یچ  ام  زورما  ثحب  يدنب : عمج  - 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دروم  رد  نویزیولت  رد  مخ  ریدغ  دروم  رد  لاسما  دنیوگب  دنهاوخ  یم  دنا ، هدیسر  رید  ثحب  هب  يا  هدع  - 
.مینک یم  يدنب  عمج  دارفا  نیا  يارب  ار  بلطم  هقیقد  ای 3   2 دنتفگ ؟ هچ 

ثحب .مراذگب  دعب  هسلج ي  يارب  ار  ثحب  نیا  هلابند ي  منک و  يدنب  عمج  ار  ثحب  مهاوخ  یم  - 

 . . .دوب یگنهرف )  ) هانگ ياه  هنیمز  هرابرد  ام  زورما 

ا درک ؟ حلص  نسح  ماما  ارچ  .میوگب  مراد  تقو  هک  يا  هقیقد  کی  نیا  رد  ار  مفرح  هصالخ ي  - 

.دوب ام  ثحب  هصالخ  نیا  ندوب  ءایبنا  هار  رایتخا  رد  ینعی  نید  - 

: سرد هصالخ  زا  هنومن  کی 

: مینک یم  جرد  راو  هصالخ  ًاعیرس و  هک  تشاد  رکذت  دنچ  ام  سرد  نیا 

تخادرپ ار  نامدوخ  مهس  هک  میورب  یسک  اب  مینکن ، ترفاسم  دهد  یم  ار  ام  جرخ  هک  یسک  اب  میورب ؛ ترفاسم  هب  میتساوخ  رگا  . 1
.مینک

.میوش کیرش  اهراک  رد  . 2

.یمیش کیزیف و  ندناوخ  یتح  تسا ، تدابع  دوب ، بوخ  نآ  رد  امش  تین  هک  راک  ره  تسا و  تدابع  راک  . 3

.تسا دنوادخ  تافص  زا  تعارز  . 4

.مینکن اهر  ار  يزرواشک  ثداوح  نیرت  تخس  رد  یتح  دمآ ، دوجو  هب  ثداوح  رگا  . 5

.تسا هنشت  نمؤم  هب  نداد  بآ  لثم  هنشت ، تخرد  هب  نداد  بآ 
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: يزاس ناسآ  ه )

لاثم زا  يریگ  هرهب  . 1

نیرت ینالوط  لاثم ، اب  .تسا  سوملم  بسانم و  ياهلاثم  زا  يریگ  هرهب  نابطاخم ، هب  مایپ  ناسآ  لاقتنا  رد  اـه ، هویـش  نیرتهب  زا  یکی 
لیثمت هیبشت و  زا  هدافتسا  نآرق ، یتیبرت  یغیلبت و  ياه  هویـش  زا  یکی  دسر و  یم  دصقم  بلطم و  هب  یتحار  هب  بطاخم  هاتوک و  هار ،

: دیامرف یم  ینآرق  هویش  نیا  تیمها  رد  یتئارق ، مالسالا  هجح  .تسا 

ياـه لاـثم  زا  هدافتـسا  دـنرادن  ینادـنچ  داوـس  هک  یناـسک  ًاـصوصخ  مدرم ، هب  بلاـطم  ندـنامهف  يارب  اـه  شور  نیرتـهب  زا  یکی  »
یم كرد  ار  اهنآ  شیوخ  يرهاظ  ساوح  اب  دـنراد و  راک  رـس و  رتشیب  دراوم  نیا  اب  مدرم  اریز  تسا  طـیحم  اـب  بساـنم  سوسحم و 

.دراد نهذ  دیدش  واکودنک  هب  جایتحا  اهنآ  مهف  هک  یلقع  لیاسم  فالخ  رب  دننک 

دیاش هک  تسا  هداس  فلتخم و  ياه  لاثم  زا  راشرـس  میرک  نآرق  دهد و  یم  ّتیمها  هلئـسم  نیا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسور  نیازا 
؛ دنوش ادخ  دای  رکذتم  اهنآ  رد  تقد  رکفت و  اب  مدرم 

تسا دیما  مینز  یم  مدرم  يارب  ار  اه  لاثم  نیا  و  نوُرَّکَفَتَی ؛ ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  اُهبِرْضَن  ُلاْثمَْألا  َْکِلت  «َو 

(21 رشح / .دننک (» رکفت  هک 

« ) .دنریگ دـنپ  دـنرآ و  دای  هب  هک  دـشاب  دـنز ، یم  ییاه  لثم  مدرم  يارب  دـنوادخ  و  َنوُرَّکَذَـتَی ؛ ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی  «َو 
(1)(25 میهاربإ /

: دنیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  هتسناد و  غیلبت  مهم  ياهرازبا  زا  یکی  ار  لاثم  زا  هدافتسا  ناشیا ،

نیرت و يرطف  نیرت ، هداـس  زا  هک  ارچ  دـشاب ؛ یم  یعیبـط  مومع و  ِمهف  لـباق  ياـه  لـثم  زا  هدافتـسا  غیلبت ، تیبرت و  لوـصا  زا  یکی  »
، مدرم تیادـه  قیاقح و  نایب  يارب  ادـخ  ربمایپ  تسا و  لثملا  برـض  لـیثمت و  زا  هدافتـسا  بلطم ، لاـقتنا  ياـه  هویـش  نیرت  یمومع 

لئاسم لیثمت ، ( 45 فهک / «) اْینُّدـلا ِهایَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو  ( » 32 فهک / «) اًلَثَم ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو   » .تسا لیثمت  زا  هدافتـسا  هب  رومأـم 
هب ندیسر  هار  سوسحم و  ار  یلقع 

ص:118

.153 ص : غیلبت ، نآرق و  - . 1
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« .تسا ینآرق  يا  هویش  يونعم ، قیاقحو  یهلا  فراعم  نایب  رد  لیثمت ، زا  هدافتسا  دیامن ؛ یم  یناگمه  ار  بلاطم  کیدزن و  ار  فده 

رادروخرب ییالاب  لیثمت  تردـق  زا  نانم  يادـخ  فطل  هب  ناشیا  هک  میا  هدومن  نایب  یتئارق ، مالـسالا  هجح  يدرف  ياه  یگژیو  رد  ام 
(1) يراذگریثأت هبذاج و  زومر  زا  یکی  تسا و 

یم هدافتـسا  نآزا  ناوارف  تروص  هب  دوخ ، ياهـسرد  رد  هک  تسا  لاثم  زا  يریگ  هرهب  هبرجت ، اب  مّلعم  نیا  ياـه  نارنخـس  اهـسرد و 
تاهبش تالاؤس و  لاثم ، اب  نینچمه  .دیامن  یم  ناسآ  نیریش و  رایسب  ار  مهف  مه  سوملم و  ار  هدیچیپ  بلاطم  مه  راک  نیا  اب  دنک و 

: هک دنک  یم  نایب  صوصخ  نیا  رد  یتئارق  ياقآ  جاح  .دیوگ  یم خساپ  یناسآ  هب  ار  هدیچیپ 

« .دنک یم ار  فرح  تعاس  کی  راک  لثم ، کی  یهاگ  »

 . . .و مکح ، لاـثما و  دـننام  تـالیثمت ؛ بتک  ندـناوخ  ییاور ، ینآرق و  تـالیثمت  ندـید  هک  تـسا  يرورـض  بـلطم  نـیا  شراـفس 
ناملعم ناغّلبم و  لیثمت  تیوقت  رد  دـناوت  یم  یتئارق ، داتـسا  تالیثمت »  » باـتک و  نآرق » زا  ییاهـسرد   » ياـه نتم  ندـناوخ  نینچمه 

.دشاب رثؤم  مرتحم 

: نآرق زا  ییاهسرد  همانرب  زا  هویش  نیا  زا  يریگ  هرهب  زا  دروم  ود  هنومن ، ناونع  هب 

، دننک یم  ار  یملع  تاقیقحت  نیرت  یلاع  يرمع  يدارفا ، روطچ  هک  دوش  یم  لاؤس  لوا : هنومن  فلا )

هجوت ادخ  هب  قیقحت  رد  تسا و  هتفر  باوخ  اه  نآ  یسانشادخ  لقع  هک  تسا  نیا  باوج  دنرادن ؟ نامیا  ادخ  هب  اهنآ  زا  یـضعب  اما 
یم كاپ  ار  تعاس  نیا  گنـشق  دیراد و  یم  رب  ار  يذـغاک  لامتـسد  دـینک ، كاپ  دـیهاوخ  یم  امـش  ار  یتعاس  .منزب  لاثم  .دـنرادن 

هبترمود باوج ، يارب  تسا ؟ یتعاس  هچ  دنیوگ  یم  یتقو  اما  دیشاب ، تعاس  نیا  ندرک  كاپ  لوغشم  هقیقد  دنچ  تسا  نکمم  دینک ،
ماش ات  حبص  زا  تسا  بترمان  نازیم و  ان  شا  هقی  فرط  ود  یشورف  هنییآ  ای  دینک  یم  هاگن  تعاس  هب 

ص:119

راون کی  رگا  یتفگ : هک  دوب  نیا  لَثَم  داد ! ناکت  یباسح  ارم  هک  يدز  یلاثم  نویزیولت  رد  یتئارق ! ياقآ  تفگ : نم  هب  یصخش  - . 1
طبض ار  یترپ  ترچ و  ره  تزغم  راون  يور  يرضاح  یلو  ینک ، طبض  نآ  يور  هبرگ  يادص  یتسین  رضاح  یشاب  هتـشاد  یناموت  هد 

112و111. ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  تسا !؟ ّتیمها  یب  تیارب  تبیغ و . . .  تمهت و  غورد و  ندینش  ارچ  ینک !
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یم ینعی  .دـنک  یمن  فاص  ار  شا  هقی  مه  رخآ  ددـنب و  یم  ار  هزاـغم  بش  رخآ  دـشورف و  یم  هنیآ  یـشورف  هنییآ  هزاـغم ي  رد  مه 
یلاع یـسک  تسا  نکمم  اذل  .نتفر  باوخ  دنیوگ  یم  ار  نیا  دـنکن ، فاص  ار  شا  هقی  دـنک و  هاگن  هنیآ  هب  راب  رازهود  یـسک  دوش 

(1) .دسانشن ار  ادخ  مه  رخآ  رد  دنکب و  تادوجوم  يور  ار  یملع  تاقیقحت  نیرت 

وقاچ اب  هقیقد  کی  امش  متفگ : میزوس ؟ یم  دبا  ات  ارچ  اما  مینک ؛ یم  هانگ  ایند  رد  لاس  یس  ام  هک  درک  لاؤس  یسک  مود : هنومن  ب )
(2) .تسا رمع  رخآ  ات  يروک  یلو  هقیقد  کی  هانگ  یهاگ  .مدیمهف  بوخ ، تفگ : .یتسه  روک  دبا  ات  يروآ ، یم  رد  ار  تمشچ 

جیردت لصا  زا  يریگ  هرهب  . 2

ینس و طیارش  شجنـسو  نابطاخم  تیفرظ  نتفرگ  رظن  رد  تسا ؛ جیردت  لصا  تیاعر  یتئارق ، مالـسالا  هجح  يدج  ياه  هیـصوت  زا 
تـسا دـصقم  هب  فراعم  ناقاتـشم  ندـناسر  يارب  یبسانمو  ناسآ  هار  فراعم ، ماگ  هب  ماگ  نایب  .تسا  مزال  يرما  ناـبطاخم  یتفرعم 

ياـه هماـنرب  لـفاحم و  زا  ار  وا  هشیمه  يارب  اـسب  هچ  دـنزب و  بطاـخم  هب  ریذـپان  ناربج  يا  هبرـض  دـناوت  یم  لـصا ، نیا  زا  تلفغو 
: دندومرف ینآرق  لصا  نیا  نییبت  يارب  ناشیا ، .دنک  رود  یبهذم 

یلو دیرفآ ، یم  ندز  مهب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد  ار  نیمز  نامـسآ و  تساوخ  یم  ادـخ  رگا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدومرف  هب  »
(54 فارعأ / «) ماَّیَأ « ِ هَّتِس ِیف  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ   » .دیرفآ زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و 

تّدم رد  یجیردـت  تروص  هب  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  بلق  رب  ردـق  بش  رد  یعفد  لوزن  رب  هوالع  زین  میرک  نآرق 
هب هجوت  ندوب ، یجیردت  لیالد  زا  یکی  هکدش  لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپرب  لاس  هس  تسیب و 

(3) .دوب مدرم  ّتیفرظ 

(106 ءارسإ / «) .یناوخب مدرم  رب  گنردو  ّینأت  اب  ار  نآ  ات  ٍثْکُم ؛  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  »

ص:120

 . 68 / 9 / 9 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1
.70 / 02 / 12 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 2

252 ص : ج 6 ، يدلج ،) 10  ) رون ریسفت  هب  دینک  عوجر  نآرق » یجیردت  لوزن  لیالد  راثآ و   » صوصخ رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  - . 3
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(2) نیمز تکرح  یحارطو   (1) ناسنا شنیرفآ  رد  جیردت ، لصا  نینچمه 

.تسا يراجزین  .و . . 

نآرق دوب و  بارـش  اه  هناخ  همه  رد  مالـسا ، ردص  رد  .دوش  یم  رتناسآ  نآ  لوبق  دشاب ، یجیردت  اهفرح  اهنخـس و  شزومآ ، رد  رگا 
.درک (3) میرحت  ار  بارش  یلحارم ، زا  سپ  میرک ،

بوخ ار  نآ  نیمز  دوش ، لزان  هعفد  کی  نارابو  فربرگا  ! يرآ .دراد  دوجو  زین  ابر  میرحت  دـننام  رگید ؛ دراوم  یخرب  رد  هویـش  نیا 
.دراد يرتشیب  عفانم  دیراب ، جیردت  هب  رگا  یلو  دنک ؛ یمن  بذج 

یم میـسقت  تقو  جنپ  هب  هکلب  دوش ، یمن  هدناوخ  اج  کی  بجاو  ياه  زامنالثم  .دشاب  هنوگ  نیا  دیابزین  تیبرت  سیردـت و  هلأسم  رد 
.دوش

« .تسا رایسب  یجیردت ، ياه  هنومنو  .هیآ  هاجنپ  زور  ره  هک  دنداد  روتسد  نآرق  توالت  رد 

، دراذگب سالک  اه  هچب  يارب  تساوخ  یتقو  غیلبت ، هار  يادتبا  زا  ناشیا  دراد ؛ هتـشاد و  يدج  هجوت  لصا  نیا  هب  یتئارق ، ياقآ  جاح 
تـسیب نس  دودـح  رد  هبرجت ، اـب  مّلعم  نیا  .داد  قوسرتـشیب  فراـعم  تمـس  هب  ار  دارفا  مک  مک  عورـش و  هاـتوک ، ياـه  هصق  اـب  لوا 

زا ناشیا  دندرک و  مالس  شندوب  یناحور  مارتحا  هب  اه  هچب  يدادعت  دوب ، ناشاک  هلحم  رد  شا ، هناخ  ریسم  رد  یتقو  هک  دوب  یگلاس 
ینید ياه  همانرب  هب  ار  اه  هچب  ماگ ، هب  ماگ  هنادنمرنه و  قیقد ، یعورش  اب  دتفا و  یم  ناناوجون  اه و  هچب  يارب  غیلبت  رکف  هب  اج  نامه 

: دنیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  ناشیا  .دیامن  یم  بذج 

هاگن مه  هب  میوگب ؟ هصق  ناتیارب  ات  دیوش  عمج  دیرضاح  هک  متفگ  اه  هچب  هب  »

ص:121

هیآ 5. جح / هروس  ٍهَغْضُم ». . .  ْنِم  َُّمث  ٍهَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍهَفُْطن  ْنِم  َُّمث  - . » 1
.2 ناقرف / ًاریدْقَت » ُهَرَّدَقَف  - . » 2

تـسا نیا  هب  هراشا  بلطم  نیا  .هدـننک و  تسم  عیام  مه  دوش و  یم  هتخاـس  وکین  قزر  مه  روگنا ، زا  دومرف : نآرق  لوا : هلحرم  - . 3
بارش رامق و  رد  هچرگ  دومرف : نآرق  مود : هلحرم  ( 67 لحن /  ) .ًانَسَح ًاَقْزِر  ًاَرَکَـس َو  ُْهنِم  َنوُذِخَّتَت  .تسین  وکین  هدننک  تسم  عیام  هک 
امُهُْمثا ِسانِّلل َو  ُِعفانَم  .دـنک و  یم  مالعا  ار  بارـش  ندوب  رکنم  نایب ، نیا  اب  .تسا  رتشیب  اهنآ  ررـض  یلو  دروخ ، یم  مشچ  هب  یعفانم 

هلحرم ( 43 ءاسن /  ) .يَراکُـس ُْمْتنا  هَولَّصلا َو  اُوبَْرقَت  ـال  .دیـشابن  تسم  زاـمن ، ماـگنه  دومرف : نآرق  موس : هلحرم  ( 219 هرقب /  . . ) رَبْـکا
امَّنا .زامن  ریغ  ای  دشاب  زامن  ماگنه  دایز ؛ ای  دشاب  مک  دیوشن ؛ ای  دیوشب  تسم  هاوخ  تسا ؛ مارح  یّلک  هب  بارش  دومرف : نآرق  مراهچ :

(90 هدئام /  ) .ناْطیَّشلا ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُرِْسیَْملا . . .  ُرْمَْخلا َو 
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اه هچب  نیا  تسا ، ناضمر  هام  لوا  بش  هک  بش  ادرف  امش  رگا  متفگ  دوب ، هلاس  هدجیه  هدفه -  هک  اهنآ  زا  یکی  هب  .دندرک . . 

، دندمآ اه  هچب  یتقو  .روایب . .  ار  اهنیا  امـش  منک  یم  شهاوخ  میوگ ، یم  ناشیارب  يا  هقیقد  هد  هصق  کی  نم  يروایب ، دجـسم  هب  ار 
ادرف دوب ، بوخ  رگا  هک  مدرک  باطخ  اهنآ  هب  متفگ و  يا  هرطق  هصق  کی  مدرک و  عورـش  هقیقد ) هد  ات  جـنپ  نیب  ) هاـتوک يا  هصق  اـب 

هد هچب  زا  رپ  دجـسم  ات ، تسیب  ات ، هدراهچ  دندش  ات  تفه  دیروایب ! هچب  کی  مه  مادکره  متفگ : .مییآ  یم  دنتفگ : .دـییایب  مه  بش 
لوپ متفگ : .متفرگن  ار  لوپ  دنداد ، ام  هب  مه  یلوپ  دنتشون و  رکشت  يارب  يا  هلاقم  ناضمر ، كرابم  هام  رخآ  و  .دش . .  هلاس  هدزای  - 

ناشاک هب  لاسراهچ  نم  دـندرک و  مان  تبث  اهنآ  .میآ  یم  ناشاک  هب  مق ، زا  نم  دـینک ، مان  تبث  رفن  تسیب  لقادـح  رگا  .مهاوخ  یمن 
(1)« .متشاد همانرب  اهنآ  يارب  متفر و 

اه هنومن اهوگلا و  هئارا   . 3

.دیامن یم  ناسآ  ار  تکرح  هدومن و  لیهـست  ار  ریـسم  یعون  هب  هک  يرورـض  یمادقا  میهافم ، نییبت  رانک  رد  اه  هنومن اهوگلا و  هئارا 
ياهوگلا شیاه ، یهنو  رما  رانک  رد  هک  تسا  نیا  نآرق  یغیلبت  ياهشور  زا  یکی  دراد و  وگلا  هب  زاین  لامک ، هب  ندیسر  يارب  ناسنا 

(2) .دنک یم یفّرعم  ار  یفنم ، تبثم و 

ینیرفآ شقن  یگدنز  رد  دـننام و  یم  نهذ  رد  الومعم  اهوگلا  اما  دورب ؛ بطاخم  نهذ  زا  تاحالطـصا  یـشزومآ و  میهافم  اسب  هچ 
: هنومن ناونع  هب  .تسا  یتئارق  مالسالا  هجح  يراک  لوصا  زا  هویش ، نیا  زا  يریگ  هرهب  .دننک  یم

ص:122

.84 / 10 / 15 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1
دمآرس هک   ) رفن ود  نادرم ، زا  .تسا  هدش  یفرعم  تبثم  يوگلا  ناونع  هب  یناوارف  قیداصم  میرک  نآرق  رد  تبثم : يوگلا  فلا ) - . 2

ِهَّللا ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل   : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یکی  تسا ؛ هدـش  دای  ناـنآ  زا  هوسا  ناونع  هب  دـنا ) تبثم  ياـهوگلا 
ترـضح يرگید  و  .تسوکین » یقـشمرس  وگلا و  ادـخ  لوسر  هریـس ي )  ) رد امـش  يارب  انامه  هیآ 21  بازحأ ، هروس  ٌهَنَـسَح ؛ ٌهَوْسُأ 

میهاربا شور )  ) رد امـش  يارب  اـنامه  هیآ 4 . هنحتمم ، هروـس  َمیِهاْربِإ ؛ ِیف  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْـسُأ  ْمَُکل  َْتناـک  ْدَـق  : » تسا مالـسلا  هیلع  میهاربا 
يرگید نوعرف و  رـسمه  یکی  دنا : هدـش  یفّرعم  نانمؤم  يوگلا  ناونع  هب  نز  ود  نانز  زا  نینچمه ، .تسا » یبوخ  يوگلا  قشمرس و 

زا هنومن  ود  حون  رـسپ  بهلوبا و  دـندش ؛ یفرعم  يدارفا  زین  یفنم ، دـعب  رد  یفنم : يوگلا  .تسا ب ) اهیلع  هللا  مالـس  میرم  ترـضح 
.دنرفاک نانز  زا  دامن  ود  طول ، حون و  ترضح  رسمه  دنرفاک و  نادرم 
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یم رطخ  لابقتسا  هب  هک  تسا  ییاه  نآ  هراب ي  رد  نآرق  زا  یتایآ  ادخ . . . :» هب  قشع  تداهـش و   » همانرب عوضوم  لوا : هنومن  فلا ) 
رد راوخریـش  هچب ي  اب  ات  درک  لوبق  هک  رجاه ، .تسا . . .  میهاربا  ترـضح  اهنیا  زا  یکی  .درک  لیلجت  اهنیا  زا  ردقچ  نآرق  دـنور و 

ار سنوی  .دنتخادنا . .  هاچ  رد  ار  فسوی  مرضاح . . . ، تفگ : دوش ، حبذ  دش  انب  لیعامسا  هک  یتقو  .دورب . .  هکم  ياه  نابایب  طسو 
رد ام  دنیب  یم  دناوخ ، یم  ای  دونش  یم  ار  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  ياه  یتخس  یتقو  ناسنا  .دنتخادنا . .  ایرد  رد 

ییاه هوسا  وگلا و  کی  ام  دش  دراو  ام  رب  یتخـس  هچ  ره  نیاربانب  .دهدب  دیهـش  ود  داتفه و  زور  فصن  رد  هک  میتشادـن  ینز  مالـسا 
 . . . میراد یناربهر  میراد ،

اعد و لها  هتسیاش و  هکنیا  اب  دندش  تبقاع  دب  ای  تبقاع و  شوخ  ییاه  ناسنا  هچ  وکین . . . :» تبقاع  » سرد عوضوم  مود : هنومن  ب )
: تفگ ربمایپ  هب  لاملا  تیب  میسقترد  هک  هرصیوخلاوذ  مینک : یم  هراشا  مالسا  ردص  رد  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  .دندوب  تیونعم  زامن و 

نارای زا  هک  هبلعث »  » مان هب  دوب  یـصخش  تسه . . . ؟ رت  لداع  نم  زا  یـسک  اًلـصا  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  .نک  راـتفر  تلادـع  هب 
نبرذـنم یتبقاع  دـب  .یتبقاع . .  دـب  رگید  ياه  هنومن  يرماس  اروعاب و  معلب  ناطیـش و  هدوب و . . .  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

 . . .و مالسلا  هیلع  یلع  هدنیامن  توراج 

ناتساد زا  يریگ  هرهب  . 4

زا .دیامن  ناسآ  ار  شزومآ  ثحابم ، ندرک  نیریـش  نمـض  دـناوت  یم  ناتـساد  زا  يریگ  هرهب  فراعم ، یملع و  بلاطم  نایب  رانک  رد 
ناسآ ناور و  رب  هوـالع  هک  تسا  ییاور  ینآرق و  ياهناتـساد  زا  هنادـنمرنه  يریگ  هرهب یتئارق ، مالـسالا  هجح  هبذاـج  اـب  ياـه  هویش 

یم ناتـساد  زا  يریگ  هرهب  ترورـض  صوصخ  رد  ناشیا  .دراد  بطاخم  رب  فراعم  لاقتنا  رد  زین  میقتـسم  ریغ  ریثأت  ثحاـبم ، ندرک 
: دیامرف

.تسا ّتلم  کی  تما و  ای  درف  کـی  یگدـنز  ینیع  مّسجت  ناتـساد ، اریز  دراد ؛ ییازـس  هب  مهـس  ناـسنا  تیبرت  رد  ناتـساد ، هّصق و  »
هدـش لقن  يداـیز  ياهناتـساد  نآرق  رد  تسا ، ترطف  نید  مالـسا  نوچو  دراد  تسود  ار  ناتـساد  هصق و  يرطف ، تروص  هب  ناـسنا ،
نینچ نیا  نونکات  هتـشذگ  زا  خـیرات  لوط  رد  مه  هشیمهو  تساه  باتک  نیرتژاریت  رپ  ناتـساد  باتک  اهروشک ، مامت  رد  هتبلا  .تسا 

.تسا هدوب 

ص:123
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،(2) تساه هصق  نیرت  حیحص  نیرت و  قداص  نآرق ، ياه  ناتساد  ، (1) اه ناتساد  عاونا  نیب  رد  هتبلا 

نوچ

هدنهد و رادـشه  هظعوم ، رّکذـت و  هیام  روآ ، شمارآ  اریز ؛ تسا ، یّمهم  تارثا  شقن و  ياراد  و  ُهُّصُقَن ؛«  » .تس ادـخ  هصق  هدـنیوگ 
یناور و نمـض  نآرق ، ياـه  ناتـساد  نینچمه ،  (3)(111 فسوی / ») ِباْبلَْألا ِیلوُأـِل  ٌهَْربِع  ْمِهِـصَصَق  یف  َناـک  ْدََـقل   » .تسازومآ تربع 

ِصُْـصقاَف ، » تسا رّکفت  هلیـسو ي  تقیقحرد  تـسا و  یناـهرب  یلقع و  لـئالد  رتـشیب  ریثأـت  ذوـفن و  هار  هدـننک ي  راوـمه  تیباّذـج ،
(176 فارعأ / « ) .َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َصَصَْقلا 

ص:124

ناتـساد .تسا ب ) یعقاوریغ  لایخ و  هیاپ  رب  هک  يریطاسا  اه و  هناسفا  اه ، نامر  فلا ) دـشاب : یم  هنوگ  هس  رب  ناتـساد ، هصق و  - . 1
ام هب  یحو  نابز  زا  هک  ییاهدادـیور  .تسا ج ) تسردان  روماو  غورد  اب  هتخیمآ  یهاگو  دنتـسم  تسار و  یهاگ  هک  یخیراـت  ياـه 

اهنآ رد  یتسردان ، غورد و  لایخ ، مهو ، هدوب و  عون  نیا  زا  همه  ینآرق ، ياه  ناتـساد  .تسا  تیعقاو  ّقح و  ساـسارب  هکدـنا  هدیـسر 
.530 ص : ج 1 ، يدلج ،) 10) رون ریسفت  .درادن  هار 

ار اه » ناتساد  رگید  رب  نآرق  ياه  ناتـساد  زایتما   » هنوگ نیا  نآرق ، زا  ییاهـسرد  ياه  همانرب  زا  کی  رد  یتئارق ، مالـسالا  هجح  - . 2
طقف اـه  ناتـساد  زا  يرایـسب  .تسا  قرف  یـسانش  هعقاو  يراـگن و  عـقاو  نیب   ) .تسا یـسانش  هعقاو  نآرق ، ناتـساد  دـنا : هدوـمن  ناـیب 

ناتساد . 2 .دناسانش )  یم  ناسنا  هب  ار  تیعقاو  کی  شیاه  ناتساد  همه  نآرق  رد  اما  .دنهد  یمن تخانـش  اما  دنیوگ ، یم  ار  تایعقاو 
تازایتما زا  یگدرـشف  هک  هدومن  نایب  هدرـشف  یلیخ  هک  هصق  اـت  تشه  تصـش و  تسیود و  دودـح  ینعی  .تسا  هدرـشف  نآرق  ياـه 

یم یتقو  دنک ، یم  لقن  هک  يا  هرطاخ  کی  .تسا  هدـنزاس  اهنآ  همه  نآرق  ياه  هصق  نیا  تسا  هدـنزاس  دراد 4 . تقیقح  .تسا 3 .
نامه يوت  یناوت  یم  وت  دـندوب ، یتوغاط  ترهاوخ  ردارب و  رگا  دـیوگ : یم  اهنز  هب  نیا  .دـش  نانچ  دوب و  نینچ  نوعرف  نز  دـیوگ :

، موـهفم .تسین  موـهفم  اهناتـساد  زا  یـضعب  موـهفم  .تـسا 5 . هدـنزاس  شیاـه  هـصق  .یـشاب  یهللا  بزح  هداوناـخ ، یتوغاـط  ماـظن 
.دوش یم  رت  شیب  ناسنا  دـیما  نآرق ، ياه  هصق  ندـناوخ  اـب  .تسا  نیرفآ  تکرح  شخب و  دـیما  . 6 تسا ، موهفم  نآرق  ياهناتـساد 

لالدتـسا اب  هارمه  ینعی  دریذپ ؛ یم  صاوخ  دمهف و  یم  ماوع  .تسا 8 . قطنم  اب  هارمه  .میداد 7 . هچب  ازان ، ِمیرم  هب  دیوگ  یم  یتقو 
يا هصق  فسوی ، ماـن  هب  تسا  يرـسپ  شروحم  هک  يا  هصق  .تسا  عونتم  .دنک 10 . یمن  هنهک  ار  نآ  خـیرات  .تسه 9 . مه  قطنم  و 
يا هقطنم  .تسین  یـصاخ  ناـبز  یـصاخ ، داژن  هب  طوبرم  تسا و  قـلطم  نآرق  ياـه  هصق  هیـسآ 11 . ماـن  هب  تسا  ینز  شروحم  هک 
یم راک  لد  اب  مه  دنک و  یم  راک  زغم  اب  شاه  هصق  همه  نآرق  اما  دننک ، یم  تیوقت  ار  ناسنا  دـعب  کی  الومعم  اه  هصق  .تسین 12 .

شیاـه هصق  نآرق  .تسا 14 . هدـشن  فـیرحت  نآرق  ياـه  هصق  . 13 دنک یم  راـک  هعماـج  اـب  مه  دـنک و  یم  راـک  درف  اـب  مه  دـنک ،
تسا يا  هنیزخ  دوخ  يا  هیآ  ره  لاح ، نیع  رد  دنک ؛ یم  لابند  ار  فده  کی  هصق  مامت  نآرق ، ياه  هصق  رد  .درادن 15 . يزومآدب 

.63 / 10 / 27 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  .دراد  یبلاطم  هک  فراعم  زا 
زا کی  ره  َنِینِمْؤُْمِلل و  يرْکِذ  ٌهَظِعْوَم َو  ُّقَْحلا َو  ِهِذـه  ِیف  َكَءاـج  َكَداُؤف َو  ِِهب  ُتِّبَُثن  اـم  ِلُـسُّرلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  الُک  َو  - . 3
وت يارب  رابخا ،)  ) نیا رد  و  مینادرگ ، مکحم  نادـب  ار  تلد  هک  تسا  يزیچ  میدرک ، وگزاـب  وت  يارب  هک  یلبق ،)  ) ياـیبنا تشذـگرس 

هیآ 120. دوه / هروس  .تسا  هدمآ  يرّکذت  دنپ و  نامیا ، لها  يارب  قیاقح و 
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ردو تایآ ، ياه  لوزن نأش  رد  تسا ، نَقتم  ياه  ناتـساد  هدنرادرب  رد  هک  میرک  نآرق  نتم  رب  هوالع  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نینچمه ،
« .دیسر یعقاو  ياهناتساد  زا  يدایز  دراوم  هب  نا  وت یم زین  یثیدح  بتک 

هک ناتساد  کی  زا  بان  ياه  شرب  باختنا  تسا ، رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  زین  ناتساد  نتفگ  هویش  ناتـساد ، عبنم  عون و  رب  هوالع 
هویـش نیا  رد  يا  هژیو تقد  تراهم و  یتئارق ، ياقآ  جاح  هک  تسا  ییوگ  هصق  ياهرنه  زا  یکی  ییوگ ، هدـیزگ  هدوب و  ماـیپ  ياراد 

: دیامرف یم  ناشیا  .دراد  ینآرق 

مه نآ  »(1) ؛ َْکیَلَع ْمُهانْصَصَق  ْدَق  اًلُسُر   » .تسا هدومن  لقن  ار  نانآ  زا  یخرب  هصق  ءایبنا ، همه  نیب  زا  میرک ، نآرق  هک  نیا  مهم  هتکن  »
اذل ییارس ؛ ناتساد  هن  تسا ، تیبرت  تیاده و  باتک  نآرق  نوچ  .تسا  هدوب  تربعو  دشر  هظعوم و  نآ  رد  هک  نانآ  هصق  زا  یتمسق 
مان نآرق ، ياهناتـساد  رد  .تسا  هدـماین  نایم  هب  يرکذ  ثداوح ، یخرب  زا  اما  هدـش ؛  لقن  یهلا ، باتک  رد  اـهراب  يا ، هثداـح یهاـگ 

هک اخیلز  مالسلا و  هیلع  فسوی  ترضح  ناتساد  لثم  تسین ؛ مهم  تایئزج  ریاسو  دارفا  دادعت  نابز و  داژن ، هیرق ،

نآ رد  هاچ  هک  يا  هقطنم ناردارب و  دادـعت  اخیلز و  مان  یّتح  ناتـساد ، تاّیئزج  زا  یلیخ  هدوب ، يزومآ  فافع  یتیبرت و  فدـه  نوچ 
فسوی ندوب  هدَرب  تدم  دروآ و  نوریب  هاچ  زا  ار  فسوی  هک  يا  هلفاق  مان  دوب و  هاچ  رد  فسوی  هک  ینامز  رادقم  هاچ و  قمع  دوب و 

« .تسا هدرواین  نایم  هب  درادن ، هعماجو  درف  دشر  رد  یشقن  هک  تایئزج  نیا  لاثما  و 

هب دنک ؛ قیبطت  شیاه  فرح  اب  شتاکرح  دیاب  دنز  یم فرح  ملعم  یتقو  هک  تسا  نیا  یتئارق  مالسالا  هجح  ياهـشرافس  زا  نینچمه 
یم شرافـس  ناشیا ، .دشاب  هتـشادن  یناوخ  هبطخ  ینارنخـس و  تلاح  هک  دـیوگب  يا  هنوگ هب  ار  ناتـساد  دـیاب  هصق ، نتفگ  رد  هژیو 

« .دشاب وگ  هصق  مدآ  تسژ  مه  تسژ  دیاب  ناتساد ، لقن  رد  : » هک دیامرف 

هد هچب ي  هک  يروط  منک ؛ یم  لقن  ار  ناتـساد  هداس  یلیخ  نم  : » هک تسا  نیا  ییوگ  هصق  رد  ناـشیا ، رگید  تراـهم  هک  نیا  نمض 
« .دمهفب ار  ناتساد  دناوتب  مه  هلاس 

ص:125

نیا زا  شیپ  هک  یناربمایپ  هبو  ًامِیلْکَت ؛  یـسُوم  ُهَّللا  َمَّلَک  َْکیَلَع َو  ْمُهْـصُصْقَن  َْمل  اًلُـسُر  ُْلبَق َو  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُهانْـصَصَق  ْدَق  اًلُـسُر  َو  - . 1
نخس یـسوم  اب  دنوادخ  میدرک و  یحو  زین  میا  هتفگن  وت  يارب  ار  نانآ  يارجام  هک  یناربمایپو  میا  هتفگ  زاب  تیارب  ار  نانآ  ناتـساد 

هیآ 164. ءاسن / هروس  .هژیو  ینتفگ  نخس  تفگ ،
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ار شیاهـسالک  تیباذـج  هویـش ، نیا  اـب  تفرگ و  ییوگ  هصق  زا  یناوارف  ياـه  هرهب  زورما  اـت  غیلبت  يادـتبا  زا  یتـئارق  مالـسالاهجح 
یم ناشاک  هب  مق  زا  هتفه  ره  : » دیامرف یم  هک  هنوگ  نآ  دوب ، فراعم  رانک  رد  ییوگ  هصق  اب  شراک  عورـش  .تسا  هدومن  نادـنچود 

ناملـس و اه ، ناتـساد  نیمه  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دراد و  هصق  ناتـساد و  اههد  نآرق  هک  هشیدـنا  نیا  اـب  متفر ؛
، همه يارب  هصق  مدرک .  هرادا  ینآرق  ياه  ناتـساد  ماکحا و  دـیاقع ، لوصا  زا  یقیفلت  اب  ار  مسالک  .تسا  هدومرف  تیبرت  ار  اـهرذوبا 

« .دراد یناوارف  هبذاج  اه  هچب  هژیو  هب 

، اهـسرد یخرب  رد  ناـشیا  ریباـعت  .تفرگ  ناوارف  ياـه  هرهب  شور  نیا  زا  زین ، نآرق  زا  ییاهـسرد  هماـنرب  رد  اـهلاس  نیا  رد  نینچمه 
: تسا یبسانم  دهاش 

(1) لاسما - 

عورـش یـسوم : حون و  مدآ و  زا  .دراد  هیآ  اهدـص  هک  .دوب  ءایبنا  ناتـساد  هب  عجار  نام  تعاس  مین  راطفا  هناتـسآ ي  رد  ناـضمر  هاـم 
.مییوگب میهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  زا  یتارطاخ  نآلا  .میدرک 

 . . . میا هدیسر  ات  میا  هتفگ  هسلج  هاجنپ  لهچ ، ام  هک  تسا  ینیریش  هصق  یلیخ  فسوی  ناتساد  نیا  - 

ییوگ ناور  ییوگ و  هداس  . 5

هداس .ددرگ  یم ماوع  صاوخ و  تیاضر  ببـس  هک  تسا  یمهم  هویـش  ناور ، نابز  هب  فراعم  نییبتو  هدـیچیپ  ِثحابم  هداـس ي  هئارا 
غیلبت رد  یمهم  رما  هداس  نابز  هب  نآ  هئارا  نیگنس و  ياهاوتحم  يزاس 

شرافس ررکم  روط  هب  هبرجت ، اب  مّلعم  نیا  .تسا  ییوگ  ناور  ثحابم و  ندرک  هداس  یتئارق ، مالـسالا  هجح  مهم  ياهـشور  زا  .تسا 
بلاطم یتح  ار ، ثحابم  هکلب  دـنوشن ؛ هدـیچیپ  تاحالطـصا  ریباعت و  راـتفرگ  سیردـت ، غیلبت و  رد  ناـملعمو  ناـغلبم  اـت  دـنیامن  یم 

لابقا دنـسپ و  دروم  نایب ، هوحن  نیا  هک  دنیوگب  نخـس  مدرم  اب  يداع  یعیبط و  روط  هب  دنهد و  هئارا  ناور  هداس و  نایب  اب  ار  هدـیچیپ 
: دیامرف یم  ینآرق  شور  نیا  حیضوت  رد  ناشیا ، .تسا  مدرم  مومع 

« ِساَّنِلل ٌناَیب  اذه   » .تسا رگنشور  ینایب  مدرم  همه ي  يارب  میرک  نآرق  »

ص:126

[72 / 12 / 11 : ] نآرق زا  ییاهسرد  همانرب  شخپ  خیرات  - . 1
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ترضح ( 17 رمق / «) ِرْکِّذِلل َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو   » .تخاس ناسآ  يریذپدنپ ،) و   ) رّکذت يارب  ار  نآ  یلاعت  يادخو  ( 138 نارمع / لآ  )
هداس ( 34 صـصق / « ) ًاناِسل یِّنِم  ُحَْـصفَأ  َوُه  ُنوُراه  یِخَأ  َو   » تسا رتاویـش  نم  زا  ناـیب  رد  نوراـه  مردارب  تفگ  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

هن تسا ؛ نتفگ  ناور  نتفگ ، هداس  زا  روظنم  .ابیز  تاحالطـصا  هن  تسا ، مدرم  ندـیمهف  لـصا ، تسا و  لاـمک  ناور ، ناـیب  ییوگ و 
« هتایآ تمکحا   » مکحم رایسب  هکلب  تسین ، تسس  زگره  یلو  ( 17 رمق / نآرقلا (» انرّسَی  ، » هدش نایب  هداس  میرک  نآرق  .نتفگ  تسس 

(9 ءاسن / ًادیدس (» الوق   » راوتسا و  (، 1 دوه / )

ناـشیا سورد  زا  یملعو  ینـس  ياـه  هورگ  مومع  هک  يا  هنوگ هب  دراد ؛ هویـش  نیا  رد  يا  هداـعلا قوف  رنه  دوخ ، یتئارق  ياـقآ  جاـح 
؛ دندنسپن صاوخ  هک  تسا  نیئاپ  حطس  رد  هنو  دشاب ؛ نازیرگ  ماوع  هک  تسا  نیگنس  هدیچیپ و  هن  ناشیا ، ثحابم  .دننک  یم هدافتـسا 
اب مّلعم  نیا  یگشیمه  شرافس  .دنک  یم بلج  ار  نابطاخم  مومع  تیاضر  هک  دهد  یم  رارق  یحطس  رد  ار  دوخ  ثحابم  ناشیا ، هکلب 
(1)« .ددنسپب صاوخ  ندوب  یقطنم  رطاخ  هب  دمهفب و  ماوع  یگداس  رطاخ  هب  هک  دشاب  يا  هنوگ هب  دیاب  مالک ، : » هک تسا  نیا  هبذاج ،

ُصاَْخلا َو ُهَمِهَف  ِماَظِّنلا َو  ُنْسُح  ُهَناَز  اَم  ِماَـلَْکلا  ُنَسْحَأ  دـندومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مـالک  زا  هتفرگ  رب  قطنم ، نیا  و 
(2)« .دنمهفب ار  نآ  ماع  صاخ و  و  دهدب ؛ تنیز  وا  هب  وکین ، فیلات  شنیچ و  هک  تسا  ینخس  مالک ، نیرتابیز  ُّماَْعلا ؛ 

، قفوم مّلعم  نیا  ناور  هداس و  نایب  هتبلا ، دراد ؛ يراگزاس  اه  هدعم  همه  اب  هک  دنک  یم هیبشت  یـشوج  بآ  هب  ار  دوخ  ثحابم  ناشیا ،
اهسرد زا  یکی  رد  هک  هنوگ  نآ  دشاب ؛ یم  ینغ  ياوتحم  هارمه  هب 

: دندومرف

هتبلا .دشاب  راگزاسان  اهجازم  یخرب  اب  هک  نیگنـس  ای  شرت  برچ و  ياذغ  دننام  هن  تسا ، شوج  بآ  لثم  هداس و  یلیخ  ثحب ، ». . . 
ثیدح هیآ و  زا  رپ  یگداس ، نیع  رد 

ص:127

یمن نویزیولت  رد  : » دـندومرف خـساپ  رد  ناشیا  تسا »؟ هنایماع  امـش  ياه  لالدتـسا  ارچ  : » هک درک  لاؤس  ناشیا  زا  یـسک  یتقو  - . 1
ناـمز رد  دوب ، لـلملا  نیب  ناـمزاس  رد  ناریا  هدـنیامن ي  یناـمز  هک  یـصخش  .تفرگ  رظن  رد  ار  رـشق  کـی  طـقف  درک و  یثحب  دوش 

هب نم  ار  هچ  نآ  تفگ : .میوگب  کیربت  مهاوخ  یم  نم  تفگ : دـمآ و  شیاه  هچب  زا  یکی  اب  يزور  .دـمآ  یم  ام  سالک  توغاـط ،
.تسا هدیمهف  ار  نامه  تسا ، ییادتبا  مود  سالک  هک  زین  ما  هچب  مدیمهف ، هاگشناد  داتسا  ناونع 

.210 ص : ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - . 2
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(1)  . .« .و تسا 

: دندومرف ینغ  ياوتحم  اب  نایب  یگداس  یگتسویپ  ترورض  صوصخ  رد  رگید ، ریبعت  رد  نینچمه 

رتکد دیهش  هَّللا  هیآ  يرگید  يرئاح و  یضترم  اقآ  جاح  هَّللا  هیآ  موحرم  یکی  دندرک : شرافس  نم  هب  ار  يا  هتکن مهم  ّتیصخش  ود  »
هب وگن ! تسـس  یلو  وگب ، ناـسآ  ینک ، تبحـص  یکبآ  تسـس و  اـت  متـسه  اـه  هچب  مّلعم  نم  وگن  یتئارق ! دـندومرف : ناـنآ  یتشهب ،

(2)« .دنزاسب ار  اهنآ  دنهد و  همادا  ار  هار  هیقب  دنناوتب  دندمآ ، نارگید  رگا  هک  وگب  نخس  اهنآ  يارب  زاسب و  ار  لسن  نیا  یلکش 

ناگرزب زا  تارطاخو  تایاکح  عقوم  هب  نایب  . 6

یناور رب  هوالع  راک ، نیا  .تسا  ءاملع  تارطاخ  تایاکحزا و  عقوم  هب  اجب و  يریگ  هرهب  یتئارق ، مالـسالا  هجح  جیار  ياه  هویـش  زا 
یم ناش  نهذ  رد  مایپ  يراگدنام  تیبثت و  ببس  هدومن و  یفرعم  نابطاخم  هب  ار ، رصاعم  ياهوگلا  ثحب ، ندرک  هداس  ینیریـش و  و 

: هنومن ناونع  هب  .دیامن  یم  بیغرت  لمع  هب  ار  نانآ  ددرگ و 

: دـنیامرف یم  هطوبرم ، تایآ  ندـناوخ  زا  سپ  زیچ » همه  زا  سک و  همه  زا  تساوخزاب  تمایق و   » عوضوم نییبترد  لوا : هنومن  فلا )
دراو تعاـمج  زاـمن  يارب  تساوخ  یم  هر ) ) ینیمخ ماـما  .دوش . .  یم  باـسح  دـشاب ، مه  لدرخ  هزادـنا  هب  .تسین  یخوـش  باـسح 

نم رگا  دـندومرف : دـیتشگرب ؟ ارچ  هک  دـندرک  لاؤس  یتـقو  .دنتـشگرب  هدوب ، يداـیز  ياهـشفک  رد  يولج  هکنآ  يارب  دوشب ، ینلاـس 
یم رانک  ار  اه  شفک  دنتفگ : ناشیا  هب  .منک  یمن  فرصت  مدرم  لام  رد  نم  .مرذگب  اه  شفک  يور  زا  دیاب  مورب  دجـسم  هب  مهاوخب 

هک درذگ  یم  تعامج  زامن  زا  ماما  .دنورب  دوخ  ياه  شفک  لابند  دیاب  مدرم  دنوش و  یم  هابتـشا  مه  اب  اهـشفک  دندومرف : .میراذـگ 
 . . .دراذگن مدرم  شفک  يور  ار  شیاپ 

هب ایند  رد  ام  .تسا  گنرز  نمؤم  هک  میراد  ثیدح  دـیامرف : یم  یعقاو » گنرز  یگنرز و  زا  طلغ  روصت   » نییبت رد  مود : هنومن  ب )
يانعم مییوگ ؟ یم  گنرز  یناسک  هچ 

ص:128

.60 / 12 / 21 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1
.48 ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  - . 2
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یم یناهفــصا ، یملاـع  بـالقنا ، زا  لـبق  .دـشورف  یمن  اـیند  هـب  ار  شترخآ  ینعی  تـسا ؛ كریز  نمؤـم  .تـسین . .  ییاراد  یگنرز 
ملاع نآ  .منیبب  ار  وت  رسمه  مهاوخ  یم  تفگ : یتوغاط  كرمگ  سیئر  .دورب  البرک  هب  تساوخ 

ای تسه  نم  مناـخ  نیا  هکدـنک  قیبـطت  سکع  اـب  دـیایب و  تسه ؛  نز  هرادا ، رد  دراد و  سکع  همانرذـگ  درادـن ، یموزل  دـندومرف :
، يزابجل اب  یتوغاط  سیئر  .دینیبب  ارم  مناخ  امـش  مراذـگ  یمن  هدـنب  دومرف : .منیبب  مدوخ  دـیاب  نم  هن  تفگ : گرمگ  سیئر  .تسین 

گنرز نمؤم  .تشگرب . .  ناهفصا  هب  ناشیا  .دادن  هار  البرک  هب  ار  ناشیا  زور  هس  زا  دعبو  تشاد  هگن  گرمگ  رد  ار  ناشیا  زور  هس 
« .دنکن فالخ  راک  یلو  ددرگ ، زاب  كرمگ  زا  تسا  رضاح  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا 

یخوش زا  يریگ  هرهب  . 7

رب هدنخ  نمؤم  تیاور ، قبط  .دنایرگب » دنادنخب و  هک  تسوا  و  ( 43/ مجن  ) یْکبَأ َکَحْضَأ َو  َوُه  ُهَّنَأ  َو  : » تسا یعیبط  زاین  کی  هدنخ 
.تسا (1)و بل 

هک هدمآ  ثیدحرد  .دش  یمن  جراخ  قح  زرم  زا  زگره  هتبلا ، درک ؛ یم  حازم  اه  ترشاعم  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
.تسه هدنخ  زا  يا  هگر  وا  رد  هکنیا  رگم  تسین ؛ ینمؤم 

رتـشیب هجوت  یگتـسخ و  عـفر  ببـس  هدروآرد و  هب  یکـشخ  زا  ار  اوـتحم  ینارنخـس ، سـالک و  رد  اـج  هب  لـالح و  بساـنم و  حازم 
.تسا (2) بسانم  رایسب  دشاب ، هارمه  یمایپ  اب  رگا  ددرگ و  یم ثحب  ینیریش  یناور و  بطاخم و 

، ناشیا تیقفوم  زومر  زا  دراد و  یم هگن  طاـشن  اـب  هدنزرـس و  ار  بطاـخم  داـش ، هئارا  هویـش  زا  يریگ  هرهب اـب  یتئارق ، مالـسالا  هجح 
: دندومرف صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  هنامیکح  بسانم و  ياه  یخوش ِنایب  ِرنه  حازم و  تردق 

« .تسا مندنایرگ  زا  شیب  مندنادنخ ، تردق  »

ص:129

ص 305. ج 64 ، راونالاراحب ، هِهْجَو .» ِیف  ُهُرِْشب  ُنِمْؤُْملا  - . » 1
یتاسلج رد  هژیو  هب  تسا ؛ بسانم  رایـسب  حازم  زا  يریگ  هرهب  دـشابن ، متخ  يرادازع و  تاسلج  دـننام  یعناـم ؛ هک  یتروص  رد  - . 2

نآ دـننام  یماظن و  ای  يرادا  ياضف  رد  اه  همانرب  یعون  هب  هک  ییاه  طـیحم  یخرب  رد  اـی  تسا و  ناـناوج  ناـناوجون و  هب  طوبرم  هک 
هب مایپ  هئارا  طاشن و  اب  داش و  يارجا  لفاحم ، هنوگ  نیا  رد  هک  دننک  یم ادیپ  روضح  هسلج  رد  تاررقم  ربارب  دارفا  دوش و  یم رازگرب 

.تسا رثؤم  زین  بذج  رد  بسانم و  رایسب  حازم  هارمه 
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(1)، ندنادنخو حازم  رد  ناشیا  يالاب  ییاناوت  هب  هجوت  اب 

هتبلا .دوش  یم  بطاـخم  یگتـسخ  عناـم  ناـشیا ، عقوم  هب  حازم  تسا و  هارمه  هناـمیکح  ياـه  یخوش اـب  ناـشیا  ياـه  هماـنرب ـالومعم 
هرهب صوصخ  رد  یتئارق  ياقآ  جاح  هتبلا ، .دراد  مه  ییاه  مایپ  اسب  هچ  تسا و  عوضوم  اب  بسانم  هدش و  باسح  ناشیا  ياه  یخوش

: دراد ییاه  هیصوت  هویش ، نیا  زا  يریگ 

: دراد يدودح  طیارش و  ندنادنخ ، هدنخ و  »

 ) .دشاب لداعت  دیاب  حازم ، رد  .دوش  هتخانش  ناونع  نیمه  هب  دیامن و  طارفا  نآ  رد  ات  دشابن  وا  فده  درف و  لغش  حازمو  ندنادنخ  . 1
کمن ناونع  هب  حازم  دـیاب  .ندوب  سوبع  کشخ و  زا  مه  تسا و  هدـش  یهن  هدـنخ  ترثک  زا  مه  مالـسا ، رد  کـقلد ) هن  سوبع ، هن 

هک دودحم  بسانم و  حازم  تایاور ، رد  نینچمه ، .دریگ  یم  ماجنا  ترفاسم  رد  هک  هار  نیب  تحارتسا  لثم  دشاب و  هزادـنا  هب  اذـغ و 
.دش هدرمش  بولطم  دشابن ، طوبرمان  فرح  غورد و  نآ  رد 

.تسا (2) مّسبت  هدنخ ، نیرتهب  تسا و  ناطیـش  زا  ههقهق  تایاور ، قبط  .تلفغ  یتسمدب و  ههقهق و  هن  دـشاب  مسبت  ّدـح  رد  هدـنخ  . 2
(19 لمن / « ) ًاکِحاض َمَّسَبَتَف  : » درک یم  مسبت  ددنخب ، تساوخ  یم  یتقو  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  هک  دیامرف  یم  نآرق 

شحف ناونع  هب  حازم  تایاور ، یخرب  رد  .تسا  بولطم  دـشابن ، ینیهوت  نآ  رد  هک  یحازم  .دوشن  نارگید  یتحارانو  هنیک  ببـس  . 3
ندرک هرخـسم  نآ ، رد  هکدـنک  یم هراـشا  یحازم  هـب  ارهاـظ  (3) و  .تسا هدـمآ  باسح  هب  اـه  هنیک  ببـس  هدـش و  یفرعم  کـچوک 

اب هدـنخ ، دـیاب  .دـشاب  يا  هعماج  درف و  اتـسور و  رهـش و  ریقحت  هرهچ و  هجهل و  ریقحت  دـیابن  هدـنخ ، رد  .دـشاب  يا  هنعط  ای  نارگید 
یخوش رد  هک  ار  يا  هدننک  حازم  یلاعت ، يادـخ  هک  هدـمآ  یثیدـح  رد  .دـنکن  لفاغ  ار  ناسنا  دـشاب و  دـنمفده  هاتوک و  تمکح و 

، شا

ص:130

ان متفر و  ربنم  مردـپ ، موحرم  توف  تاسلج  زا  یکی  رد  .تسا  هدـش  متاذ  ءزج  ندـنادنخ  : » هک دـنیامرف  یم  یتئارق  ياقآ  جاـح  - . 1
مناوت یمن  هدنخ  نودب  ینارنخـس  مدید  .يا  هتفر  ربنم  تردپ  متخ  رد  هک  دنداد  تشاددای  نم  هب  رخآ  مدنادنخ  راب  دـنچ  هاگآ  دوخ 

« .مورب ربنم  مناوت  یمن  اروشاع  بش  اذل  منکب ؛
تمکح 4463. مکحلاررغ ، مّسَبَتلا » کَحَضلا  ُْریَخ  ( » ص 664 ج 2 ، یفاک ، « ) ناَْطیَّشلا َنِم  ُهَهَقْهَْقلا  - . » 2

: دیامرف یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و  ص 85 ) لوقعلا ، فحت  « ) َِنئاَغَّضلا ُثِرُوی  ُحاَزِْملا  : » دیامرف یم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - . 3
ص 665) ج 2 ، یفاک ، « ) ُرَغْصَْألا ُباَبِّسلا  ُحاَزِْملا  »
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.دراد (1) تسود  دنزن ، طوبرمان  ياهفرح 

دندرک و یهن  دشاب ، غورد  نآ  رد  هک  یخوش  یفرط  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دشاب  غورد  دیابن  حازم  رد  نینچمه ،
ود ثیدح  نیا  رد   (2)« .داب وا  رب  ياو  و  دنادنخب ، ار  مدرم  هکنیا  يارب  دیوگ  یم  غورد  هک  یـسک  لاح  هب  ياو  رذابا  يا  : » دـندومرف
رد هک  ار  یـسک  ادخ  : » دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  رگید ، فرط  زا  و  تسا ؛ هدـمآ  َُهل ) ٌْلیَو  « ) وا رب  ياو   » راب

(3)« .دنک یمن  هذخاؤم  دشاب ، قداص  شحازم 

تسد رطاخ  هب  ای  .دنک  یخوش  نانز  نیب  رد  درجم  یناوج  الثم  دشابن ؛ تمهت  عضوم  رد  حازم  . 4

.دریگ تروص  يا  هیانک  اب  رادانعم و  حازم  سالک ، رد  یصاخ  درف  نتخادنا 

« .دشابن درادن ، هدنخ  ياضتقا  هک  تاسلج  یخرب  ای  ازع  مایا  الثم  .دشاب  هسلج  بسانم  . 5

: دیامرف یم  هتسناد و  هدیدنسپ  يرما  ار  لالح  هدنخ  ملاس و  حازم  جیورت  یتئارق ، مالسالا  هجح 

رهـش و ریقحت  هرهچ و  هجهل و  ریقحت  نآ  رد  هک  يا  هدـنخ  منک ؛  تسرد  مدرم  يارب  لالح  هدـنخ  تیاس  کی  مداتفا  رکف  هب  اـهراب  »
ار ناسنا  هک  يا  هدنخ  .يزرمارف  دنمفده و  يا  هدنخ  .نازرا  هاتوک و  تمکح و  اب  هارمه  يا  هدنخ  دشابن ، يا  هعماج  درف و  اتـسور و 
(4)« .دنداتفا یم  رکف  نیا  هب  یگنهرف  نیلوئسم  شاک  يا  .دشاب  ایند  ياه  نابز  هب  همجرت  لباق  تیناسنا و  ماقم  نأش  رد  دنکن و  لفاغ 

دـیامن و یم نیجع  بسانم  ياه  حازم اب  ار  دوخ  ياه  ینارنخـس اهـسرد و  دراد ، هک  یتراهم  هب  هجوت  اـب  قفوم ، طاـشن و  اـب  مّلعم  نیا 
: هنومن ناونع  هب  .دریگ  یم هویش  نیا  زا  یناوارف  هرهب ي 

نم ( 24 تاعزان / « ) یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  : » تفگ یم  هک  ینوعرف  لوا : هنومن  فلا )

ص:131

ص 663. ج 2 ، یفاک ، ٍثَفَر  ِالب  ِهَعاَمَْجلا  ِیف  َبِعاَدُْملا  ُّبُِحی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  مالسلا :  هیلع  ُِرقاَْبلا  مامَالا  - . 1
.َهل ٌْلیَو  َُهل  ٌْلیَو  َُهل  ٌْلیَو  َمْوَْقلا  ِِهب  َکِحُْـضِیل  ُبِذْـکَیَف  ُثِّدَُـحی  يِذَِّلل  ٌْلیَو  ٍّرَذَابَأ ! اَی  ملـسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  - . 2

ص 537. یسوط ، یلامأ 
راصق تاـملک  هعومجم   ) هحاـصفلا جـهن  .هحازم  یف  قداـصلا  حازملا  ذـخاُؤیال  هللا  نا  ملـسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  لاـق  - . 3

314 ص : ملسو ،)  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
.56 ص : همانیگدنز ، - . 4
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.دش هراچیب  دازون ، کی  هیذغت ي  رد  هک  دنیب  یم  دیکمن ، ار  اه  هیاد  هنیس ي  یـسوم  هک ، دید  یتقو  متـسه ، امـش  گرزب  راگدرورپ 
نم ( 12 صـصق / « ) ُهَنُولُفْکَی ٍْتَیب  ِلْهَأ  یلع   » منک ییامنهار  ار  امـش  نم  دیهد  یم  هزاجا  مُکُّلُدَأ » ْلَه  : » تفگو دـمآ  هچب  کی  یتقو 

: تفگ .دوش  یم  هچب  تیبرت  لفکتم  اًلصا  دهد ، یم  ریش  هکنیا  زا  ریغ  .دنک  یم  لفکت  دیایب  رگا  وا  هک  يا  هداوناخ  کی  غارـس  مورب 
ییامنهار هب  جاتحم  دش ، رطـضم  یتقو  تفلک  ندرگ  ِنوعرف  .ایب  تفگ : شردام  هب  تفر  .دیایب  وگب  ورب  .ییوگ  یم  وت  هچره  مشچ ،

هچره نم  هللاو  تفگ : هناخ  بحاص  .دـیزرل  یم  یلیخ  دـش ، ناـمهم  ییاـج  یمهم ، صخـش  کـی  دـنیوگ : یم  .دوش  یم  هچب  کـی 
وت يور  یهاوخ  یم  تسه ، رخ  نالاپ  کی  اجنیا  منک ؟ مرـس  رب  یکاـخ  هچ  نم  .يزرل  یم  مه  زاـب  یلو  متخادـنا ؛ وت  يور  متـشاد ،

رگا الاح  رگید  دروخ ، امرـس  ناسنا  یتقو  .مزرل  یم  مراد  اًلعف  نم  .زادنایب  ایب ر و  ار  شدوخ  یلو  وگن ، ار  شمـسا  تفگ : مزادـنایب ؟
.تسا (1) جاتحم  .دورب  غالا  نالاپ  ریز  دیاب  تسه ، مه  هاش 

فارگلت ادخ  هب  یـسک  دنیوگ  یم  هک  هنوگ  تقیقح  تسا  يزنط  .دنراد  یخلت  یگدـنز  تاناکما ، همه  اب  يرایـسب  مود : هنومن  ب )
ود اب  مهد ؛ یم  سانکسا  نویماک  کی  هک  دمآ  باوج  میـشاب ، شوخ  تسرفب ، ام  يارب  ار  سانکـسا  نویماک  کی  ایادخ !  هک : درک 

شوخ ام  هدب ، سانکـسا  راب  یـسکات  تناو ، کی  ایادخ ! هک  رگید ، فارگلت  کی  .يا  هدـیاف  هچ  دـید  درک و  يرکف  ینیئوره ، رـسپ 
باوج .میشاب 

ینوگ کی  ایادـخ  میهاوخ ، یمن  تفگ : .یناطرـس  رـسپ  کـی  اـب  یناطرـس  رتخد  کـی  اـب  یلو  مهد ، یم  سانکـسا  تناو  هک  دـمآ 
یگنت اب  مهد  یم  كاس  کی  دمآ  باوج  .سانکسا  كاس  کی  ایادخ  .لچک  رتخد  کی  اب  سانکسا  ینوگ  کی  تفگ : .سانکـسا 

شرهاظ نیا  .فوقوم  یلوضف  دسر ، یم  ًاجیردت  دـمآ : باوج  .دـیایب  هدـب  ار  نامدوخ  قزر  نامه  میتساوخن  اًلـصا  اقآ  تفگ : .هنیس 
قیمع مه  ناشنورد  مغ  تسا ، زارد  ناشجرب  هک  يرادقم  هب  دـنراد  جرب  هک  يدارفا  زا  يرایـسب  تسا ؛ تیعقاو  کی  یلو  تسا ، زنط 

.تسه (2) مه  هّرد  کی  شرانک  هوک ، يدنلب  لباقم  رد  .تسا 

ص:132

.86 / 11 / 18 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1

.81 / 11 / 03 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 2
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( تاملک نداد  ناشن  ناسآ   ) هملک هب  هملک  همجرت   . 8

هب هجوت  اب  هدومن و  همجرت  هملک  هب  هملک  تروص  هب  ار  تایاور  تایآ و  ـالومعم  هک  تسا  نیا  یتئارق ، مالـسالا  هجح  ياـه  هویـش زا 
ناسآ تبـسن  هب  تاملک  هک  عقاوم  یخرب  رد  ناشیا ، .دـهدیم  هولج  ناسآ  اهنآ  يارب  ار  همجرت  تاملک ، یخرب  اـب  بطاـخم  ییانـشآ 

قوش بلاطم ، نداد  ناشن  ناسآ  اب  مه  دنک و  یم  هفرط  ود  ار  سالک  مه  راک  نیا  اب  دنک و  یم هدافتسا  بطاخم  زا  همجرت  رد  دشاب ،
: تایاور زا  هنومن  کی  تایآزا و  هنومن  ود  .دیامن  یم  رتشیب  يریگارف  هب  ار  بطاخم 

یهدن ماجنا  رگا  ْلَعْفَت » َْمل  ْنِإ  َو   » دعب و  ( 67 هدئام / « ) َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : » ریدغ يارجام  لوا : هنومن  فلا )
.لوسر يا  ینعی  هچ ؟ ینعی  ُلوُسَّرلا » اَـهُّیَأ  اـی  : » میوگب ناـتیارب  ار  هیآ  همجرت  ِساَّنلا » َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو   » دـعب ُهََتلاـسِر » َْتغََّلب  اـمَف  »

نک غالبا  لوسر  يا  .ادخ  فرط  زا  ینعی  َکِّبَر » ، » زا ینعی  ْنِم » ، » هدـش لزان  هچنآ  ینعی  َلِْزنُأ » ام  ، » نک غالبا  ینعی  هچ ؟ ینعی  ْغَِّلب » »
، یهدـن ماجنا  ییوگن و  رگا  ْلَعْفَت » َْمل  ْنِإ  َو   » وگب وگب ، مدرم  هب  هک  متفگ  وت  هب  هک  ار  هچنآ  دـش ، لزاـن  ادـخ  فرط  زا  هک  ار  هچنآ 

.يا هدادن  ماجنا  ار  ادخ  تلاسر  « ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  »

ُّبُِحی ًاـضَْعب َأ  ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  ـال  اوُسَّسَجَت َو  ـال  ٌْمثِإ َو  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَـک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » مود هنوـمن  ب )
(12 تارجح / « ) ٌمیحَر ٌباَّوَت  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  ُهوُُمتْهِرَکَف َو  ًاْتیَم  ِهیخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ 

.دیناد یم  مه  ار  اُوِبنَتْجا » » يانعم .هچ  ینعی  دیناد  یم  ار  اُونَمآ » َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ؛ دـندلب اه  یناریا  ار  هیآ  نیا  هملک  دـنچ  منک ، یم  رکف 
مه َضَْعب » «، » اوُسَّسَجَت ال  ، » دیا هدینـش  مه  سـسجت ، نظ ، ءوس  هچ ، ینعی  دـیناد  یم  مه  ِّنَّظلا » ، » هچ ینعی  دـیناد ، یم  مه  ار  ًاریثَک » »

ینالف دنیوگ : یم  تهارک ؛» ، » هدرم ًاْتیَم :»  » هچ ینعی  دیناد  یم  مه  ار  توخا » « ؟ هچ ینعی  ِهیخَأ »  » تشوگ ینعی  َمَْحل »  » .تسا یسراف 

هیآ نآ  زا  نیا  هچ ، ینعی  دیناد  یم  مه  ٌمیحَر » ٌباَّوَت  َهَّللا  َّنِإ  ، » دیشاب هتشاد  اوقت  ینعی  َهَّللا » اوُقَّتا  ، » دیآ یم  شدب  ینعی  دراد  تهارک 
دعب مینک ، همجرت  راب  کی  ام  دیتسه ، دـلب  ار  تاملک  کت  کت  هک  الاح  .دـنناد  یم  ار  شتاملک  ییامنهار  ياه  هچب  هک  تسا  ییاه 

.میشکب نوریب  ار  هیآ  نیا  تاکن 
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« َبَذَک »(1)« اَنِْریَغ ِهَوْرُِعب  ٌکِّسَمَتُم  َوُه  اَِنتَعیِش َو  ْنِم  ُهَّنَأ  َمَعَز  ْنَم  َبَذَک   : » مالسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  موس : هنومن  ج )

« اَِنتَعیِش ْنِم  ُهَّنَأ  َمَعَز  ْنَم  َبَذَک   » .دنک لایخ  ینعی  َمَعَز » « » َمَعَز ْنَم  َبَذَک   » یسک ؟ هچ ینعی  نم  ْنَم » َبَذَک   » .تفگ غورد  هچ ؟ ینعی 
گنچ كاسمتـسا ، ٌکِّسَمَتُم »  » وا هک  یلاح  رد  َوُه »  » .تسا ام  وریپ  .تسا  ام  هعیـش ي  زا  دنک  یم  لایخ  هک  یـسک  دـیوگ  یم  غورد 

.دشاب ادخ  نوناق  دیاب  مه  شنوناق  متسه ، ناملسم  نم  دیوگ : یم  هک  یسک  ام ، ریغ  نامسیر  هب  اَنِْریَغ » ِهَوْرُِعب  ، » دنز یم 

نیگنس ثحابم  ندرک  قیقر  . 9

لباق قیقر و  ار  نیگنس  ثحابم  زور ، هب  يداع و  فراعتم ، ياهزیچ  اب  لکـشم  ثحابم  نیب  طابترا  يرارقرب  اب  یتئارق ، مالـسالا  هجح 
ثحابم و ندـید  هب  زاین  زور ، لئاسم  اب  ثحابم  قیبطت  تردـق  هعلاطم و  ترثک  رب  هوـالع  شور ، نیا  زا  يریگ  هرهب  .دـیامن  یم  مهف 

: هنومن ناونع  هب  .دراد  یتئارق  ياقآ  جاح  نوچ  یقّفوم  دارفا  ياه  همانرب 

: دـنیوگ یم  يرآ ! میئوگ : یم  دـنوش ؟ یم  دیهـش  هک  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اـیآ  دوش  یم  لاؤس  لوا : هنومن  فلا )
عونمم و یصخش  هدافتسا  دش : هتشون  يرادا  نیشام  رب  رگا  هک  میئوگ  یم باوج  رد  تفر ؟ تداهش  گرم و  غارس  ملع ، اب  ارچ  سپ 
هب زاین  یکناب  سیئر  رگا  ای  دنز  یم همطل  شرابتعا  هب  نآ  زا  هدافتسا  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دنک  یمن هدافتسا  نآ  زا  یلوؤسم  صخش 
مه اجنیا  رد  .دروخن  همطل  شرابتعا  هب  هک  تسا  رطاخ  نادب  دریگ ، یم ضرق  یـسک  زا  دـنز و  یمن کناب  لوپ  هب  تسد  تشاد ، لوپ 
زا رگید  دنکب ، یصخش  هدافتسا  رگا  اما  دراد ؛ بحتـسم  ياعد  و  هزجعم ، بیغ ، ملع  موصعم  ماما  هک  تسا  تسرد  .تسا  هنوگ  نیا 

هدافتـسا باجتـسم ) ياعد  هزجعم ، بیغ ، ملع   ) هناگ هس  رازبا  نیا  زا  اـم  ناـماما : هک  تسنآ  یلمع  غیلبت  نیرتهب  .دـتفا  یم  ماـقم  نیا 
.دندومنن هک  دنیامنن  یصخش 

مه نیا  دینیبب  هچ ؟ ینعی  دنک  یم  هارمگ  ادخ  ( 27 میهاربا / « ) هَّللا ُّلُِضی  ( » 26 هرقب / « ) ِِهب ُّلُِضی  : » دیوگ یم  هک  نآرق  مود : هنومن  ب )
تردق و کی  ادخ  مه  تسا و  راک  رد  ادخ  تسد  مه  مینک  یم  ام  هک  ییاهراک  رد  .تسا  حرطم  رایتخا  ربج و  ثحب  رد 
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یم مهارف  بآ  نامزاس  يرادرهش و  .تسین  امـش  تسد  بآ  عبنم  .دینک  ضرف  ار  یبآ  عبنم  کی  امـش  .دهد  یم  ام  دوخ  هب  يا  هدارا 
اهنابایخ هن  .دنک 

نیمه مه  یتسه  ماظن  .تسامش  تسد  رد  ریـش  ندرک  هتـسب  زاب و  اما  تسین ؛ امـش  تسد  رگید  تامدقم  یخرب  هنو  یـشک  هلول  هن  و 
.تسا نم  تسد  رد  هدارا ، ِریـش  اما  تسین ؛  نم  تسد  هعماج  طیحم و  .تسین  نم  تسد  ردامو  ردـپ  یتسه  ماظن  نیا  رد  .تسا  روط 

، هتبلا .دنک  هزرابم  دنـشاب -  دب  مه  همه  رگا  دب ؛ هسردم  دب ، طیحم  دب ، شردام  دـب ، شردـپ  هکنیا  اب  دوخ -  هدارا  اب  دـناوت  یم  مدآ 
یم نآرق  .تساـم  تسد  تلالـض  تیادـه و  هلأـسم  .تسین  یندـشن  اـما  دراد ؛ هگن  ار  شدوخ  يریزارـس  رد  مدآ  هک  تسا  لکـشم 

هارمگ ار  هدع  کی  نآرق ، تایآ  نیمه  ( 26 هرقب / « ) ًاریثَک ِِهب  يدْهَی  ًاریثَک َو  ِِهب  ُّلُِضی  » نآرق نیمه  اما  میتسرف ؛ یم  ار  نآرق  ام  دـیوگ :
 . . .دنک یم  تیاده  ار  هدع  کی  دنک و  یم 

هنایماع ریباعت  زا  هدافتسا  . 10

رد بطاخم ، بذج  نمض  هک  تسا  یبسانم  ياهراک  زا  مدرم  مومع  نیب  رد  فراعتم  ریباعت  ندرب  راک  هب  هنایماع و  ریباعت  زا  هدافتـسا 
رد ناوارف  تروص  هب  درب و  یم  هرهب  رایسب  هویش  نیا  زا  یتئارق  ياقآ  جاح  .تسا  رثؤم  رایـسب  زین  ثحب  ندومن  نشورو  ندرک  ناسآ 

: هنومن ود  .دوش  یم هدهاشم  ناشیا  يراتفگ  تایبدا 

ام كاروخ  زامن ، اهنت  هن  تسشن  یم  هلبق  هب  ور  دنیشنب  تساوخ  یم  یتقو  ترضح  .دهد  یم  تهج  ام  هب  هلبق  اًلصا  لوا : هنومن  فلا )
لثم یسنج  یتقو  امـش  .دشاب  هتـشاد  یهلا  تهج  کی  دیاب  همه  داصتقا ، هچ  کشا ، هچ  مکـش ، هچ  ینعی  دشاب ؛  هلبق  هب  ور  دیاب  مه 

هک لـیاسو  ریاـس  يور  مه  یطاـیخ و  خرچ  دوـخ  يور  مه  تسا ؛ هناـخراک  مرآ  شا ، هبعج  يور  مـه  يرخ ؛ یم  ار  یطاـیخ ، خرچ 
ور زامن  هلبق ، هب  ور  ندیباوخ  هلبق ، هب  ور  نتسشن  دشاب : یئادخ  شیاهراک  همه  دیاب  یئادخ  ِمدآ  .یتشوگ  چیپ  لثم  تسا ؛ شهارمه 

.دشاب هتشاد  تهج  دیاب  ینعی  هلبق ؛  هب  ور  اعد  هلبق ، هب  ور  دنفسوگ  نتشک  هلبق ، هب 

هک يرـسپ  رتخد و  نوچ  تسین ؛ تسرد  دنک ، یم  هتخپ  ار  مدآ  جاودزا  يارب  اه  هطبار  نیا  دنیوگ  یم  هک  ییاه  نیا  مود : هنومن  ب )
وت اب  نم  درادـن  یلیلد  دـیوگ  یم  دـیایب ، شیپ  يرهق  یفرح و  ات  اذـل  دنتـسین ؛ قفوم  جاودزا  رد  یلیخ  دـنراد ، هطبار  فلتخم  دارفا  اب 

دش يزیچ  ات  .تسا  هدوب  مه  يرگید  اب  جاودزا  زا  لبق  نوچ  .منک  یگدنز 
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، یکرگج یبابک ، يزید ، شا  هناخ  رود  ات  رود  رگا  تسین ، شلیم  باـب  اذـغ  دـید  اـت  هناـخ ، رد  دـیایب  هک  یمدآ  لـثم  ددرگ ؛ یمرب 
رـصتخم اب  دوب ، زاب  هار  یتقو  .مروخ  یم  اذغ  نوریب  مروخب ؛ اذغ  هناخ  درادن  یلیلد  اًلـصا  دـیوگ  یم  دـشاب ، .و . .  ازتیپ  یچیودـناس ،

.دنک یم  ربص  هناخ  رد  دوب ، هتسب  اه  هار  رگا  اما  دنک ، یم  اهر  ار  هناخ  هناهب 

مایپ ندومن  يراعش  ندرک و  ییولبات  . 11

نهذ رد  یتحار  هب  ات  دـنک  یم  هتـسجرب  راعـش  ناونع  هب  ار  دـنراد  ییولبات  هبنج  هک  یتاکن  تایاور و  تاـیآ ، یتئارق ، مالـسالا  هجح 
نتم زا  اه  هنومن  یخرب  .دنک  یم  حرطم  راعش  مسا  هب  هتـسجرب و  ار  يدیلک  هلمج  تیاور ، ای  هیآ  لد  زا  ناشیا  .ددنبب  شقن  نابطاخم 

«: نآرق زا  ییاهسرد  »

هب كرش  .دیتسه » كرشم  امش  دینکب ، نارگید  زا  تعاطا  رگا  121 ؛) ماعنا / « ) َنوُکِرْشَُمل ْمُکَّنِإ  ْمُهوُُمتْعَطَأ  ْنِإَو  : » دیوگ یم  نآرق  - 
هلب دینک ؛ بصن  ناتقاتا  رد  دیسیونب و  گنشق  ار  هیآ  نیا  دهاوخ  یم  ملد  .میدرک  كرش  تعاطا  رد  میتسین ، صلخم  ام  هکنیا  يانعم 

.تسا كرش  تسین ، ادخ  هار  رد  هک  یسک  زا  تعاطا  ییوگ و  نابرق 

مهاوخ یمن  اهامش  زا  يدزم  نم  ِهَّللا » یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ   » هک دوب  نیا  ءایبنا  همه  راعش  صالخا : - 

 . . .مهد (، 256 هرقب / « ) نیِّدلا ِیف  َهارْکِإ  ال   » هک تسا  نیا  ربمغیپ  راعش  - 

 . . .دوب ( 36 لحن / « ) َتوُغاَّطلا اُوِبنَتْجا  َهَّللا َو  اوُُدبْعا  ِنَأ   » .دوب نیا  ایبنا  راعش  .دنتشادرب  ایبنا  ار  اه  ناسنا  تاجن  يارب  ماگ  نیلوا  - 

نیا ناربمغیپ  راعـش  دنداد ، یم  راعـش  دنتفرگ ، یم  رارق  هجنکـش  دروم  یتقو  ناربمغیپ  دـیوگ : یم  .دـنک  یم  فیرعت  ایبنا  زا  نآرق  - 
.مینک یم  ربص  ام  دیهدب ، هجنکش  ار  ام  امش  هچ  ره  ینعی  انوُُمْتیَذآ ؛» ام  یلَع  َنَِربْصََنل  َو   » دوب

َءاَـطْعِإ يِدَِـیب  ْمُـکیِطْعُأ  اـَل  هَّللا  اـَل َو  : » تـسا نـیا  راعـش  .يا  هدازآ  ناـسنا  ره  يارب  .اـیند . .  نویبـالقنا  ماـمت  يارب  تـسا  يراعـش  - 
(1)« ِلِیلَّذلا

.تسا اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  زا  نیا 
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یعیبط ياهرایعم  زا  هدافتسا  . 12

هب مالـسا ، ماکحا  فراعم و  رد  هویـش  نیا  .تسا  نابطاخم  هب  ناسآ  یعیبط و  ياهرایعم  هئارا  سیردـت ، رد  مزـال  ییاـهراک  هلمج  زا 
ياـهرایعم زا  یخرب  نییبت  صوصخ  رد  یتئارق ، ياـقآ  جاـح  .دـش  هتفرگ  راـک  هب  ددـعتم  ياـهاج  رد  يدربراـک ، شور  کـی  ناونع 

: دیامرف یم  یعیبط 

 . دزادنیب هیرگ  هب  ار  وت  یتح  دهد و  رکذت  وت  هب  ار  تبیع  هک  وش  تسود  یسک  اب  دنیامرف : یم  نتفرگ ، تسود  رد  »

.دینک گرم  يوزرآ  دیاب  دیتسه ، ادخ  ءایلوا  زا  دینک  یم  رکف  رگا  دنیامرف : یم  دوخ ، تخانش  رد 

: هک دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  لاملا ، تیب  تاقدص و  میسقت  صوصخ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نیقفانم  داقتنا  رد 
هب دوشن ، هداد  نانآ  هب  يزیچ  رگا  یلو  دنرامش ،) یم  لداع  ار  وت  و   ) دنوش یم  یـضار  دوش ، هداد  نانآ  هب  لاوما )  ) نآ زا  يزیچ  رگا 

(58 هبوت / (. ) دننک یم  مهّتم  یتلادع  یب  هب  ار  وت  و   ) دنوش یم  نیگمشخ  نانآ  هاگان 

« نوملعت متناو ال  : » دیامرف یم  نادجو  رد 

.دیتفرگ یمن  لیوحت  ار  نآ  دیدوب ، ریقف  ناتدوخ  رگا  هک  دیهدن  يزیچ  دش : شرافس  میهد ، یم  ریقف  هب  هک  سنج  رد  و 

ناهانگ دزیر ، یم  ار  اهگرب  هک  داب  نیا  لثم  لمع  نالف  دندومرف : یم  دزیر  یم  داب  رثا  رد  ناتخرد  گرب  دید  یم  هک  یهاگ  ربمایپ 9 
.دزیر یم  ار  امش 

؟ منک هچ  ترخآ  يالب  اب  مرادن ، ار  ایند  مک  يالب  تقاط  هک  نم  دیامرف : لیمک  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: مینک یم  رارکت  رگید  راب  تسا ؛ یعیبط  ياه  رایعم  زا  ییاه  هنومن  اهنیا 

سنج دیابن  دنمتواخـس  دسرتب ؛ گرم  زا  دیابن  بوخ  ناسنا  دنادنخب ؛ ار  وت  دشاب و  کقلد  وت  يارب  هک  تسین  یـسک  بوخ  تسود 
.دینادب رضاح  ار  ناتدوخ  نادجو  اهراک  رد  دهدب و  بوغرمان 

، فهک نیت ، نوتیز ، لمن ، هرقب ، تسا ؛ تعیبط  مسا  هب  نآرق  ياه  هروس  زا  يرایـسب  تسا ؛ یعیبط  ناسآ و  مالـسا ، ياـهرایعم  يرآ !
رد و  دیدح ، رمق ، ناخد ، توبکنع ، رون ،

ص:137
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لباـق یندـید و  هک  لاوز  تقو  بورغ ، عولط ، زاـمن ؛ تقو  راـیعم  ـالثم  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  رایـسب  یعیبط  لـئاسم  زین ، ینید  ماـکحا 
هتـسش دیاب  دریگ ، یم  رارق  تسـش  طسو و  تشگنا  نیب  هک  يرادـقم  هب  تروص  يانهپ  نتـسش  وضو  رد  ای  .دـشاب  یم  تسا ، كرد 
مالـسا هک  ییاهرایعم  نیا  .و . .  دـشاب  مین  بجو و  هس  رد  مین  بجو و  هس  دـیاب  هک  هدـش  نایب  رک  بآ  رادـقم  شجنـس  رد  ای  .دوش 

« .تسا يرادرب  هرهب  لباق  ناکم  نامز و  ره  رد  هدومن ، نایب 

: هنومن کی 

یم دییوگ : یم  تسیچ ؟ ندناوخ  سرد  زا  امش  فده  مسرپ  یم  .دیناوخ  یم  سرد  امش  نالا  یناتسریبد :) نازومآ  شناد  بطاخم  )
زا امـش  فدـه  میوـگ : یم  .نتفرگ  كردـم  دـییوگ  یم  تسیچ ؟ امـش  فدـه  دـیریگب  هک  هرمن  مسرپ : یم  .میریگب  هرمن  میهاوـخ 
یم دوـش ؟ یم  هچ  نتفرگ  ماـقم  زا  دـعب  مسرپ  یم  .میریگب  یماـقم  تکلمم  رد  میهاوـخ  یم  دـییوگ : یم  تسیچ ؟ نتفرگ  كردـم 
ار نارگید  دینک و  دشر  هکنیا  يارب  دیناوخ  یم  سرد  تقو  کی  اّما  .تسین  تدابع  نیا  .یچیه  هچ ؟ دعب  میسر ! یم  لوپ  هب  دییوگ 

.تسا تدابع  نیا  دشاب ، تیناسنا  فده  رگا  .دیهدب  دشر 

ره هب  داتسیا و  ناتسریبد  يولج  یـسک  حبـص ، ادرفرگا  هن !؟ ای  دینک  یم  تدابع  هک  دیوش  هجوتم  هک  مهدب  امـش  هب  هناشن  کی  الاح 
یم رب  شناد  ریـسم  زا  ای  یهد  یم همادا  ثحب  سرد و  هب  ایآ  اجنیا  مهدیم ، مه  غلبم  نالف  یهام  تفگ  داد و  یکردم  امـش  زا  مادـک 
اما .مناوخب  سرد  مهاوخ  یم  ما ، هدرکن  دشر  زونه  نم  میوگ  یم  منز و  یم  سپ  ار  لوپ  كردم و  دشاب ، دشر  فده  رگا  يدرگ ؟

ناحتما ار  ناتدوخ  تسا ، شا  هناشن  نیا  .مینک  یم  فقوت  اج  نامه  دـیایب ، لوپ  كردـم و  یتقو  دـشاب ، لوپ  كردـم و  فدـه  رگا 
»؟ دیهد یم  همادا  تکرح  هب  ای  دیتسیا و  یم  دیدیسر ، لوپ  كردم و  هب  رگا  هک  دینک 

دیدج تاحالطصا  زا  يریگ  هرهب  . 13

رد هک  دـنهد  یم ماجنا  یتئارق  مالـسالا  هجح  هک  تسا  ینیریـش  بسانم و  ياهراک  زا  دـیدج ، تاحالطـصا  قلخ  تاـکن و  رد  تقد 
بلاق رد  قیاقح  نایب  .دیآ  یم  رد  لثملا  برض  تروص  هب  دوش و  یم  لقن  هعماج  رد  نهد  هب  نهد  تاحالطـصا  نیمه  عقاوم  یخرب 

ببس مه  دنک و  یم  ناسآ  ار  ثحب  لاقتنا  مه  سوملم ، نیریش و  حالطصا  کی 

ص:138
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: اه هنومن  یخرب  ددرگ ؛ یم  نابطاخم  نهذ  رد  بلاطم  يراگدنام 

.دنتسه یتشوگ  قودنص  واگ  ینعی  دنرادن ؛  تواخس  اما  دنراد ؛ لوپ  اهرجات  یضعب  - 

یمکدیاب .دنتسه  رانا  لثم  یضعب  .دنزیر  یم  نداد  ناکت  کی  اب  ینعی  دنتـسه ؛ نیریـش  توت  لثم  یـضعب  میراد : مدآ  عون  هس  ام  - »
.دنتفیب تخرد  زا  ات  دز  ناشرس  هب  بوچ  دیاب  .دنتسه  ودرگ  لثم  مه  مدرم  زا  یضعب  .دوش  ادج  تخرد  زا  ات  داد  شبات 

(1) .درگ . .  هرود  ناطیش  يرگید  رقتسم و  ناطیش  یکی  میراد : ناطیش  مقر  ود  - 

.تسا بوخ  غاد  غاد ، گید و  ياپ  هک  تسا  ییاـه  ثحب  یتشوگبآ  ياـه  ثحب  یماداـب .  زغم  یتشوگبآ -  میراد : ثحب  مقر  ود  - 
رد دناوت  یم  مه  مدآ  ینعی  .تسا  یماداب  زغم  ثحب  اه  تقو  یـضعب  اما  دوش ؛ یم  هزم  یب  درـس و  ینک ، لقتنم  ارنآ  یهاوخب  رگا  اما 

.تسا يدنب  هتسب  يدنب و  هتسد  لباق  نیمز  هرک  ياجره  رد  مه  دوجب و  ار  ثحب  هسلج 

: تفگ یـسک  رگا  تسا و  هدرم  یلو  دور ، یم  هار  خیـس  يدومع  هدرم  يدومع ! هدرم ي  یقفا و  هدرم ي  .میراد  هدرم  مقر  ود  اـم  - 
.تسا (2) يدومع  هدرم ي  وا  میراد  ثیدح  درادن ، یطبر  ام  هب  دش  یچره 

(3) .سالک ثحب  راطق 3 . ثحب  یسکات 2 . ثحب  . 1 میراد : ثحب  مقر  هس  ام  - 

ص:139

رگید هک  هدرک  هنخر  ناـنچ  ناـسنا  حور  رد  ینعی  ( 36 فرخز / « ) ٌنیرَق َُهل  َوُهَف  : » دیامرف یم  ادـخ  رقتـسم  ياه  ناطیـش  هراب  رد  - . 1
یتح دـهد و  یم  ناکت  ار  نانآ  ناطیـش  دنتـسه و  نمؤم  یخرب  اما  .تسا  ناسنا  دـب  راتفر  رطاخ  هب  نیا  درادـن و  وا  اـب  يراـک  ناـسنا 

« اوُرَّکَذَت ناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  : » دیامرف یم  نآرق  .دنک  هنخر  ناشدوجو  رد  دناوت  یمن  یلو  دزادـنا ، یم  دـنک و  یم  تسس 
هب هجوتم و  ًاروف  و  دهد ، یم  ناکت  دنک و  یم  سم  ار  اه  نیا  ینعی  ْمُهَّسَم »  » هکلب هدشن  نیرق  اه  نیا  اب  ناطیـش  ینعی  ( 201 فارعا / )

61 / 05 / 07 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  .درب  یم  هانپ  ادخ 
ص 181) ج 6 ، ماکحألا ، بیذهت  « ) .تسا ناگدنز  نیب  رد  يا  هدرم  ِءاَیْحَْألا ؛ َْنَیب  ٌتِّیَم  َوُهَف  - . » 2

يا هقیقد  دنچ  طیارش  دنک ، یم  حرط  یلاؤس  رفاسم  ای  هدننار  ینیشن ، یم  هک  یسکات  ای  نیـشام  رد  هک  تسا  نیا  یـسکات  ثحب  - . 3
دوجو يرتشیب  تصرف  تسا و  هتعاس  دـنچ  تصرف  تساهرهـش ، نیب  هک  راـطق ، ثحب  اـما  .دـشاب  هدرـشف  یلیخ  باوج  دـیاب  تسا و 

.59 / 05 / 01 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  .مینیبب  هرود  سالک  رد  لاسکی  هک  تسا  یسالک  ثحب  مه ، ثحب  کی  .دراد 
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: اه تراهم  اه و  هویش  ریاس  و )

تاحالطصا سونأم و  قیداصم  اب  میهافم  قیبطت  . 1

قیداصم اب  ییاور  ینآرق و  میهافم  قیبطت  تایاور و  تایآ و  يزورما  قیداصم  نایب  یتئارق ، مالـسالا  هجح  هبذاـج  اـب  ياـه  هویـش  زا 
: مینک یم نایب  هتفرگ ، تروص  نآ  رد  قیبطت  هک  ار  یثیدح  هیآ و  هنومن ، ناونع  هب  تسا ؛ زور  تاحالطصا  سونأم و 

يارب ار  تباوخ  مکچوک ! رـسپ  يا  تفگ : بوقعی ) ( ؛ ًادـْیَک َکـَل  اوُدـیِکَیَف  َکـِتَوْخِإ  یلَع  َكاـیْؤُر  ْصُـصْقَت  ـال  یَُنب  اـی  َلاـق  ( » فلا
(5 فسوی / .دنشک (» یم  كانرطخ )  ) يا هشقن  تیارب  هک  نکم  وگزاب  تناردارب 

رارـسا ظـفح  يارب  درک ، فیرعت  دـیابن  ار  باوـخ  اـه ، هشقن  زا  ییاـهر  يارب  رگا  .تسا  يرادزار  یگدـنز ، لوـصا  زا  یکی  قیبـطت :
ناناملسم رگا  .میشاب  راد  زار  دیاب  رتشیب  دراد ، نآ  هب  عمط  مشچ  نمـشد  هک  هچ  ره  ظفحو  نادنمـشناد ، غباون و  ناج  ظفح  یماظن ،

ياج یجراخ  ياهروشک  هزوم  رد  ام ، ياـه  هقیتع  يرنه و  یملع ، راـثآ  یطخ ، بتک  همه  نیا  دـندرک ، یم  لـمع  هیآ  نیا  داـفم  هب 
، تنایخ ای  یگداس  رثا  رد  دندش و  یمن  هاگآ  ام  عفانم  تاناکما و  عبانم و  زا  درگناهج  تاملپید و  سانشراک ، مسا  هب  تفرگ و  یمن 

تداهش هب  ام  يا  هتسه  نادنمشناد  ای  تفرگ و  یمن  رارق  دنتسه ، ام  هیلع  رکم  دیک و  لاح  رد  ًامئاد  هک  یناسک  رایتخا  رد  نامرارـسا 
.دندیسر (1) یمن 

ياپ يادص  نادنمـشناد -  ملق  يادص  دراد : تسود  دـنوادخ  ار  ادـص  عون  هس  اهادـص ، همه  نایم  رد  : » میناوخ یم  ثیدـح  رد  ب )
« .دنتسه یگدنفاب  یگدنسیر و  لوغشم  هک  راد  هناخ  نانز  خرچ  يادص  نازابرس - 

قیداصم یعون ، هبو  دشاب  ایوپ  شداصتقا  تردق و  ملع و  هک  تسا  زیزع  یتّما  يرآ ، تفگ : ناوت  یم  ثیدح  نیا  حیضوت  رد  قیبطت :
: زا دنترابع  زورما  رد  ادص  هس  نیا 

ص:140

ِهایَْحلا ُعاتَم  َِکلذ  ِثْرَْحلا  ِماـْعنَْألا َو  ِهَمَّوَسُْملا َو  ِلـْیَْخلا  ِهَّضِْفلا َو  ِبَهَّذـلا َو  َنِم  ِهَرَْطنَقُْملا  ِریِطاـنَْقلا  َو  : » میناوخ یم  هیآ  نیا  رد  اـی  - . 1
رد تسا ، یناسفن  ياه  هتـساوخ  تاوهـش و  زا  همه  هک  اهرازتشک  نایاپراهچ و  زاتمم و  نابـسا  هرقنو و  الط  زا  داـیز  لاوما  و  اْینُّدـلا »

رکذ هیآ  رد  هک  ایند  ياه  هولج  قیداـصم  .تساـیند  یناگدـنز  زا  ارذـگ  يا  هرهب  اـهنیا  هک ) یلاـح  رد  ، ) تسا هتفاـی  هولج  مدرم  رظن 
تورث زا  هیاـنک  هرقن ، ـالط و  .دـشاب  هتـشاد  يدـیدج  قیداـصم  یناـمز  ره  رد  دـناوت  یم  تسا و  هیآ  لوزن  ناـمز  هب  هّجوت  اـب  هدـش ،

.تسا هّیلقن  هلیسو ي  بکرم و  زا  هیانک  بسا  و  يزودنا ،
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« .يداصتقا یماظن و  یگنهرف ، تردق  ینعی  هناخراک ؛  هناخپوت و  هناخپاچ ، يادص  »

هنادنمشوه رارکت  . 2

تسا نابطاخم  تیبرت  غیلبت ، زا  فده  هکلب  دوش ؛ هتسب  ثحب  هدنورپ  نتفگ ، راب  کی  اب  هک  تسین  فرـص  یـشزومآ  رما  کی  غیلبت ،
بلاج ياهراک  زا  .دراد  نابطاخم  تیبرت  رد  يدـیلک  شقن  عونتم ، ياه  بلاق  رد  اهنآ  هئارا  اـه و  ماـیپ  یخرب  هنادنمـشوه  رارکت  هک 

نایب یعونتم  ياهشور  هب  ار  تاعوضوم  میهافم و  زا  یخرب  قفوم ، مّلعم  نیا  تسا ؛ رارکت  هویش  زا  يریگ  هرهب  یتئارق ، مالسالا  هجح 
ار هنادنمشوه  هجوت و  اب  رارکت  ناشیا ، .دیامن  یم  رارکت  ار  نومضم  کی  .و . .  لثم  هرطاخ ، ناتـساد ، تایاور ، تایآ ، اب  دنک و  یم 

: دیامرف یمو  دناد  یم میرک  نآرق  قطنم 

/ صـصق « ) َلْوَْقلا ُمَُهل  اْنلَّصَو  ْدََقل  َو  : » دیوگ یم  یهاگ  ( 41 ءارسا / « ) اْنفَّرَـص : » دیوگ یم  یهاگ  .دراد  هلمج  هس  رارکت  هرابرد  نآرق  »
ینعی اْنفَّرَص ؛»  » دنیوگ یم هک  نیا  .تسا  رارکت  هرابرد  همه  اه  نیا  ( 44 نونموم / « ) اْرتَت انَلُسُر  اْنلَـسْرَأ  َُّمث  : » دیوگ یم  مه  یهاگ  ( 51

؛ » َلْوَْقلا ُمَُهل  اْنلَّصَو  ْدََقل  َو  « » اوبرض ابرـض ، برـض ، ! » نک فرـص  ار  هملک  دنیوگ  یم هکنیا  لثم  نک ، رارکت  فلتخم  ياه  ترابع  اب 
.دیآ یم ربمغیپ  یپ  رد  یپ  ینعی  اْرتَت » انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  َُّمث   » .نک رارکت  وگب و  مه  رـس  تشپ  نک ، لصو  مه  هب  هرابود  ار  اه  فرح  ینعی 
هـصق زا  یلیخ  تسا  تیبرت  يارب  نآرق  نوچ  تسا و  لصا  رارکت  تیبرت ، رد  .دوش  رارکت  دـیاب  زامن  .تسا  مزال  رارکت  تیبرت  رد  . . 

هللا مییوگ : یم  اهراب  زامن  کـی  رد  .ادـخ  یگرزب  لـثم : .دـنوش  یم  شومارف  دوشن  رارکت  رگا  اـهزیچ  یخرب  .تسا  يرارکت  شیاـه 
 . .« .ربکا

: دنوش یم  رکذتم  ار  یتاکن  مهم ، لصا  نیا  صوصخ  رد  ناشیا 

: تسا یلئالد  هب  مه  نآو  درک  رارکت  دیاب  یهاگ  غیلبتو ، تیبرتو  میلعت  رد  »

.دوش رارکت  دیاب  دنک و  یمن  ادیپ  رییغت  راتفگو  رکذت  کی  اب  دراد ، هشیر  هعماج  رد  يراتفر  قالخا و  کی  رگا  . 1

! يرآ .دوش  یمن  مین  ود  ربت  کی  اب  تخرد  هنت  یهاگ  هک  هنوگ  نامه  درک ، رارکت  ار  نخـس  دیاب  تسا ، يروابان  يدارفا  رد  رگا  . 2
.تسا يرارکت  همه  دیشروخ  شبات  نیمز و  تکرح  و  ام ، نوخ  نایرج  ام ، ندیشک  سفن  دریگ ؛ یم  لکش  رارکت  اب  ام  یگدنز 
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نوگانوگ ياهبلاق  رد  راب  دـنچ  بلطم  کی  میرک ، نآرق  رد  یهاگ  اذـل  دراد و  يا  هژیو  رثا  نوگاـنوگ ، ياـهبلاق  رد  یبلطم  ناـیب  . 3
.تسا هدش  رارکت 

روتکاف کی  دوش ، یم  هتخورف  ای  يرادیرخ  هک  یـسنج  ره  يارب  رگا  هک  هنوگ  نامه  .تسا  صاخ  تیانع  هناشن ي  رارکت  یهاگ  . 4
هک دریگ  یم  رارقا  درب ، یم  مان  هک  ار  یتمعن  ره  زا  دعب  .دنچ . .  نمحرلا  هروس  رد  الثم  .تسا  تقد  هدـنهد  ناشن  نیا  دراد و  صاخ 

.دینک یم  بیذکت  ار  اه  تمعن  نیا  زا  کیمادک 

.دوش یمن  ناوخ  زامن  دنزرف  نیدلاو ، رکذت  کی  اب  یهاگ  ! يرآ .میشاب  روبص  دیاب  هداوناخ ، هب  زامن  روتـسد  رد  دیامرف  یم  نآرق  . 5
: درب راک  هب  ار  یلوصا  زامن  هب  توعد  يارب  دیاب ، اذلو  دنوش  یمن  زامن  هجوتم  مدرم  دایرف ، کی  اب  هک  هنوگ  نامه 

دنلب يادص  اب  - 

ادص شوخ  دارفا  قیرط  زا  - 

يدنلب ماب و  يور  - 

تاـملک يروآون  و  ّیح »  » هملک نیتداهـش و  ربکا و  هللا  رارکت  .درک  توعد  ار  مدرم  اوتحم  يروآون  اـب  مه  تاـملک و  رارکت  اـب  مه 
و هلبق ، وضو ، لثم  تسا ؛ رارکت  مه  زامن ، لصا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  يروآون .»  » مهو رارکت »  » مه ینعی  لـمعلاریخ ؛ حـالف و  هـالص ،
رد .تسا  هدش  ظاحل  نآ  رد  ییاه  يروآون  لاح  نیع  رد  مالـس و  دهـشت و  دوجـس و  عوکر و  دمح و  هروس  توالت  صلاخ و  تین 

بوچراچ رد  ار  ییاهزیچ  دناوت  یم  رازگزامن  رگید ، تابحتـسم  زا  یـضعب  تونق و  رد  ياعد  باختنا  دمح ، زا  دـعب  هروس  باختنا 
.دروایب يروآون  دوخ  زامن  يارب  دنک و  باختنا  یحو 

رد دـشاب ؛ هتـشاد  کبـس  ای  اوتحم  رد  يروآون  کی  يرارکت ، ره  رد  دـیاب  هکلب  دـشاب ؛ روآ  لالم  دـیابن  رارکت  هک  تسادـیپ  هتفگان 
« .دروخ یم  مشچ  هب  يروآون  نیا  نآرق ، ياه  رارکت 

اما دراد ؛ مهم  تاکن  اهراعـش و  میهافم و  یخرب  رد  هنادنمـشوه  يرارکت  دوخ ، ياهـسرد  يالبال  رد  هنازرف  مّلعم  نیا  هچ  رگا  هتبلا ،
.دهدن هئارا  ار  يرارکت  یعوضوم  ات  دراد  ار  تقد  نیا  دوخ  سرد  عوضوم  باختنا  رد 
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هسیاقم ماجنا  . 3

اه و یبوخ  اهدب ، اهبوخ و  نیب  هسیاقم  اب  .تسا  رتهب  باختنا  رکفت و  لماع  اهنآ ، نایم  هسیاقم  هورگ و  ود  یفرعم  ای  هاگدید  ود  نایب 
هدیسر رتشیب  یهاگآ  كرد و  هب  دارفا  .و ، . .  لامک  صقن و  ملع ، لهج و  لطاب ، ّقح و  ِماجنارـس  ماوقا و  اهناسنا و  تالاح  اه ، يدب 

: نیب هسیاقم  هنومن  ناونع  هب  .مینک  یم  هدهاشم  ار  هسیاقم  ددعتم  دراوم  رد  میرک ، نآرق  رد  .دنیامن  باختنا  يرتهب  هار  دنناوت  یم و 

(1)( هَثِیبَخ ٍهَِملَک  ًهَبِّیَط . . .  ًهَِملَک   ) دیلپ كاپ و  داقتعا  نخس و  - 

(2)( َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ُْلق   ) نادان اناد و  - 

(3)( َنوُوَتْسَی ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ   ) قساف نمؤم و  - 

(4)  . .( .و انیب  انیبان و   ) رفاک نمؤم و  - 

ناشیا .تسا  ینآرق  هویش  نیا  زا  يریگ  هرهب  یتئارق ، ياقآ  جاح  هبذاج  اب  ياهراک  زا 
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لثم هنوگچ  دنوادخ  هک  يدـیدن  ایآ  ِءامَّسلا ؛ ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْـصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَـشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ  - . 1
هروـس  ) .تسا نامـسآ  رد  شا  هخاـش  تباـث و  شا  هشیر  هک  تسا  كاـپ  یتـخرد  دـننامه  كاـپ  ناـمیاو ) نخـس   ) هبّیط هملک  هدز ؟

نوچمه دـیلپ  داقتعا ) و   ) نخـس لَثَم  و  ٍرارَق ؛ ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثِیبَخ  ٍهَرَجَـشَک  ٍهَثِیبَخ  ٍهَِملَک  ُلَثَم  َو  هیآ 24 ) میهاربإ /
(. هیآ 26 میهاربإ / هروس   ) .درادن یتابث  چیه  هدمآرب و  نیمز  يور  زا  هک  تسا  هشیر ) یب  و   ) دیلپ یتخرد 

َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ِهِّبَر  َهَمْحَر  اوُجْرَی  َهَرِخْآلا َو  ُرَذْـحَی  ًاِمئاق  ًادِـجاس َو  ِْلیَّللا  َءاـنآ  ٌِتناـق  َوُه  ْنَّمَأ  - . 2
تسا لوغشم  تعاطا  هب  مایق  هدجس و  لاح  رد  بش  لوط  رد  هک  سک  نآ  ای ) تسا  رتهب  یسک  نینچ   ) ایآ ِباْبلَْألا ؛ اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ 

»؟ دنناسکی دنناد  یمن  هک  یناسک  دنناد و  یم  هک  یناسک  ایآ  : » وگب دراد ؟ دیما  شراگدرورپ  تمحر  هب  دـسرت و  یم  ترخآ  زا  (و )
هیآ 9. رمز / هروس  دنریذپ .) یم  دنپ  و   ) دنوش یم  رّکذتم  نادنمدرخ  اهنت 

نینچ زگره  ( ؟ تسا قساف  هک  تسا  یسک  لثم  تسا  نمؤم  هک  یسک  ایآ  سپ  َنوُوَتْـسَی  ًاقِـساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  -  . 3
 . هیآ 18 هدجس / هروس  .دنتسین  يواسم  هورگ ) ود  نیا  تسین ،

همادا رد  هیآ 19 .  رطاف / هروس  .دنتسین  ناسکی  انیب  انیبان و  هکنانچ ) دنتسین  ناسکی  نمؤم  رفاک و   ) ُریِصَْبلا یمْعَْألا َو  يِوَتْسَی  ام  َو  - . 4
(. دنتـسین ناسکی  زین   ) ییانـشور یکیرات و  .ُروُّنلا  ُتاـُملُّظلا َو ال  اـَل  َو  رون : تاـملظ ، تفرگ : تروص  رفاـک  نمؤم و  نیب  هسیاـقم  هس 

ناگدنز . 21 رطاف / هروس  دنتسین .) ناسکی   ) باتفآ يامرگ  هیاس و  .ُروُرَْحلا و  َال  ُّلِّظلا َو  َال  َو  باتفآ : يامرگ  هیاس و  . 20 رطاف / هروس 
ناسکی ناگدرم  ناگدنز و  و  ِرُوبُْقلا ؛  ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ام  ُءاشَی َو  ْنَم  ُعِمُْسی  َهَّللا  َّنِإ  ُتاْومَْألا  َال  ُءایْحَْألا َو  يِوَتْسَی  ام  َو  ناگدرم : و 

ّقح  ) دنتـسه اهروگ  رد  هک  یناسک  هب  یناوت  یمن  زگره  وت  دناونـش و  یم  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار ) ّقح   ) دـنوادخ انامه  .دنتـسین 
هیآ 22. رطاف / هروس  .یتسین  شیب )  ) يا هدنهد  میب  زج  وت  .یناونشب  ار )
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، هسیاقم شجنـس و  هویـش  اب  اهنآ ، نداد  رارق  مه  رانک  رد  هدـنکارپ و  ياه  هتکن  شنیزگ  اب  و  تاـیاور ، میرک و  نآرق  زا  هدافتـسا  اـب 
نیا زا  ناوارف  تروص  هب  هبرجت ، اب  مّلعم  نیا  .دیامن  یم  رت  نیریـش  ار  ثحب  سرد و  ياضف  هدومن و  رتباّذج  ار  دوخ  غیلبت  سیردت و 

: هک نیا  دننام  درب ؛ یم  هرهب  هویش 

.مینک یم  هسیاقم  ایبنا  نینمؤملاریما و  نیب  دعب  میوگ ، یم  ار  یتالامک  مزعلا  اولوا  ربمغیپ  ره  زا  - 

يا هسیاقم  کی  تقو  نآ  .مسیون  یم  ار  دنتسین ، ههبج  لها  هک  مه  ار  یناسک  يامیـس  دنتـسه و  ههبج  لها  هک  ار  یناسک  يامیـس  - 
.مینک یم 

تـسایس زورید و  تسایـس  زورما ، دجـسم  زورید و  دجـسم  زورما ، گنهرف  زورید و  گنهرف  هسیاـقم  .مینک  هسیاـقم  میهاوخ  یم  - 
هب هچ  نآ  زا  يا  هشوگ  یسررب  هب  هسیاقم  قیرط  زا  مهاوخ  یم  عومجم  رد  اه و  هسیاقم  لیبق  نیا  زا  زورما و  نز  زورید و  نز  .زورما 

.مزادرپب میا  هدیسر  نآ 

، دوش حرطم  بوخ  دنا ، هتفرن  جـح  هب  هک  يدارفا  يارب  ثحب  هک  نیا  يارب  ...تسا  داهج  تیمها  هدـنمزر و  يامیـس  هرابرد  ثحب  - 
: هویش نیا  زا  هنومن  کی  .مینک  یم  داهج  جح و  نایم  يا  هسیاقم  ادتبا 

مّنهج رد  لامش  باحصا  تشهب و  رد  نیمی  باحصا  هاگیاج  نایم  دّدعتم ، تایآ  هب  هّجوت  اب 

(1) دیامن : یم  نایخزود  نایتشهب و  نیب  يا  هسیاقم 

ص:144
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: لامش باحصا  يارب  نیمی : باحصا  يارب 

.مئاد دتمم و  يا  هیاس  . 1

ٍّلِظ «َو 

« ٍدوُدْمَم

زاجم و ییاه  هویم  . 2

.مادم

ٍهَعوُطْقَم «ال 

« ٍهَعُونْمَم َو ال 

ییاه یندیشون  . 3

.هزیکاپ

« ًاروُهَط ًابارَش  »

.بآ زا  ییاهدور  . 4

ْنِم ٌراْهنَأ  »

« ٍءام

.ریش زا  ییاهدور  . 5

ْنِم ٌراْهنَأ  »

« ٍنََبل

.بارش زا  ییاهدور  . 6

ْنِم ٌراْهنَأ  »

« ٍرْمَخ
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.لسع زا  ییاهدور  . 7

ْنِم ٌراْهنَأ  »

« یفَصُم ٍلَسَع 

غاب تشهب و  ود  . 8

.گرزب

« ِناتَّنَج »

مالس اب  ییاهدروخرب  . 9

.یتمالس و 

اًلِیق اَّلِإ  »

« ًامالَس ًامالَس 

.مارتحا اب  يدورو  . 10

ُْمْتبِط »

« اهُولُخْداَف

تمحر زا  رادروخرب  . 11

.یهلا دورد  و 

ًالْوَق مالس  »

« ٍمیِحَر ٍّبَر  ْنِم 

یناگدننک ییاریذپ  . 12

.ریظن یب 

ُفوُطَی »
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« َنوُدَّلَُخم ٌناْدلِو  ْمِْهیَلَع 

دود زا  يا  هیاس  - 

.هایس

ْنِم ٍّلِظ  »

« ٍموُمْحَی

.دنمدوس هن  کنخ و  هن  - 

ٍدِراب ال «ال 

« ٍمیِرَک

زلف نوچمه  یبآ  - 

.هتخادگ

ٍءاِمب »

« ِلْهُْملاَک

.بآ يوزرآ  رد  - 

اْنیَلَع اوُضِیفَأ 

...ِءاْملا َنِم 

نازوس و یبآ  - 

.دولآرهز

ٌمیِمَح َو »

« ٌقاَّسَغ

.دولآ نوخ  كرچ و  یبآ  - 
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« ٍنِیلْسِغ ْنِم  »

.تسپ یبآ  - 

« ٍدیِدَص ٍءام  »

.گنت یناکم  - 

« ًاقِّیَض ًاناکَم  »

هب نیرفن  تنعل و  - 

.رگیدکی

هما تلخد  املک  »

« اهتخا تنعل 

رهق و اب  يدورو  - 

.ترفن

ُهوُذُخ »

« ُهوُّلُغَف

.توکیاب نیهوت و  - 

اُؤَسْخا َلاق  »

« ِنوُمِّلَُکت اهِیف َو ال 

بآ شتآ و  نایم  رد  شدرگ  - 

.نازوس

ْمِْهیَلَع ُفوُطَی  »

«. ٍنآ ٍمیِمَح  َْنَیب  اهَْنَیب َو 
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میقتسم ریغ  ياقلا  . 4

مزال یهاگ  .تسا  رثؤم  رایسب  .و . .  خیبوت  هظعوم ، شزومآ ، تیبرت ، رد  میقتسم ؛  ریغ  ياقلا 

، شور نیا  .دومن  لقتنم  نابطاخم  هب  ار  مایپ  میقتـسم ، ریغ  هویـش  هب  .و . .  لاثم  هرطاخ و  تیاـکح ، ناتـساد و  زا  هدافتـسا  اـب  اـت  تسا 
: دراد یم  نایب  صوصخ  نیا  رد  یتئارق ، مالسالا  هجح  .تسا  ینآرق  يا  هویش 

ناسنا هب  میقتـسم ، ریغ  تروص  هب  ات  هدرک ، ناـیب  تحارـص  اـب  ار  اـهنآ  زاـمن  هدجـس و  تادوجوم و  حـیبست  هلأـسم ي  اـهراب  نآرق ، »
خیبوت میقتـسم  ریغ  تروص  هب  ار  ناسنا  هک  نیا  ای  .و . .  تسا !؟ لفاغ  ناسنا  ارچ  دنتـسه ، حیبست  لاح  رد  اهنآ  یتقو  هکدهد  رادشه 

.(1) تسا هدرک 

(2) .تسا هیانک  تروص  هب  تایآ  یخرب  ای 

يریگ هرهب  اب  میقتـسم ، باطخ  ياج  هب  ددعتم ، دراوم  رد  ناشیا ، .دریگ  یم  هرهب  هویـش  نیا  زا  ناوارف  تروص  هب  یتئارق ، ياقآ  جاح 
؛ دـننام یلک  ریباعت  زا  هدافتـسا  اب  ای  دوخ و  هب  باطخ  اب  یهاگ  الثم  دـیامن ؛ یم  لقتنم  بطاخم  هب  ار  ماـیپ  میقتـسمریغ  ياـه  بلاـق زا 

: هنومن ناونع  هب  .دناسر  یم بطاخم  هب  یفیطل  تروص  هب  ار  مایپ  نآ ، دننام  لثم و  تیاکح و  اب  ای  .و . .  يا » هدع   . .«» .اه یضعب  »

ِّرُْحلا َهَوْعَد  ُبیُِجی  َو  : » دندومرف یسرد  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه  یگژیو فاصوا و  نییبت  رد  لوا : هنومن  فلا )
یم یتقو  هدـنب  هب  .متـسین  روطنیا  هدـنب  اـما  .دومن  یم  لوبق  درک ، یم  توعد  ار  مرکا  ربماـیپ  سک  ره  هدرب ؛ هچ  دازآ و  هچ  دـْبَْعلا » َو 
مدآ دـنهد  یم  هلاقم  هک  ییاه  نآ  رگا  دـنهد ؟ یم  هلاقم  یناسک  هچ  رگید  مسرپ : یم  سیونب ، باتک  نـالف  رد  هلاـقم  کـی  دـنیوگ 
میوگ یم  دنتـسین ، یمهم  فورعم و  دارفا  هلاقم ، نابحاص  مدـید  رگا  اما  مهد ، یم  هلاـقم  هک  میوگ  یم  مه  نم  دنتـسه ، يوق  ياـه 

دننک یم  هک  متوعد  .مراتفرگ  نم  هنافسأتم 

ص:146

یب میدوب ، هدرک  لزان  یهوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا  .ِهَّللا . .  ِهَیْـشَخ  ْنِم  ًاعِّدَـصَتُم  ًاعِـشاخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآْرُْقلا  اَذـه  اـْنلَْزنَأ  َْول  - . » 1
هیآ 21. رشح / هروس  .يدید ». .  یم  هدیشاپ  ورف  عشاخ و  دنوادخ ، تیشخ  زا  ار  هوک  نآ  کش 

لثملا برض  نیا  دننام   ) هنوگ نیا  نآرق  ینعی  ُهَراَج ؛» اَی  یِعَمْسا  ِینْعَأ َو  ِكاَّیِِإب  ُنآْرُْقلا  َلََزن  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - . 2
ص 630. ج 2 ، یفاک ، .دونشب ) راوید  ات  دنیوگ  یم  رد  هب  ! ) نک شوگ  وت  هیاسمه ! يا  میوگ و  یم  وت  هب  هک  هدش  لزان  یبرع )
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یم ینامهم  يراطفا و  دنتـسه ؟ دقع  هسلج  رد  یناسک  هچ  میوگ  یم  دننک ، یم  متوعد  دـقع  هب  رگا  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  میوگ  یم 
(1)« .مریذپ یمن  دندوبن  مهم  رگا  منک و  یم  لوبق  دندوب ، مهم  رگا  دنیآ ؟ یم  یناسک  هچ  میوگ 

.دیامن یم لقتنم  ار  مایپ  زین  بطاخم  هب  میقتسم  ریغ  روط  هب  دوخ ، هب  باطخ  اب  زارف  نیا  رد  ناشیا ،

مدـید و ار  وا  دـماین ! یتدـم  .دـمآ  یم  نم  سالک  هب  بترم  یناوج  هاش  نامز  : » دـنا هدومرف  شیاهـسرد  زا  یکی  رد  مود : هنومن  ب )
، مدوب یکاپ  ناوج  البق  نم  تفگ : ییآ ؟ یمن  سالک  ارچ  متفگ :

هـسلج هب  دهاوخ  یمن  میوگ : یم  مدوخ  هب  میایب ، نآرق  تاسلج  دجـسم و  هب  مهاوخ  یم  یتقو  .ما  هدش  هدولآ  فسأت  لامک  اب  الاح 
فرط هب  دهد  یم  لُه  ار  وت  لوا  ناطیش ، .دهاوخ  یم  ار  نیمه  مه ، ناطیش  اًلصا  متفگ : نک !! تسرد  ار  تیاهراک  هیقب  يورب ، نآرق 

«) ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَـسَْحلا  َّنِإ  : » دیامرف یم  نآرق  ترگید ! ياهراک  غارـس  ورب  یناوخب ، زامن  دهاوخ  یمن  دیوگ : یم  دـعب  هانگ و 
« .دناوخب زامن  عیرس  دش ، بکترم  یهانگ  سکره  سپ  .درب  یم  نیب  زا  ار  دب  ياهراک  کین ، راک   ( 114 دوه /

زین امـش  رگا  هک  دهدب  مایپ  شنابطاخم  هب  میقتـسم ، ریغ  یعون  هب  تساوخ  هرطاخ ، نیا  نایب  اب  یتئارق  ياقآ  جاح  زین ، نخـس  نیا  رد 
.دینک ناربج  دیناوت ، یم ریخ  راک  زامن و  هبوت و  اب  دیا ، هدش یفالخ  بکترم 

هتشون يور  زا  ندناوخ  . 5

نودب ظفح و  زا  ار  بلاطم  ات  درادن  يرارصا  چیه  ناشیا  .تسا  هتـشون  يور  زا  ندناوخ  یتئارق ، مالـسالا  هجح  بوخ  ياه  هویـش  زا 
: دنیامرف یم راک  نیا  تلع  صوصخ  رد  عضاوتم ، مّلعم  نیا  .دهد  هئارا  هتشون  هب  هاگن 

دننام مهم ؛ بلاطم  یخرب  و  میـشاب ، هتـشاد  هارمه  هب  ار  دوخ  ثحابم  ام  رگا  اما  تسا ؛ بسانم  تایاور  تایآ و  ندوب  ظـفح  هچرگا  »
یم ار  تالمج  تاملک و  یلامتحا  ییاجباج  ای  ندـناوخ و  هابتـشا  يولج  مه  میناوخب ؛ ور  زا  ار  .و . .  نیموصعم  مالک  ای  یهلا  مالک 

ات هتشذگ  زا  ناگرزب  زا  یلیخ  .درادن  ییامندوخ  ایر و  هبئاش  راک  نیا  مهو  میریگ 

ص:147

.61 / 2 / 28 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1
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زا درک و  یم  زاب  ار  باتک  تفر ؛ یم  ربنم  بش  هس  ود  یلاس  هر )  ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  .دـنهد  یم  ماجنا  ار  راـک  نیا  زورما ،
هک تسا  لاس  نیدنچ  نم  تسین و  بیع  ندناوخ  ور  زا  .دناوخ  هضور  فوهل  يور  زا  يربهر  مظعم  ماقم  نینچمه ، .دـناوخ  یم  ور 

« .مهد یم ماجنا  ار  يراک  نینچ  نویزیولت  رد 

( سالک رد  هیوس  دنچ  طابترا  يرارقرب   ) سالک ندرک  هفرط  ود  . 6

سالک ندومن  هیوس  دنچ  شزومآ ، دنور  ياقترا  هزیگنا و  تیوقت  نابطاخم و  طاشن  نتشاد و  هدنزرس  يارب  هدیدنسپ  ياه  هویـش  زا 
اب شور ، نیا  اب  نانآ  تسا ؛ ّقفوم  ناـملعم  رنه  دنـشاب ، هتـشاد  سـالک  رد  یـشقن  اـهنآ  هک  يا  هنوگ هب  ناـبطاخم  ندرک  لاّـعف  .تسا 

هیوس دنچ  ای  هیوسود  اب  دـننک و  یم رکف  راگدـنام  ِكرد  هب  طاشن ، هزیگنا و  داجیا  نمـض  غیلبت ، مایپ  اب  بطاخم  نهذ  ندرک  ریگرد 
یب یترپ و  ساوح  یگدولآ و  باوخ  تلاسک ، زا  ار  بطاخم  جراخ و  هفرط  کی  ینارنخـس  کی  تلاح  زا  ار  سالک  سرد ، ندرک 

.دنیامن یم  جراخ  یگزیگنا 

، قفوم مّلعم  نیا  .دـهد  یم تکراشم  سالک  رما  رد  ار  نابطاخم  یعون  هب  هک  تسا  نیا  یتئارق ، مالـسالا  هجح  ياه  تراـهم  زا  یکی 
صوصخ رد  ار  دوخ  ياه  هاگدـید  ات  دـهد  یم  نادـیم  ناـبطاخم  هب  هدومن و  هیوس  دـنچ  ار  سـالک  دـنک ، ءاـضتقا  هک  یطیارـش  رد 

: دندومرف ناشتارطاخ  رد  هنومن ، ناونع  هب  .دنهد  هئارا  سرد  عوضوم 

یمن ناملامعا  يازج  هب  ار  ام  ایند  رد  دنوادخ  ارچ  : » دوب نیا  مسرد  ناونع  اهسالک ، زا  یکی  رد  .متشاد  يدایز  ياهسالک  زاوها  رد  »
...دیهدب باوج  دینک و  رکف  زین  امـش  متفگ : اه  ناوج  هب  خساپ  زا  لبق  یلو  مدوب ، هدرک  هدامآ  باوج  دنچ  لاؤس  نیا  يارب  دناسر »؟

(1) .«

هب دراد ، هک  یتراهم  اب  درادن ، دوجو  ندش  هیوس  دنچ  طیارش  امومع  هک  ینویزیولت  ياهثحب  دننام  رگید ؛ دراوم  یخرب  رد  نینچمه ،
زا سـالک ، ياـضف  نتـشاد  هگن  هزاـت  یگتـسخ و  عـفر  يارب  یهاـگ  .دـنک  یم هفرط  ود  ار  هـسلج  هدرک و  هارمه  ار  ناـبطاخم  یعوـن 

دلب هک  ار  ای . . .  تیاور  ای  هیآ  زا  يزیچ  مه  اب  ات  دهاوخ  یم نابطاخم 

ص:148

.60 ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  - . 1
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اهلثملا و برـض  اهرعـش و  تایاور و  تایآ ، یخرب  دوخ ، ياه  سالک رد  ای  دننک  رارکت  مه  اب  ار  هدش ، هتـشون  هتخت  يور  ای  دنتـسه 
شنابطاخم زا  نآ  لیمکت  يارب  دناوخ و  یم صقان  تروص  هب  ار  دـنراد ، نهذ  رد  هدوب و  سونأم  نآ  اب  مدرم  هک  یمیهافم  بلاطم و 

: دندومرف نایب  هنوگ  نیا  یسالک  رد  ار  راک  نیا  تلع  ناشیا  .دریگ  یم  کمک 

ار شیاهفرح  یـضعب  دیاب  ملعم  تسا ، نم  یملعم  نف  نیا  .دییوگب " امـش  ار  یـشخب  میوگ و  یم  نم  ار  یـشخب  : " میوگ یم  هکنیا  »
رد زین  بطاخم  وگتفگ ، رد  تکراشم  لماعت و  رب  هوـالع  اـت  دـنیوگب  شناـبطاخم  ار  يرادـقم  شدوخ و  ار  يرادـقم  دـنزب ؛  صقاـن 

هئارا ار  هنومن  دنچ  اجنیا ، رد  دوش ؛ یم  هدـید  ناشیا  زا  ناوارف  تروص  هب  اهـسالک ، رد  راک  نیا  .دـشاب » هجوت  اب  لاح و  رـس  سالک 
: مینک یم 

(9 رمز / « ) َنوُمَْلعَی َنیذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه   » امش ار  شفصن  مناوخ و  یم  نم  ار  شفصن  یهاگآ ، اما  - 

امـش ار  شفـصن  مناوخ و  یم  نم  ار  شفـصن  الاح  .دـیناد  یم  ار  شا  هصق  هک  تسا  شرـسپ  اب  حون  ناتـساد  اه ، ناتـساد  زا  یکی  - 
دش مگ  شتوبن  نادناخ  تسشنب  نادب  اب  حون  رسپ  .دیناوخب 

« یَـسُوم ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ   » .دـییوگب امـش  ار  شفـصن  .میوگ  یم  نم  ار  شفـصن  تفگ : بلاطیبا  نب  یلع  هب  اـم  ربمغیپ  - 
(1)  . ...و ص 69 ) ج 5 / راونالاراحب / )

اهتمعن يروآدای  رّکذت و  . 6

ناسنا اذل  دیامن ، تلفغ  باوخ  راچد  ار  ناسنا  اسب  هچ  هرمزور ، یگدنز  .لفاغ  هیبنت  مه  تسا و  مّلعم  غّلبم و  هفیظو  لهاج  میلعت  مه 
رایشوه هیبنت و  رّکذت و  زا  يریگ  هرهب غیلبت ، میلعت و  هصرع ي  رد  بّرجمو  مهم  ياه  هویش  زا  دراد ؛ رکذت  يروآدای و  هب  زاین  هتسویپ 

َءالآ اوُرُکْذاَف  « ؛ تسا ءالآ  اه و  تمعن  زا  يروآدای  یهلا ، ياهشرافس  زا  تسا و  ینآرق  يا  هویـش  شور ، نیا  .تسا  نابطاخم  ندرک 
ْمُکَّلََعل ِهَّللا 

ص:149

تروص هب  ءادـتبا  .دـندش  توعد  ناهفـصا  رهـش  نمهب  مود  تسیب و  ییامیپهار  ینارنخـس  يارب  راب  کـی  یتئارق ، ياـقآ  جاـح  - . 1
تراهم نیمه  نکل  دنتفریذپ ؛ ناگ  دننک  توعد  تساوخرد  اب  اما  .دهاوخ  یم  یسامح  نارنخس  هسلج  نیا  يارب  هک  دنتفگ  هناقداص 

ناشیا ْمُکِْظیَِغب .» اُوتُوم  : » دییوگب یمسر ، ياهراعـش  ریبکت و  ياج  هب  میوگ  یم  نم  هچ  ره  هک  دنا  هدومن  نایب  دنا و  هتفرگ  راک  هب  ار 
/01 / 24 شخپ : خـیرات  نآرق  رد  ربمایپ  نارای  ياه  یگژیو  : همانرب عوضوم  .دـنا  هداد  ماجنا  مه  نآرق  زا  ییاهـسرد  رد  ار  همانرب  نیا 

.85
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؛(1) َنوُِحْلُفت

(69 فارعأ / « ) .دیوش راگتسر  هک  دشاب  دیروآدای ، هب  ار  ادخ  ياه  تمعن  سپ 

هک نیا  رب  هوالع  ناشیا ، .دزادرپ  یم  یهلا  ياه  تمعن  يروآدای  نییبت و  هب  ینآرق ، هویش  نیا  زا  يریگ  هرهب اب  یتئارق ، مالـسالا  هجح 
زا شیب  دـهد ، یم هجوت  لاعتم  دـنوادخ  ياه  تمعن  هب  ار  نابطاخم  تاعوضوم ، ثحابم و  يالبال  رد  نوگاـنوگ و  ياـه  تصرف  رد 

ثحب هب  نتخادرپ  تلع  صوصخ  رد  ثحاـبم ، يادـتبا  رد  (2)و  دنداد صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  نآرق  زا  ییاهـسرد  لاـس ، کـی 
: دندومرف یهلا » ياه  تمعن  »

زا ار  ناسنا  اه ، تمعن  ندرمـش  .تسا  یهلا  ياـه  تمعن  اـم  عوضوم  .دـننیب  یم  ار  ثحب  ناضمر 71  هام  لوا  زور  زیزع ، ناگدـننیب  »
دعب تسا ، هداد  تمعن  وا  هب  ردـقچ  ادـخ  هک  دـش  هجوتم  ناـسنا  یتقو  .دـنک  یم  داـیز  وا  رد  ار  ادـخ  قشعو  دروآ  یم  نوریب  تلفغ 
رگا .ییوگ  یمن  هن  تردپ ، هب  تسا ، هدرک  یتامدـخ  هچ  تردـپ  هک  ینادـب  رگا  امـش  مشچ ! دـیوگ : یم  .ریگب  هزور  دـنتفگ : یتقو 
دور یم  نامدای  مینک ، یم  دّرمت  نایغط و  ردام  ردپ و  هب  تبـسن  ام  هک  یهاگ  .ییوگ  یمن  هن  ردام ، هب  ینکب ، ردام  تامحز  زا  يدای 

یبوـخ يادـخ  ردـقچ  ادـخ  هک  دور  یم  ناـشدای  دـننک ، یم  تیـصعم  ادـخ  لـباقم  رد  هک  يدارفا  .دندیـشک  رجز  ردـقچ  اـهنیا  هک 
(3)« .تسا

هب تبـسن  ار  ناسنا  فلاخم ، ضرف  نایب  اهتمعن و  ییاـج  هباـجو  ندرک  بولقم  زا  هدافتـسا  اـب  اـهتمعن  ناـیب  رد  میرک  نآرق  نینچمه ،
(4) .دهد یم هجوت  نسحا  ماظن  هب  رّکذتم و  اهتمعن 

، اهتمعن يروآدای  رد  میرک ، نآرق  شور  نیا  زا  یتئارق  مالسالا  هجح 

ص:150

هروس رد  هکنانچ  دوش ، یم  يونعم  ای  يّدام  ینطاب ، يرهاظ و  تمعن  ره  لماش  دـشاب و  یم  تمعن  زا  رت  عماـج  َءـالآ »  » هملک ي - . 1
تاـملک یف  قـیقحتلا  .دوـش  یم  زین  تسا ، یهلا  لدـع  همزـال ي  هک  مّنهج  باـقع و  لـماش  یّتـح  و  تسا ، هدـمآ  رّرکم  نمحّرلا  ي 

136 ص : ج 1 ، میرکلا ، نآرقلا 
تروص هب  ثحب  دوب و  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  یهلا » ياـهتمعن  » نآو هدوب  زیچ  کـی  یتدـم  يارب  سرد ، عوـضوم  هچرگا  هتبلا  - . 2

عونت زا  سورد  هدشن و  تلفغ  عونت  لصا  زا  سرد  ره  هکلب  اهثحب ، هلـسلس  نیا  رد  ددعتم  سورد  اهنت  هن  اما  دیدرگ ؛ هئارا  يا  هلـسلس
.دنا هدوب  رادروخرب 

.71 / 12 / 06 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 3
نایب ص 177 ) ج1 ، ، ) رون ریـسفت  رد  .دـنیامن  یم  هراشا  ینآرق  شور  نیا  هب  ررکم  شراثآ ، اهـسرد و  رد  یتئارق ، ياـقآ  جاـح  - . 4

« ًاجاجُأ ُهاْنلَعَج  ُءاشَن  َْول  « ؛ دنک خلت  ار  بآ  اًلثم  دنک ؛ رییغت  داجیا  شنیرفآ  رد  دـنک ، هدارا  هاگره  دـناوت  یم  دـنوادخ  : » هک دـنا  هدرک 
هورگ دوبان و  ار  نامدرم  یماـمت  همه ، زا  رتـالاب  و  . 65 هعقاو / ًاماطُح » ُهاْنلَعََجل  ُءاشَن  َْول  « ؛ دزاس کـشخ  ار  ناـتخرد  اـی  و  . 70 هعقاو /
ًهَدَِرق اُونوُک  : » دوـمرف لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  هب  هکناـنچ  . 19 میهاربا / ٍدـیِدَج » ٍْقلَِخب  ِتْأَی  ْمُْکبِهْذـُی َو  ْأَشَی  ْنِإ  « ؛ دـنیرفایب ار  يرگید 
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رییغت و عون  نیا  .دندمآ  رد  ناگنیزوب  تروص  هب  یناسنا  لکش  زا  نانآ  دییآ و  رد  ناگنیزوب  لکش  هب  امش  ینعی  . 65 هرقب / َنِیئِساخ »
ياصع ندش  اهدژا  نانآ ، روبع  يارب  ایرد  ندش  کشخ  تسا ، هدید  اهراب  شیوخ  یناگدنز  خـیرات  لوط  رد  لیئارـسا  ینب  ار  لّوحت 

رییغت اب  نونکا  یلو  دنا ، هدید  دوخ  مشچ  اب  ار  همه  نیا  تسا  هنوگچ  بآ ، ندش  يراج  اه و  گنس  ندش  هتفاکش  یسوم ، ترـضح 
»؟ دننک یم  يریگ  هناهب  تاروتسد  ماکحا و  رد  يرصتخم 
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: هنومن ناونع  هب  .درب  یم  هرهب  رایسب 

؟ دوب رتهب  دوب  ردام  ندب  ياجک  دازون  هیذغت  لحم  اًلثم  دینک ، رکف  يردق  ناتدوخ  نامتخاس  رد  امـش  : » دندومرف اهـسرد  زا  یکی  رد 
هک دشاب  ردام  بلق  يور  هچب  ِرـس  مه  دنک ، تراظن  شیاه  مشچ  اب  مه  دراد ، هگن  ار  هچب  شیاهتـسد  اب  دـناوتب  مه  هک  هنیـس  زا  ریغ 
یم رگا  دـیوگ  یم  نآرق  رد  ادـخ  دوشب . . .  سونأـم  نآ  اـب  مه  مکـش  نوریب  هدوب ، سونأـم  نآ  اـب  مکـش  رد  هک  یبلق  گـنهآ  نیا 

مولعم تیارب  مشچ  تمعن  يورن ، هار  رتم  دنچ  يدنبن و  ار  تمـشچ  ات  ینعی  دـینک ؛ اج  هباج  دـینادب  ار  نم  ياه  تمعنردـق  دـیهاوخ 
.یشوپب ار  تراولش  تک و  یتسناوت  رگا  تقو  نآ  دبسچب ، مه  هب  اهنیا  ات  دنبب  هچراپ  زور ، هس  ود  ار  تتشگنا  نیمه  امش  .دوش  یمن 

.مینادب ار  شردق  ات  مینک  سکعرب  دیاب  ار  اه  تمعن  رادقم  کی  ام 

لاس تسیب  رگا  ای  .دنوش  یـشحو  اهناویح  همه  دینک  ضرف  ای  دنوشن ، زبس  زییاپ ، زا  سپ  اهتخرد  ای  دوش ، خلت  بآ  رگا  دینک ، ضرف 
سپ نبرک  دنریگب ، نژیـسکا  همه  اهتخرد  رگا  دوش ! یم  هچ  دنیازب ، رـسپ  لاس  تسیب  همه  رگا  دوش ! یم  هچ  دنیازب ، رتخد  اهنز  همه 

(1) !. . .« دوش یم  هچ  دنهدب ،

زورما قیداصم  اب  هتشذگ  ثداوح  نیب  طابترا  يرارقرب  . 7

زا .ددرگ  یم ثحابم  رتشیب  هبذاج  ببـس  اهنآ  نایم  ندز  هرگ  زورما و  هتـشذگ و  ثداوح  نیب  دـنویپ  داجیا  ثحابم و  يدربراک  نایب 
یم نییبت  نابطاخم  يارب  يا  هنوگ  هب  ار  خـیرات  تایاور و  تایآ و  هک  تسا  نیا  یتئارق  ياقآ  جاـح  راذـگ  ریثأـتو  باذـج  ياـهراک 

رد يدربراک  قیبطت  نیا  زا  دـناوت  یم سرد ، زا  سپ  دـنک و  یم ساـسحا  ار  میهاـفم  نیا  ندوب  يدربراـک  ندوب و  هزاـت  درف  هک  دـنک 
: هنومن ناونع  هب  تسا .  هبرجت  اب  مّلعم  نیا  ياهویش  نیرتدربراکرپ  زا  هویش  نیا  .دربب  هرهب  شا  یگدنز 

ص:151
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قیبطت ار  نآ  هنوگ  نیا  دـیامن و  یم  هئارا  نوعرف  هصق  صوصخ  رد  یثـحب  دادبتـسا  ناونع  تحت  بـالقنا ، زا  لـبق  لوا : هنومن  فلا )
ایرآ ياج : هب   ) نالف یمان  مانب  دـنیوگب : ادـخ  مان  ياج  هب  ات  تساوخ  یم  مدرم  زا  هک  دوب  نوعرف  مان  هب  يدبتـسم  مکاـح  دـهد : یم 

تشز راک  هک  ییاج  ات  دندرک  یم  میظعتو  مارتحا  سرت  زا  مه  مدرم  تساوخ و  یم  وگنابرق  هلب  ار  مدرم  هراک و  همه  ار  دوخو  رهم )
ياعدا ات  دننک  ادیپ  تأرج  رگا  دبتسم ، ماکح  نیا  و  ( 37 رفاغ / « ) ِِهلَمَع ُءوُس  َنْوَعْرِِفل  َنِّیُز  َِکلذَک  َو   » درک هولج  ابیز  شیارب  نوعرف 

ْمُکِـضْرَأ ْنِم  ْمُکاجِرُْخی  ْنَأ  ِنادـیُری  : » هک تفگ  یم  دز و  یم  تمهت  یـسوم  هب  نوعرف  یلْعَْألا .» ُمُکُّبَر  اـَنَأ   » دـنور یم  شیپ  ییادـخ 
نوعرف راک  .دروآ  دوجوب  هقرفت  دنک و  نوریب  ناتنیمز  زا  ار  امش  وداج  رحس و  اب  دهاوخ  یم  یـسوم  ترـضح  (. 63 هط / « ) امِهِرْحِِسب

« .تسا هدوـمن  هقرف  هقرف  ار  اـجنآ  مدرم  ًاعَیِـش ؛ اـهَلْهَأ  َلَـعَج  َو   » .تسا تلم  نـیب  رد  هـقرفت  داـجیا  ادـخ و  نادرم  هـب  ندز  تـمهت  اـه 
...و ( 4 صصق / )

همه دیتسه و  فسوی  امـش  همه  هک : دیامن  یم  باطخ  اهناوج  هب  دـنک  یم  نایب  ار  فسوی 7  ترضح  ناتـساد  یتقو  مود : هنومن  ب )
مه ار  امـش  دندرک ، ترپ  ار  فسوی  .دـنرب  یم  هناهب  نیمه  هب  مه  ار  امـش  .دـندرب  يزاب  هناهب ي  هب  ار  فسوی  .رطخ  ضرعم  رد  امش 

َو  » .میراد تسود  ار  نحل  نآ  ام  هک  دندرب  ینحل  اب  ار  وا  دنربب ، ار  فسوی  دنتـساوخ  یتقو  .دننک  یم  ترپ  فده  زا  دننک ؛ یم  ترپ 
ظفح ار  فسوی  ام  ( 12 فسوی / « ) َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ   » .میتسه شهاوخ  ریخ  ام  .مینک  یم  شتحیصن  ام  ( 11 فسوی / « ) َنوُحِصاَنل َُهل  اَّنِإ 

 . . .دنهد یم  بیرف  هنازوسلد ، نحل  اب  مه  ار  امش  .مینک  یم 

تاکرتشم رب  هیکت  . 8

يا وگب : ْمُکَْنَیب ؛ انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  تسا ( : تاـکرتشم  رب  هیکت  غیلبت ، هصرع  رد  ینآرق  ياـه  هویـش  زا 
ندرک مک  يارب  قفوم ، غـّلبم  هیآ 64 ) نارمع ، لآ  هروس  «. ) تسا كرتشم  امـش  ام و  ناـیم  هک  دـییایب  ینخـس  يوس  هب  باـتک ! لـها 

تاکرتشم رب  هیکت  .دـیامن  بلج  شمایپ  دوخ و  تمـس  هب  ار  وا  تاکرتشم  قیرط  زا  دـیاب  تسین ، وا  رکف  مه  هک  یبطاـخم  اـب  هلـصاف 
هدرک هدافتسا  نآ  زا  یبوخ  هب  یتئارق  مالسالا  هجح  هک  تسا  یبوخ  ياهشور  زا  مالـسا  ِفورعم  ِبهاذم  تاکرتشم  هژیو  هب  نایدا و 

هک نآرق  زا  ییاهسرد  ِددعتم  ياه  همانرب رد  ناشیا  .دنک  یم و 

ص:152
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: هنومن ناونع  هب  .تسا  هدومن  هئارا  شور  نیمهرب  هیکت  اب  ار  یعیش  مهم  فراعمو  ثحابم  یخرب  دراد ، یعونتم  نابطاخم 

بـضغ وا ، بضغ  تسادخ و  ياضر  همطاف ، ياضر  تسا ، نم  هشوگ ي  رگج  همطاف  هک  دندومرف  مرکا 9  ربمایپ  : » لوا هنومن  فلا )
لزلرتم يربهر  طخ  مریم و  یم  ادرف  نم  مدرم  يا  ینعی  .تسادخ 

نیا همه  هک  تسا  ییاه  ثیدح  نآ  زا  ثیدح  نیا  .دنک . .  یم  دییأت  ار  طخ  مادک  همطاف  دینیبب  دیدش ، جـیگ  رگا  امـش  ددرگ ، یم 
نم .دنا  هدرک  لقن  زین  هعیـش  ياملع  هتبلا  دنا ، هدرک  لقن  ریدـغلا  دلج 10  رد  تنـس  لها  ياملع  زا  رفن  دیاش 20  دـنا و  هدرک  لقن  ار 

: دومرف ربمغیپ  هک  دنراد  لوبق  ار  نیا  ینس  هعیش و  تسا و  يوبن  ثیدح  ربمایپ ، زا  تسا  یثیدح  نیا ، ربانب  .ما  هدرمش ار  ینـس  ياملع 
(1)  . .« .دراد شزرا  شبضغ  تیاضر و  همطاف 

یصخش هدنیآ  رد  هک  تسه  لصا  نیا  اه  يدوهی  تاروت  رد  (. . . » نآرقرد مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سرد : عوضوم  : ) مود هنومن  ب )
ار بلطم  نیا  لصا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دنناد  یمن  اهنآ  یهتنم  دـهد ، یم  تاجن  داسف  كرـش و  زا  ار  ایند  هک  دـیآ  یم 

یـصخش ناهج  هدنیآ  هک  میراد  دروم  دنچ  رد  لیجنا  رد  .دنراد . .  لوبق  ار  دنک ، یم  اپب  ار  ینامـسآ  بالقنا  دـیآ و  یم  یـسک  هک 
نیچمه مه  اهنآ  تسا  هدـش  لقن  دروم  دـنچ  مه  اه  یتشترز  ياهباتک  رد  .دـنک  یم  رارقرب  یناهج  لدـع  تموکح  کی  دـیآ و  یم 

لام مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دنراد ، لوبق  مه  اهنآ  هک  تسا  هدش  لقن  يدایز  تایاور  تنس  لها  ياهباتک  رد  .دنتـسه  دقتعم  ار  يزیچ 
ِیتَّمُأ ُْرمَأ  ُلاَزَی  َال  : » هک دنا  هدرک  لقن  ینس  هعیش و  دنیآ و  یم  رفن  هدزاود  نم  زا  دعب  دومرف  هک  ربمغیپ  زا  میراد  تیاور  .تسین  هعیش 

ص 231) ج 36 ، راونألاراحب ، « ) ٍْشیَُرق ْنِم  ْمُهُّلُک  ًهَفِیلَخ  َرَشَع  اَْنثا  َیِضْمَی  یَّتَح  ًارِهاَظ 

يراکتسد يروطچ  ار  ات  هدزاود  نیا  هک  دندرک  ریگ  دننک  یطاق  مه  ار  ناشدوخ  دنتساوخ  یم  هک  ییاجنآ  زا  سابع  ینب  هیما و  ینب 
(2)« .تسه ات  هدزاود  نیا  مسا  ربمغیپ  دجسم  رد  مه  نالا  درب ، ار  ات  هدزاود  مسا  ام  ربمغیپ  دننک 

ص:153

.63 / 07 / 19 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1

.15 / 11 / 17 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 2
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اوتحم موس : لصف 

هراشا
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: موس لصف 

اوتحم

هب اوتحم »  » ِلاـقتنا ِتمدـخ  رد  غّلبم ، کـی  ياـه  هویـش  اـهتراهم و  اـه ، هبرجت  اـه و  یگژیو همه ي  .تساوتحم  غیلبت ، ّمهم  ناـکرا  زا 
غیلبت و ياوتحم  هیهت  يزاـس و  هداـمآ  رد  شـالت  نَقتم و  مکحم و  ياوتحم  هیهت  يارب  عباـنم ، باـختنا  رد  تقد  اذـل  تسا ؛ بطاـخم 

ثحب هب  لصف  نیا  رد  ام  .دنک  یم ءافیا  شقن  غّلبمو  مّلعم  تیقفوم  رد  هک  تسا  یمهم  تاکن  زا  اوتحم  بسانم  هئارا  رد  تقد  لمأت و 
: میهد یم هئارا  ریز  یلک  ناونع  هس  رد  ار  نآ  میزادرپ و  یم  تسا ، یتئارق  مالسالاهجح  غیلبت  رد  یمهم  نکر  هک  اوتحم  مهم 

.اوتحم هئارا  اوتحم ج ) يزاس  هدامآ  هیهت و  اوتحم ب ) عبانم  فلا )

اوتحم عبانم  فلا )

ینآرق ینغ  ياوتحم  نتشاد  . 1

تیفرظ هدوـب و  رادروـخرب  تیعماــج  زا  تـسا و  یمالــسا  قَِرف  هـمه  لوـبق  دروـم  هـک  تـسا  یهلا  يا  هـنّیب یعطق و  يدنــس  نآرق ،
هجح غیلبت  ینآرق  ياوـتحم  .تسا  غـیلبت  رـصنع  نیرتـمهم  دـشاب و  یم مدرم  سرتـسد  رد  دراد و  ار  يرـشب  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ 

اب هتفرگ و  هرهب  میرک  نآرق  نَقتم  ینغ و  عبنم  زا  ناشیا  .دشاب  یم  ینآرق  مّلعم  نیا  غیلبت  شـشخرد  يّدج  لئالد  زا  یتئارق ، مالـسالا 
زا هدومن و  هئارا  دوخ  یمومع  ِنابطاخم  هب  يدربراک  تروص  هب  يروآ و  عمج  ار  زاین  دروم  تاکن  بلاطم و  رفاو ، شـالت  تمحز و 
هار يادـتبا  زا  هک  نیا  هنازرف ، داتـسا  نیا  یهلا  تاقیفوت  زا  .تسا  هدرک  زیهرپ  هیاپ  یب  ياه  لیلحتو ینآرقریغ  بلاطم  ناـیب  یظاّـفل و 

يّدج طابترا  یهلا  باتک  نیا  اب  هزوح ،
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اب هک  دوخ  یگبلط  رمع  علطم  نسُح  صوصخ  رد  نآرق ، مّلعم  نیا  .تسا  هدرب  میرک  نآرق  زا  یناوارف  ياه  هرهب تسا و  هدومن  رارقرب 
: دیامرف یم هدروخ ، دنویپریسفت  نآرق و 

هغالبلا جهن  ریـسفت و  هثحابم ي  هزوح ، ياه  سرد  هارمه  یگبلط ، لیاوا  هک  دوب  نیا  دـناسر ، نم  هب  ناوارف  ریخ  هک  یهلا  فاطلا  زا  »
" .دـنک ربدـت  نآرق  رد  دـهاوخ ، یم  ملع  هکره  نآْرُْقلا ؛ َرِّوَُـثْیلَف  َْملِْعلا  َداَرَأ  ْنَم  : " هک تسا  هدـمآ  یتـیاور  رد  .متـشاد  شیب  مـک و  ار 

(1)« .میدناشچن میدیشچن و  ام  دنا و  هدیشچن  ار  نآرق  هزم  يرایسب ، هک  مدیمهف 

لئاوا زا  هک  ار  يراکو  دـش  ینآرق  تاعلاطم  ریـسفت و  دراو  يدـج  مزع  اـب  غیلبت ، هب  یـشخب  اـنغ  شدوخ و  يریگ  هرهب  يارب  ناـشیا 
لاـس 1375(2) رد  نآرق » زا  ییاهـسرد   » زا يا  هماـنرب  رد  هک  هنوـگ  نآ  داد ؛ هـمادا  قـشع  اـب  هـکلب  درکن ، اـهر  درک ، زاـغآ  یگبلط 

: دندومرف

ریـسفت بش  اـت  حبـص  رگا  ینعی  .تسا  نآرق  نم  هعلاـطم  دـصرد  جـنپ  دون و  مه ، نـالا  .تسا  داـیز  نم ، ینآرق  شیارگ  هللادـمحلا ، »
« .موش یمن  هتسخ  منک ، هعلاطم 

: دندومرف ییاج  رد  نآرق ، زا  ییاهسرد  ثحابم  ندوب  ون  ندوب و  هبذاج  اب  زمر  صوصخ  رد  یلاؤس  هب  خساپ  رد  نآرق ، ملعم  نیا 

هک بش  ره  نم  .تسا  ثیدح  نآرق و  نم  ياه  فرح  نابیتشپ  نوچ  مراد ؛  هزات  فرح  مه  رگید  لاس  دص  ات  دهدب  رمع  ادـخ  رگا  »
(3)« .تسین یندش  مامت  تنس  نآرق و  نوچ  تسین ، یندش  مامت  نم  فرح  منیب .  یم  هزات  ون و  فرح  منک ، یم  هعلاطم 

ص:157

رد یتئارق ، ياقآ  جاح  .تسا  هدرک  هئارا  تایآ  رد  ربدت  اب  ناشیا  ار  تاکن  زا  يرایسب  هک  تسا  ینشور  هنومن  کی  رون ، ریـسفت  - . 1
« .تسین رتشیب  مه  هیآ  ات  هس  ما ، هدرک  يروآ  عمج  هتکن  داتشه  هبلط  هدنب  رثوک  هروس  رد  : » هک دندومرف  اهسرد  زا  یکی 

[. 75 / 02 / 06 - . ] 2
یم البرک  هب  هک  دوب  یقیفوت  مدوب  فجن  رد  هک  هعمج  ياه  بش  یضعب  رد  هک : دندومن  نایب  شتارطاخ  رد  یتئارق  ياقآ  جاح  - . 3

باجتـسم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـبنگ  ریز  اعد  هک  اجنآ  زا  .متخادرپ  یم  تاـجانم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مرح  رد  متفر و 
هقالع تسین ، دیفم  هچره  نک  اعد  دندومرف : ناشیا  مشاب ؟ هتـشاد  ادخ  زا  یتساوخرد  اعد و  هچ  اجنآ  رد  مدیـسرپ : مداتـسا  زا  تسا ،

نِم کب  ذوعا  : » میناوخ یم  زین  اعد  رد  .تسا  هدیاف  یب  هک  دنتسه  يراک  هب  دنمقالع  هک  یناسک  دنرایـسب  .دور  نوریب  وت  لد  زا  شا 
ریغ مولع  زا  يرایـسب  هب  ریـسفت ، نآرق و  زج  هب  هک  مرکاش  ار  ادـخ  .مرب  یم  هانپ  وت  هب  تعفنم  نودـب  ملع  زا  ادـنوادخ ! عفنیـال » ملِع 

هزوح تیریدـم  یلاع  ياروش  هب  هک  يا  هماـن  رد  ناـشیا  . 43 ص : (ج 1 ،) یتئارق مالـسالا  تجح  تارطاخ  .مرادـن » يا  هقالع  دـیفم 
ياه ینارنخس  زا  تسا  رپ  هعماج  .تسا  افش  نآرق  ار  هعماج  ياهدرد  همه  : » هک تسا  هدروآ  نآ  زا  یشخب  رد  دسیون ، یم  مق  هیملع 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زور  ره  هک  يا  هدیاف  یب  مولع  اه و  يدنب  حانج  یـسایس و  لیلحت  هنوگراعـش و  اوتحم و  مک 

.129 ص : همانیگدنز ، .میورب » اه  لح  هار  غارس  هب  عفنیال " ملع  نم  کب  ذوعا   " درب یم  هانپ  ادخ  هب  نآ  ّرش  زا 
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يوگخـساپ هک  میهد  هئارا  يا  هنوگ  هب  ار  میرک  نآرق  دـیاب  ام  هک  تسا  دـقتعم  يدـج ، هعلاـطم  راـنک  رد  ناـشیا ، هک  نیا  مهم  هتکن 
.دشاب هتشاد  ناهجو  يزورما  هعماج  يارب  ییاهمایپ  دشاب و  زور  لئاسم 

ناشیا تسا ؛ دهاش  نیرتهب  نآرق » زا  ییاهسرد   » همانرب نتم  ینآرق ، ینغ  ياوتحم  صوصخ  رد 

هب ار  يدربراکو  مهم  تاکن  تایآ ، رب  هیکت  اب  يروآ و  عمج  میرک  نآرق  زا  ییاه  هروس  ددـعتم  تایآ  زا  ار  تاعوضوم  زا  يرایـسب 
.دهد یم  هئارا  شنابطاخم 

: مینک یم  رورم  ار  ثحب  کی  زا  يا  هشوگ  هنومن ، ناونع  هب 

« رگیدکی اب  دروخرب  یگنوگچ  نتفر و  ینامهم  بادآ  »

(53 بازحا / « ) ُْمتیعُد اذِإ  ْنِکل  َو   ( » .دیورن ییاج  توعد  یب  دشاب ( ؛ توعد  اب  - 

ییاه هناخ  هب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  اوُِسنْأَتْـسَت ؛  یَّتَح  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَـت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دـشاب ؛ هزاجا  اب  - 
(1) .دیریگب هزاجا  هکنآ  رگم  دیوشن ، دراو  تسین ، امش  لزنم  هک 

(27/ رون )

اوـُعِجْرا ُمَُکل  َلـیق  ْنِإ  » دـیدرگرب دـنتفگ : دـندوب و  روذـعم  امـش  شریذـپ  زا  یلیلد  ره  هب  رگا  دـیوش و  لـخاد  دـنداد ، هزاـجا  رگا  - 
(28 رون / « ) مَُکل یکْزَأ  َوُه   » تسا دشر  هناشن  نوچ  دیدرگ ؛ رب  یتحاران  نودب  (، 28 رون / « ) اوُعِجْراَف

: نینچمه ( 27  / رون  ) .دینک مالـس  نآ  لها  رب  و  اِهلْهَأ ؛ یلَع  اوُمِّلَُـست  دینک ؛ مالـس  دیدش ، لخاد  ات  دیئامرفب !  هللا ! مسب  دنتفگ : رگا  - 
(61 رون / « ) مُکِسُْفنَأ یلَع  اوُمِّلَسَف  ًاتُوُیب  ُْمْتلَخَد  اذِإَف  »

يدورد هب  ار  امش  هاگره  و  .اْهنِم ؛ . .  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو   » .دیهدب وا  هب  رت  مرگ  مالـس  درک ، مالـس  امـش  هب  سک  ره  - 
(86 ءاسن /  . .« ) .دییوگ ّتیحت  نآ  زا  رتهب  هب  امش  سپ  دنتفگ ، شیاتس 

دیدید دش و  دراو  یسک  یتقو  هک  دیامرف  یم  نآرق  زین  نتسشن ، ياج  صوصخ  رد  - 

ص:158

ندرک مالس  اب  ای  دشاب و  ادخ  رکذ  اب  دناوت  یم  تایاور  هتفگ ي  هب  هک  تسا  دورو  مالعا  نتـساوخ و  هزاجا  سانیتسا ،»  » يانعم - . 1
.نآ لاثما  و 
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(11 هلداجم / « ) اوُحَْسفاَف ِِسلاجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلیق  اذِإ  : » دینک زاب  اجوا  يارب  ددرگ ، یم  اج  لابند  هب  هک 

: دیا هتسشن  هک  هسلج  رد  یتقو  نینچمه 

(19 نامقل / « ) ِریمَْحلا ُتْوََصل  ِتاوْصَْألا  َرَْکنَأ  َّنِإ  ! » دینزن داد  - 

.تسین یبوخ  راک  مه  اوجن  ( 10 هلداجم / « ) ناْطیَّشلا َنِم  يوْجَّنلا  اَمَّنِإ  ! » دینزن فرح  یشوگ  رد  - 

اذغ ندش  هتخپ  رظتنم  ات  دیاین  ییاریذـپ  تقو  زا  رتدوز  نامهم  ینعی  ( 53 بازحا / ُهانِإ (» َنیرِظان  َْریَغ  ! » دیـشابن اذغ  تقو  راظتنا  رد  - 
.دنامب

(53 بازحا / « ) اوُرِشَْتناَف ُْمتْمِعَط  اذِإَف  ! » دیوش هدنکارپ  دیدروخ ، اذغ  یتقو  - 

(53 بازحا / « ) ٍثیدَِحل َنیِسنْأَتْسُمال  َو  ! » دیزادرپن وگتفگ  هب  ندروخاذغ ) زا  دعب  - )

.دیریگب (1) هزاجا  هسلج  سیئر  زا  دیورب  سلجم  زا  دیهاوخ  یم  مه  یتقو  - 

ص:159

ِْهیَلَع اُولَخَد  ْذِإ  « 24  » َنیِمَرْکُْملا َمیِهاْربِإ  ِْفیَـض  ُثیِدَـح  َكاتَأ  ْلَه   ) تاـیراذ هروس  تایآ 24-27  زا  سپ  یتئارق ، ياـقآ  جاـح  - . 1
صوصخ رد  «( 27  » َنُولُکْأَت َلاـق َأ ال  ْمِْهَیلِإ  َُهبَّرَقَف  « 26  » ٍنیِمَـس ٍلْجِِعب  َءاجَف  ِِهلْهَأ  یلِإ  َغارَف  « 25  » َنوُرَْکنُم ٌمْوَق  ٌمالَس  َلاق  ًامالَـس  اُولاقَف 

یم هراشا  نآ  هب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یناـمهم  بادآ  یخرب  نآ ، زا  سپ  تاـیآو  تاـیآ  نیا  زا  دـسیون : یم  یناـمهم  بادآ  یخرب 
مزال وا  مالس  باوج  . 3 ًامالَس » اُولاقَف   » .دنک مالس  دش ، دراو  یتقو  نامهم ، َنیِمَرْکُْملا 2 . ِْفیَض . . .  .تسا  مرتحم  نامهم ، . 1 مینک :
هیهت هداوناخ  کمک  هب  هناخ و  رد  ار  اذغ  . 5 َغارَف »  » .دورب اذغ  هیهت  غارس  هب  نامهم  مشچ  زا  رود  هناخ  بحاص  . 4 ٌمالَس » َلاق   » .تسا
.دوش مهارف  اهاذغ  نیرتهب  . 7 تسا ) هاتوک  ینامز  تعرـس و  هناشن  ءاف »  » فرح « ) َءاجَف  » .دشاب عیرـس  ییاریذپ  . 6 ِِهلْهَأ » یلِإ   » .مینک

هدروخ اذغ  هک  میسرپن  نامهم  زا  . 9 ْمِْهَیلِإ » َُهبَّرَقَف   » .میزادنایب نامهم  دزن  ار  هرفس  هکلب  میربن ، هرفس  دزن  ار  نامهم  . 8 ٍنیِمَس » ٍلْجِِعب  »
ییاریذپ نامهم  زا  ًاصخش  . 10 تفر ) اذغ  هیهت  هداوناخ و  غارس  هب  شـسرپ  نودب  میهاربا  ترـضح  « ) َءاجَف ِِهلْهَأ  یلِإ  َغارَف   » .هن ای  يا 

هک دنک ، لیم  دریذپب و  ار  اذغ  نامهم  . 12 ْمِْهَیلِإ » َُهبَّرَقَف   » .دشاب نامهم  سرتسد  رد  اذغ  . 11 دروآ ) اذغ  ترضح  دوخ  « ) َءاجَف  » .مینک
امَف : » دندیـسرپ دـعب  ٍنیِمَـس . . .  ٍلْجِِعب  َءاـجَف  .وگتفگ  دـعب  ییاریذـپ ، لوا  . 13 َنُولُکْأَت » َأ ال   » .دـشاب هتـشادن  هغدـغد  هناخ  بحاـص 

اْنلِسْرُأ ُهوُرََّشب . . .  .دنک  ناونع  ار  خلت  سپس  نیریـش و  ربخ  لوا  دراد ، ینیریـش  خلت و  ربخ  نامهم  رگا  . 14 َنُولَسْرُْملا » اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ 
( نامرجم رب  باذع  لوزن  سپس  دنزرف  تراشب  ادتبا   ) َنیِمِرُْجم ٍمْوَق  یلِإ 
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تایاور زا  ناوارف  يرادرب  هرهب  . 2

ناوارف يریگ  هرهب  یتئارق ، مالـسالا  هجح  مهم  ياهراک  زا  .تسا  غیلبت  ینغ  عبنم  نیرت  مهم  نیموصعم : تانایب  میرک ، نآرق  رانک  رد 
درب و یم  ثیداحا  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  ناشیا  میرک ، نآرق  زا  دعب  .تسا  هدوزفا  ناشیا  سورد  ینیریش  ءانغ و  رب  هک  تسا  تایاور  زا 

ياه هیـصوت  زا  .دشاب  یم  بطاخم  یملع  ینـس و  طیارـش  سرد و  عوضوم  اب  بسانتم  هک  دـیامن  یم  باختنا  ار  یثیداحا  هقیلـس ، اب 
: هک تسا  نیا  نآزا ، هدافتسا  ثیداحا و  باختنا  صوصخ  رد  ناشیا ،

ای باتک  زا  عوضوم  کی  ثیداحا  لیلحت  هیزجت و  رد  امتح  .مینکن  ءافتکا  ثیدـح  دـنچ  ای  ثیدـح  کی  ندـید  هب  فراعم  ناـیب  رد 
.میربب هرهب  سانش  مالسا  ملاع  کی  رظن 

زاین نآ  نتخادنا  اج  تسا و  رادروخرب  يدنلب  نیماضم  زا  هک  یثیداحا  ای  فیعـض  تایاور  لقنزا  دوش و  لقن  ربتعم  بتک  زا  ثیداحا 
.دوش زیهرپ  تسا ، يرتالاب  حطس  صاخ و  نابطاخم  هژیو  ای  و  دراد ، یفاک  تامولعم  هب 

تیاور دنتـسه ، ام  بطاخم  ناوج  يا  هدع هک  یـسلجم  رد  هک  نیا  دننام  دوش ؛ هدـناوخ  دـیابن  سلاجم  زا  یـضعب  رد  ثیداحا  یخرب 
.دتفیب هاچ  هب  هلاچ  زا  لایخ  نیمه  هب  درف  دوش و  نایب  تاحیضوت  دویق و  نودب  انزلا » نم  ّدشا  هبیغلا  »

َّمَع  » هروس ي سکره   » اًلثم مییامن ؛ زیهرپ  اهدیق  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دراد ؛ يدایز  ياه  باوث  لقن  هک  ثیداحا  یخرب  ندـناوخ  زا 
َّمَع  » هروس ي ندـناوخ  میراد  تیاور  میناوخب : روط  نیا  ار  ثیدـح  نیا  .دور » یم  هکم  لاس  رـس  دـناوخب ، هعمج  بش  ار  َنُولَءاسَتَی »

.دریگن ار  ریثأت  نیا  يولج  يرگید  عناوم  رگا  هتبلا  .تسا  رثؤم  نتفر  هکم  رد  هعمج ، بشرد  َنُولَءاسَتَی »

قافنا دروم  رد  : » هک دـنک  یم  نایب  یـسرد  رد  ناشیا  .درب  یم  هرهب  تایاور  ینغ  فراعم  زا  هدرتسگ  تروص  هب  یتئارق ، ياقآ  جاـح 
باختنا ار  ثیدح  دصیـس  نیا  نم  .دشاب  ثیدـح  دصیـس  زا  شیب  دـیاش  مدرک ، تشاددای  هک  ییاه  ثیدـح  .میراد  يدایز  تایاور 

« .میوگب ناتیارب  هدرشف  روط  هب  دیاب  مدرک و 

: اه هنومن  یخرب 

زین تاناویح  يارب  یتح  تینما  تاناویح : تینما  هب  مالسا  هجوت  - 1 لوا : هنومن  فلا )
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ار ناویح  نآ  دـیرادن  قح  تسا ، باوخ  ناویح  رگا  .يربـب  رـس  رگید  ناویح  يوربور  ار  ناویح  اـت  يرادـن  قـح  امـش  تسا ؛ حرطم 
.دـیریگب حـبذ  يارب  یناوت  یم  دوب ، رادـیب  تقو  ره  اما  تسا ؛ يدرمان  باوخ  لاـح  رد  وا  نتفرگ  دراد و  باوخ  قح  نوچ  دـیریگب ؛

، دروخب ریـش  تساوخ  ناویح ، هچب  رگا  اـت  دـیراذگب  یقاـب  ریـش  يرادـقم  دیـشود ، یم  ریـش  رگا  .میراد  هغـالبلا  جـهن  رد  نینچمه ،
راب شتقاط  قوف  ات  دوش  هدیجنس  ناویح  تقاطو  ناوت  دیاب  دییامن ، لمح  ناویح  رب  يراب  دیتساوخ ، رگا  ای  .دشاب  هتشاد  ریـش  شردام 

نیئاپ دیاب  هکلب  دینزب ؛ فرح  یـسک  اب  تیعـضو  نیا  اب  ات  دیرادن  قح  دیا ، هتـسشن  یناویح  ای  بسا و  يور  رگا  ای  .دینکن  لمح  وا  رب 
.تسا ثیدح  همه  اهنیا  .دیوش . .  راوس  دینک ، تکرح  دیتساوخ  دش و  مامت  تبحص  یتقو  دیئایب و 

: میوگب مهاوخ  یم  هزور  يارب  ثیدح  ات  تسیب  ...تایاور  تایآ و  رد  هزور  مود : هنومن  ب )

(1) ٍسْمَخ » یَلَع  ُماَلْسِْإلا  َِیُنب  ، » تسات جنپ  نید  ياه  هیاپ  میراد : ثیدح  . 1

ياه هیاپ  یکی  هزور  ینعی  .نینمؤملاریما  تیالو  موصعم ، يربهر  جح ، هزور ، تاکز ، زامن ، تسا ، هیاپ  جنپ  يور  مالـسا  دبنگ  ینعی 
.تسا نید 

.دراد باجتسم  ياعد  کی  دنک ، راطفا  دهاوخ  یم  یتقو  راد ، هزور  ینعی  (2) دَُرت ؛» َال  ًهَوْعَد  : » میراد ثیدح  . 2

.دوش یمن  هداد  شرجا  دننک ، الط  زا  رپ  ار  نیمز  رگا  یتح  دریگب  هزور  لیم  اب  یسک  رگا  میراد : ثیدح  . 3

: . . . میراد ثیدح 

هیعدا نوتم  زا  يریگ  هرهب  . 3

یشخب ءانغ  يارب  تسا و  رادروخرب  يدنلب  فراعم  زا  اعد  نوتم  .تسا  هیعدا  اه ، ینارنخـس  سورد و  ياوتحم  تهج  نَقتُم ، عبانم  زا 
یتح هدرب و  هرهب  هیعدا  نوتم  زا  ناوارف  تروص  هب  یتئارق ، ياقآ  جاح  .تسا  رثؤم  دیفم و  رایسب  غیلبت ، ياوتحم  هب 

ص:161

ص 18. ج 2 ، یفاک ، - . 1
ص 361. ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 2
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صوصخ نیا  رد  ناشیا  .تسا  هداد  هئارا  يددعتم  ياهثحب  رد  لقتسم  تروص  هب  ار  قالخالا » مراکم   » ياعد دننام  هیعدا ؛  زا  یخرب 
: دندومرف

مدرک هرادا  ار  ینویزیولت  هسلج  دص  دودح  هیداجس  هفیحص  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  تقد  یمک  اب  .تسا  يرارـسا  زین  اهاعد  رد  »
« .دوب تقد  لباق  ییاه  هتکن  نآ  هلمج  ره  رد  هک 

: هنومن ناونع  هب  سورد ، یخرب  زا  یتالمج 

زیزع يزیچ  هچ  هب  دـنهاوخ  یم  .دـنوش  زیزع  دـنهاوخ  یم  یـضعب  دـنیوگ : یم  دـنک  یم  هک  ییاعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  - 
اُولَواَح َو  اوُرَقَْتفاَف ، َكاَوِس  ْنِم  َهَوْرَّثلا  اُوماَر  َو  اوُّلَذَـف ، َكِْریَِغب  َّزِْعلا  اُوبَلَط  ٍساـَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَـی  ُْتیَأَر  ْدَـق  ْمَکَف  : » میراد اـعد  رد  دـنوش ؟

(1) اوُعَضَّتاَف . . . » َعاَِفتْرِالا 

ینعی یَهلا »  » هینابعـش تاـجانم  رد  ص 96 ) ج 91 / راونالاراحب / « ) یِـصْقَن ِیتَداَیِز َو  َكِْریَغ  ِدَِـیب  اـَل  َكِدَِـیب  یَهلا   » میراد اـعد  رد  - 
 . . . نم دایز  صقن و  ینعی  یِصْقَن » ِیتَداَیِز َو   » وت ریغ  تسد  هب  هن  َكِْریَغ » ِدَِیب  َال   » تسوت تسد  هب  َكِدَِیب »  » ایادخ

یم حیـضوت  هعماج » طوقـس  لماوع   » ناونع تحت  ار  هزمحوبا  ياـعد  زا  يزارف  روشک ، زا  جراـخ  رد  میاـه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  - 
.متسه لاحشوخو  مدرب  تّذل  یلیخ  نم  تفگ : درک و  فیرعت  یلیخ  دمآ و  يرتکد  هسلج  زا  دعب  .مداد 

، اعد هلمج  رطس و  کی  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  دوب  زیگنا  تفگش  روآ و  بّجعت  رایـسب  نم  يارب  تفگ : مدیـسرپ ؟ ار  شلیلد 
ُذوُعَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  دیامرف : یم  هک  اجنآ  تسا ، هدرمش  رب  ار  هعماج  طوقس  لماوع 

« ...لُْخْبلا ِْنبُْجلا َو  ِّمَْهلا َو  ِلَشَْفلا َو  ِلَسَْکلا َو  َنِم  َِکب 

خیرات زا  هدافتسا  . 4

ّداوم زا  یشخب  خیرات ، هفـسلف ي  نایب  حیحـص و  خیرات  زا  يریگ  هرهب  .تسا  غّلبم  يارب  ینغ  یعبنم  غیلبت و  رد  ّمهم  يرـصنع  خیرات ،
رـصنع نیا  زا  شا  یغیلبتراک رد  نقتم  عبانم  میرک و  نآرق  زا  ماهلا  اب  ناشیا ، هک  تسا  یتئارق  مالـسالا  هجح  ثحابم  ياوتحم  غیلبت و 

: دیامرف یم نآ » هفسلف  خیرات و   » صوصخ رد  ینآرق ، مّلعم  نیا  .دنک  یمو هدرک  هدافتسا  ّمهم 

هفسلف خیرات و  زا  یهاگآ  تسا ، رثؤم  تیبرت  دشر و  رد  هک  ییاهزیچ  زا  »

ص:162

ياعد 28. هیداجس ، هفیحص  - . 1
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خیرات رب  یتباث  ياه  ّتنس  نیناوق و  هک  ارچ  تسا ؛  دیفم  هار ، باختنا  رد  ناینیشیپ  تشونرس  راتفر و  خیرات و  تخانش  .دشاب  یم  نآ 
اورُْظناَف ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَف  ٌنَنُـس  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  : » تسا زورما  یگدـنز  هار  غارچ  نآ ، یبای  هشیر  هک  تسا  مکاح  رـشب  زورید 

دـینک و شدرگ  نیمز  يور  رد  سپ  .تسا  هدـش ) يرپس  و   ) هدوب ییاـه  ّتنـس  امـش  زا  شیپ  نیقی  هب  َنِیبِّذَـکُْملا ؛ ُهَِبقاـع  َناـک  َْفیَک 
(137 نارمع / لآ  .تسا (» هدوب  هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  ماجنارس  هک  دیرگنب 

رد مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .میا  هدرک  یگدنز  مدرم  نآ  رمع  هزادنا  هب  ایوگ  میشاب ، انشآ  ناینیـشیپ  تشذگرـس  خیرات و  اب  هچ  ره 
نانچ ناگتشذگ  تشذگرس  رد  نم  مدنزرف ! دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  باطخ  هغالبلا  جهن  مکی  یـس و  همان 

.ما هدومن  رمع  اهنآ  هزادنا ي  هب  ما و  هتسیز  نانآ  اب  ایوگ  هک  مهاگآ  اهنآ  هب  ما و  هدرک  هعلاطم 

ار ییاه  هنومن  دـیفمو  یعطق  ياهـشخب  زا  میرک  نآرق  زا  ییاـه  تمـسق  و  تسا ؛ یحو  ناینیـشیپ ، خـیرات  تخانـش  ياـههار  زا  یکی 
(1)« باتِْکلا ِیف  ْرُکْذا  َو   » »و ِضْرَْألا ِیف  اوُریِس   » نامرف میرک ، نآرق  رد  هک  یتایآ  مامترد  .تسا  هدروآ 

(3) نآ دننام  »(2) و  مهیلع لتاو   » لثم ریباعت  یخرب  تسا و  هدش  هجوت  خیراترصنع  هب  هدمآ ،

لقن هب  هک  یتایآ  و 

ص:163

هبترم جنپ  .تسا  هدمآ  ضْرَْألا » ِیف  اوُریـسَی  ْمَلَف  «َأ  ۀلمج هبترم  تفه  و  ِضْرَْألا » ِیف  اوُریـس  ُْلق  » ۀلمج هبترم  راهچ  میرک  نآرق  رد  - . 1
َمیهاْربِإ ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  ( 16/ میرم  ) اِیقْرَـش ًاناکَم  اِهلْهَأ  ْنِم  ْتَذَبَْتنا  ِذِإ  َمَیْرَم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  تسا : هدمآ  « ِباتِْکلا ِیف  ْرُکْذا  «َو 

ِباــتِْکلا ِیف  ْرُکْذا  َو  ( 51/ میرم  ) اِیبَن ًـالوُسَر  َناـک  ًاـصَلُْخم َو  َناـک  ُهَّنِإ  یـسُوم  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  ( 41/ میرم  ) اِیبَن ًاقیِّدِـص  َناـک  ُهَّنِإ 
(. 56/ میرم  ) اِیبَن ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ  َسیرْدِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  ( 54/ میرم  ) اِیبَن ًالوُسَر  َناک  ِدْعَْولا َو  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیعامْسِإ 

َنِم ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  َلاق  َکَّنَُلْتقََأل  َلاق  ِرَخْآلا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  امِهِدَـحَأ َو  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًاـنابُْرق  اـبَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلاـِب  َمَدآ  یَْنبا  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو  - . 2
سپ دـندروآ ، شیپ  ینابرق  ود ) نآ  زا  کی  ره   ) هک هاگنآ  ناوخزاب ، مدرم  رب  ّقح  هب  ار  مدآ  رـسپ  ود  ناتـساد  ربمایپ )! يا   . ) َنیِقَّتُْملا

، دنوادخ تفگ : لیباه ) ، ) تشک مهاوخ  ار  وت  ًامتح  تفگ : لیباق )  ) .تشگن لوبق  لیباق )  ) يرگید زا  دش و  هتفریذپ  لیباه )  ) یکی زا 
هیآ 27 هدئام / هروس  .دنک  یم  لوبق  نیقّتم  زا  اهنت 

هدـمآ میرک  نآرق  رد  ....و » ....ْنَع  ْمُْهئِّبَن  َو  .ُأَبَن . .  ْمِِهتْأَی  َْمل  َأ  .َنیِذَّلاَـک . .  اُونوُکَت  ـال  .اْوَرَی . .  َْمل  َأ  .رت . .  ملا  : » دـننام يریباـعت  - . 3
.دیامن یم انشآ  .و . .  هتشذگ  ماوقا  ءایبنا و  خیرات  زا  ار  شنابطاخم  هک  تسا 
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راتفر راتفگ و  دنزادرپ و  یم ناینیشیپ  تشذگرس  هصق و 

.تسا ناگتشذگ  خیرات  رگنایب  دنیامن ، یم  لقن  ار  نارگید 

هعلاـطم هب  ار  ناـسنا  نیرذـنم  نیملاـظ و  نیدـسفم ، نیمرجم ، نیبّذـکم ، تبقاـع  هب  ندرک  هاـگن  هب  روتـسد  اـب  میرک  نآرق  نینچمه ،
، هقرفت لـماوع  اـت  طول  حـلاص و  دوه و  موق  نوچ  یماوقا  يدوباـن  نیـشیپ و  ياـیبنا  ربص  زا  .دومن  توعد  خـیرات  زا  نتفرگ  تربـعو 

ییاهخیرات هک  ارچ  دزومآ ؛ یم میرک  نآرق  هک  تسا  یخیرات  ياهسرد  همه  همه و  يّرش . . .  هب  تبقاع  يریخ و  هب  تبقاع  يدوبان ،
هرابرد ي مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دومن  ربدـت  نآ  رد  دـیاب  اذـل  یمرگرـس ؛ لماع  هن  تسا ، رّکذـت  هلیـسو ي  هدرک ، لـقن  نآرق  هک 

دارم : » دندومرف هفیرـش ، هیآ  يرهاظ  يانعم  رب  هوالع  تسا ، هدمآ  میرک  نآرق  رد  هبترم  دـنچ  هک  ِضْرَْألا » ِیف  اوُریِـسَی  َْمل  َأ َو   » يانعم
« .تسا نآرق  رد  هتشذگ  ماوقا  خیرات  رد  ریس  ّربدت و 

یعقاو و يارجام  کی  لـقن  زا  دـعب  نآرق ، .دـیدرگ  هّجوت  اـشگراک  يدـیلکو و  یلـصا ، رـصانع  هب  خـیرات  لـقن  رد  میرک ، نآرق  رد 
هملک َنِینِسْحُْملا » يِزَْجن  َِکلذَک   » .دیامن یم  نایب  تسا ، خیرات  رد  یهلا  ياه  تنس  مان  هب  هک  ار  ارجام  نآ  رب  مکاح  نوناق  یخیرات ،
تسا ییاهدنپ  اه و  تربع  اهسرد ، لوصا ، نیناوق ، نآ  ینعی  تسا ؛ خیرات  هفسلف  نایب  دیآ ، یم  یخیرات  یبلطم  زا  دعب  هک  کلذک » »

« .دیآ یم  تسد  هب  زورما  یگدنز  يارب  هتشذگ  ثداوح  زا  هک 

دراوم رد  هک  تسا  یخیرات  بتک  زا  ناشیا  ياه  يرادرب  هتکن  ناوارف و  هعلاـطم  ياـیوگ  یتئارق ، ياـقآ  جاـح  یتاـقیقحت  ياـه  شیف 
هب .دومن  هئارا  دوخ  نابطاخم  هب  و  شنیزگ ، ار  نآ  یندینـش  باـن و  ياـه  زارف  درب و  هرهب  تاـکن  نیا  زا  شیاـه  هماـنرب  رد  یـضتقم 

: هنومن ناونع 

: مینک یم  لقن  هریسلا  نم  حیحصلا  باتک  زا  ار  نآ  زا  يا  هدرشف  ام  هک  تسا  دایز  بلاطوبا  نامیا  لیالد  لوا : هنومن  فلا )

يارب لیلد  نیرتهب  دـنا ، هتفگ  وا  نامیا  هراـب  رد  مالـسلا  هیلع  يدـه  همئا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یتـالمج  . 1
.تسا راوگرزب  نآ  نامیا 

.تخس رایسب  طئارش  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  وا  غیرد  یب  ياه  تیامح  . 2
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.تسا 4. هدورس  دنوادخ  اب  طابترا  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هرابرد  هک  يراعشا  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  رارقا  . 3
 . . .و

يادخ زا  تداهـش  زا  لبق  ار  نیا  (1) و  دوب هدیدنخ  ربق  رد  هک  نادـنخ  دیهـش  هرطاخ  نایب  زا  سپ  یتئارق  ياقآ  جاح  مود : هنومن  ب )
نب ورمع   » .دمآ شیپ  دحا  گنج  .دینزب  هرگ  مالسا  خیرات  هب  ار  هلأسم  نیا  ربکا » هللا  : . . » دنک یم  نایب  همادا  رد  دوب ، هتـساوخ  یلاعت 

يارب ار  ءادهش  هک  دروآ  يرتش  دمآ و  شرـسمه  .دندش  دیهـش  مالـسا  يرای  رد  دحا  رد  دنتفر و  ههبج  شناناوج  ات  دنچ  اب  حومج »
! هللا لوسر  ای  تفگ : دمآ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  .تشادن  رب  مدـق  دز ، ار  رتش  هچره  .دربب  هنیدـم  هب  نفد 
درک و رکف  ربمغیپ  .دـیآ  یمن  شیپ  رتش  اما  .منک  ناشنفد  مربب و  هنیدـم  هب  مهاوخ  یم  .دـنا  هدـش  دیهـش  هک  دنتـسه  وت  نارای  اه  نیا 

یم ایادـخ ! تفگ : تفر ، ههبج  هب  هک  نم  رهوـش  هلب ! تفگ : دـندز »؟ مه  یفرح  دـنتفر  یم  ههبج  هب  اـه  نیا  یتـقو  اـیآ  : » هک دوـمرف 
رب هنیدم  هب  رتش  نیا  ددرگن ، رب  هنیدم  هب  هک  هتـساوخ  ادخ  زا  نوچ  تفگ : .نادرگنرب  هنیدـم  هب  ارم  رگید  موشب ، دیهـش  مورب  مهاوخ 

.دراذگ یم  رثا  دحل  رد  اعد  .دراذگ  یم  رثا  رتش  ياپ  رد  اعد  .دینک  شنفد  هنیدم  یخسرف  کی  رد  دحا و  رد  مه  امش  .ددرگ  یمن 

رگید دیفم  بتک  هعلاطم  . 5

هدرب و هرهب  نارگید  تاـمحز  تاـیبرجت و  زا  نکل  تسا ؛ تاـیاور  ریـسفت و  روحم  رب  یتـئارق ، ياـقآ  جاـح  تاـعلاطم  رثـکا  هچ  رگا 
هئارا رد  تسناوت  یم  هک  ییاهباتک  زا  يرایسب 

ص:165

.میتشاد ردپ  نیا  اب  یتاقالم  .دیدنخ  دیهش  تشاذگ ، ربق  رد  ار  دوخ  مود  دیهش  هک  دیهش  ود  ردپ  مدینش  یتئارق : مالـسالا  هجح  - . 1
يا هتخاسدوخ  ناسنا  نافرع  صولخ و  تهج  زا  دوب و  صاوغ  وا  .تسا  هدوب  ههبج  رد  لاـس  راـهچ  ممود ، رـسپ  : » هک تفگ  شردـپ 

ددعتم ياهاج  رد  هک  ار  رگید  ياه  سکع  ات  تداهش  سکع  دعب  و  دوش ». . .  یم  دیهش  تشهرجفلاو  تایلمع  واف و  هریزجرد  .دوب 
هناخدرـس و ناتـسرامیب و  واف ، زا  فلتخم  لحارم  رد  دیـشک و  لوط  اهزور  نفد  زور  ات  تداهـش  زور  زا  داد ؛ ناشن  دوب ، هدش  هتفرگ 

هدع مه  دوب و  سکع  مه  .دیدنخ » میتشاذگ ، ربق  لخاد  ار  وا  هک  نیمه  : » تفگ شردـپ  اما  هتـشاد ، يا  هداس  هرهچ  لحارم  همه  رد 
زیچ همانتیصو  زا  ریغ  متفگ : .دراد  يا  همانتیـصو  بجع  میدید  .مدناوخ  ار  دیهـش  همان  تیـصو  .دندرک  یم دییأت  دندوب  هدید  هک  يا 

هک متـساوخ  ار  شتاجانم  رتفد  .تسا  هدرک  یم  تاجانم  هتفگ و  یم  رعـش  مه  یهاگ  دراد و  یباـتک  کـی  دـنتفگ : درادـن ؟ يرگید 
یم دحل  هب  ار  مرـس  یتقو  هک  نک  يروط  ارم  ایادخ  : » تسا نیا  شتالمج  زا  یکی  هک  مدش  هجوتم  هظحل  کی  .مدـناوخ  دـندروآ و 
.65 / 01 / 28 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  .دشن  مراد  هگن  ار  مدوخ  مدرک  يراک  ره  داد ، تسد  نم  هب  یبیجع  لاح  .مدنخب » مراذگ ،
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هک دـشاب  یم  تقیقح  نیا  رگنایب  ناشیا ، ياهـسرد  رد  تقد  تسا و  هدومن  يرادرب  شیف  هعلاطم و  دـنک ، کمک  وا  هب  فراـعم  رتهب 
نایب شنابطاخم  يارب  ار  يدـیفم  تاکن  هدرب و  هرهب  یمومع  تاعلاطم  نیا  زا  اه  هاگنزب  یخرب  رد  دراد و  یبسانم  یمومع  تاعالطا 

.تسا هدومن 

یمومع و تاعلاطم  ناشیا ، تاعلاطم  زا  ییاهـشخب  هک  دـهد  یم ناـشن  یبوخ  هب  راـکرپ ، مّلعم  نیا  یغیلبت  ياـه  شیف هب  ارذـگ  هاـگن 
هدافتسا تاعوبطم  زا  ار  هدافتـسا  لباق  يرامآ و  بلاطم  یخرب  یتح  .تسا  هدوب  هدافتـسا  لباق  دیفم و  یـصصخت  بتک  یخرب  ندید 

هک ییاهباتک  یخرب  نیوانع  .تسا  هدومن 

، تیریدـم قالخا  زا  ییاه  سرد  تیریدـم ، قالخا  اهراتفگ ، نیرخآ  زا : دـنترابع  تسا ، هدـش  نایب  یتاقیقحت  ياه  شیف  رد  شماـن 
 . . .و تیودهم ، تماما و  یتم ، لیجنا  ناریو ، ياه  هنیجنگ  نایباهو ، مالسا ، رد  نانز  قوقح  ماظن  نیناوقلا ، حور 

: دوش یم  نایب  بلاطم  فذح  اب  اهرتیت  طقف  هک  یمومع  تاعالطا  صوصخ  رد  يرادرب  شیف  زا  هنومن  کی  نینچمه 

باتک يایند  ياه  یندناوخ  یلصا : ناونع 

...هدش پاچ  ياه  باتک  نیرت  یمیدق  ...اه 2 . هناخباتک  نیرتگرزب  . 1

....یپاچ باتک  نیلوا  . 3

...نامر نیرت  ینالوط  . 4

(1)  ... باتک زا  رتمهم  يا  همیمض  . 6 باتک ....  تادراو  زکرم  نیلوا  . 5

 .... یتلود هناخپاچ  نیرتگرزب   . 8 ناهج ....  پاچ  هسسؤم  نیرت  گرزب  . 7

 .... باتک نیرت  مجحرپ  . 10 باتک ....  نیرت  هدننک  لسک  . 9

 . . .اهدزمتسد نیرتالاب  . 12 ردام ...  باتک  . 11

هامرذآ 73. هبنش 26  هرامش 721  مهدزناش  لاس  شورس  هلجم  عبنم :

ص:166

هحفص يا 26  همیمض  لماش  هکدرک  رشتنم  تایـضایر  هرابرد  یباتک  ایلوب ، ساکراف  مان  هب  يوسنارف  یناد  یـضایر  لاس 1831  - . 1
یضایر ملعرد  یفطع  هطقن  دزادرپ ، یم  یسدیلقاریغ  یسدنه  لوصا  زا  یکی  هب  هک  همیمض  نیا  .دوب  وا  هلاس  تسیبرـسپ  هتـشون  يا ،

.دش باتک  لصا  زا  رت  شزرااب  رایسب  درک و  داجیا 
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: نیموصعم همئا  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هریس  زا  يریگ  هرهب  . 6

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هریـس  زا  يریگ  هرهب  يدـج و  هعلاطم  یتئارق ، مالـسالا  هجح  یتاعلاطم  رگید  مهم  یلـصا و  عبانم  زا 
رب هاوگ  نیرتهب  هک  هدش  رکذ  هریـس  بتک  زا  يددعتم  عبانم  مان  ناشیا ، یتاقیقحت  ياه  شیف  رد  .دـشاب  یم  نیموصعم : همئا  ملـسو و 

صاصتخا يوبن  هریس  هب  ار  نآرق  زا  ییاهسرد  عوضوم  كرابم ، هام  کی  رد  ناشیا ، .تسا  هنیمز  نیا  رد  اقآ  جاح  شهوژپ  هعلاطم و 
.درب یم  یناوارف  ياه  هرهب  نیموصعم : هریس  زا  بسانم  ياهاج  رد  دوخ ، یغیلبت  ياه  همانرب  رد  هک  نیا  نمض  داد ؛

ماما زا  مهم  بلطم  ود  دـنک ، یم  نایب  ار  توغاط  اب  دروخربرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هریـس  یتقو  سرد ، کـیرد  هنومن : ناونع  هب 
: دیامرف یم  دیامن و  یم  لقن  مه  رانک  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مظاک و 

یکی هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هتـسکش ؟ ای  تسا  لماک  ام  زامن  میتسه ، رفاسم  ام  دنتفگ : دندمآ و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  رفن  ود 
يا هدـمآ  وت  دومرف : .میا  هدـمآ  اج  کـی  زا  رفن  ود  اـم  دـنتفگ : .تسا  هتـسکش  وت  زاـمن  تفگ : يرگید  هب  لـماک و  وت  زاـمن  دومرف :

، دشاب مارح  رفس  شرفس  رگا  یسک  تسا و  مارح  رفس  وت  رفس  اًلصا  دیشرلا ! نوراه  ترایز  يدمآ  وت  یلو  موصعم ! ماما  نم  ترایز 
.تسین هتسکش  شزامن 

هراجا هکم  رفـس  يارب  تفگ : يا ؟ هداد  هراجا  دیـشرلا  نوراه  هب  ار  تیاهرتش  ما  هدینـش  تفگ : ناوفـص  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما 
یـضار هک  يرادقم  نیمه  يریگب ؟ وا  زا  ار  تیاهرتش  هراجا  وت  دـنامب و  هدـنز  دیـشرلا  نوراه  هک  یتسه  یـضار  وت  دومرف : .ما  هداد 

.تخورف (1) ار  شیاهرتش  همه  تفر و  مه  وا  .یتسهراکهانگ  رادقم  نیمه  دنامب ، هدنز  ملاظ  نوراه  یتسه 
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اوتحم يزاس  هدامآ  هیهت و  ب )

تایآ رد  یعوضوم  هاگن  اب  رّبدت  . 1

.دـنیب یم  ار  میرک  نآرق  تایآ  يا  هژیو  هچیرد  زا  یـصاخ و  هاـگن  اـب  راـب  ره  هک  تسا  نیا  یتئارق  مالـسالا  هجح  ياـهراک  زا  یکی 
هنومن ناونع  هب  .دسر  یم  یبسانم  يدنب  هتـسد  هاگدید و  کی  هب  سپـس  دـنک و  یم  هاگن  تایآ  هب  یعوضوم  رظنم  زا  هعفد  ره  ینعی 

: دندومرف اهسرد  زا  یکی  رد  ناشیا 

نآرق رخآ  ات  لوا  زا  غیلبت  شور  هراب  رد  نم  .دوش  یم  شریگتسد  ییون  زیچ  دناوخ ، یم  یصاخ  دید  اب  ار  نآرق  ناسنا  هک  هعفد  ره  »
« .مدرک جارختسا  ار  غیلبت  هویش ي  تاغیلبت و  لوصا  هرابرد ي  هیآ   600 دودح 500 ، مدرک ، هداس  هاگن  کی  ار 

: هک دندومرف  ییاج  رد  ای 

« .تسا تیبرت  ياه  هار  هراب  رد  هک  مدرک  ادیپ  نآرق  رد  هویش  یس  دص و  ًابیرقت  نم  »

نآرق رد  هک  ییانعم  هعـسوت  هب  مه  دـنک ، قیقحت  يا  هژاو صوصخ  رد  دـهاوخب  یتقو  ناشیا ، هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای 
هاگن کی  عوضوم ، هب  ناش  هاگن  هدومن و  هجوت  طبترم  ياه  هژاو  ریباـعت و  ریاـس  هب  مه  دراد و  دوجو  هژاو »  » نآ صوصخ  رد  میرک 

.تسا عماج 

: هنومن ناونع  هب 

(: ییانعم هعسوت  تسا =(  هدش  دای  ششوپ ) « ) سابل  » ناونع هب  زیچ  دنچ  زا  میرک  نآرق  رد 

« دـینادرگ شخب  مارآ  ار  باوـخ  شـشوپ و  امـش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یـسک  وا  و  اـساِبل ، َلـْیَّللا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُـه  َو  : » بـش - 
(47 ناقرف / )

(187/ هرقب .سابل (» نوچمه )  ) اهنآ يارب  امش  دنسابل و  نوچمه )  ) امش يارب  اهنآ  ّنهل ؛ سابل  متنا  مکل و  سابل  ّنُه  : » رسمه - 

(26 فارعا / « ) تسا رتهب  انامه  اوقت  سابل  ریخ ؛ کلذ  يوقّتلا  سابل  و  : » اوقت - 

: الثم دراد ؛  دوجو  میرک  نآرق  رد  ششوپ ) «) سابل  » اب طبترم  ياه  هژاو  سابل ،» » هژاو رب  هوالع 

(4 رثدم /  ) .راد هزیکاپ  ار  تسابل  ْرِّهَطَف و  ََکباِیث  َو  بایث : - 
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.دـنتخادرپ دوخ  رب  تشهب  ناتخرد  گرب  ندنابـسچ  اب ) شیوخ  ندـناشوپ   ) هب و  هَّنَْجلا ؛  ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِـصْخَی  اـقِفَط  َو  قرو : - 
(22 فارعأ / )

(1) لیبارس : - 

ظفح امرس ) و   ) امرگ زا  ار  امش  هک  داد  رارق  ییاه  سابل  امش  يارب  و  ْمُکَسَْأب . . .  ْمُکیِقَت  َلِیبارَس  َّرَْحلا َو  ُمُکیِقَت  َلِیبارَس  ْمَُکل  َلَعَج  «َو 
(81 لحن / « ) .دیامن یم  ظفح  رگیدکی  ياه  بیسآ  زا  ار  امش  هک  ییاه  سابلو  دنک  یم 

هدیزگرب تایآ  ریسفت  . 2

ریـسفت نییبت و  نابطاخم و  اب  ِبسانمو  هدیزگرب  تایآ  باختنا  اوتحم ، يزاس  هدامآ  هیهت و  رد  یتئارق ، مالـسالا  هجح  ياهـشرافس  زا 
مزال و مینک -  نایب  يا  هروس  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ار  تایآ  هک  یبیترت -  ریـسفت  هن  مدرم ، مومع  يارب  هک  تسا  دقتعم  ناشیا  .تسا  نآ 

: دیامرف یم  ناشیا  .تسا  یتسرد  راک  میهدب ، هئارا  هسلج  نیدنچ  رد  ار  عوضوم  کی  هک  یعوضوم  ریسفت  هن  تسا و  بسانم 

دـشاب و یباختنا  تایآ  زا  ریـسفت  دـیاب  مینک ؛ باـختنا  نآ  تاـیآ  زا  ار  بطاـخم  يوراد  دـیاب  هک  تسا  يا  هناـخوراد  میرک ، نآرق  »
« .دشاب هتشاد  تیخنس  ثحب  هئارا  ناکم  نامز و  اب  ای  بطاخم  زاین  هب  هک  یباختنا  دریگ ؛ تروص  هنادنمرنه  دیاب  زین ، باختنا 

؛ دراد ییولبات  تلاح  هک  هاتوک  تاـیآ  اـی  دراد  ناـکما  هک  يرادـقم  اـت  زین ، تاـیآ  باـختنا  رد  هک  تسا  دـقتعم  هبرجت  اـب  ملعم  نیا 
« ْمُکَّنَدـیزََأل ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  ( » 153 هرقب / « ) مُـکْرُکْذَأ ینوُرُکْذاـَـف  ( » 40/ هرقب « ) ْمُکِدـْهَِعب ِفوُأ  يدـْهَِعب  اوـُفْوَأ  : » دــننام دوـش ؛ شنیزگ 

رتیت بسانم  هک  يا  هلمج  دـش ، باختنا  ریـسفت  يارب  ینالوط  يا  هیآ  رگا  اـی  و  .و . .  ( 83 هرقب / « ) اناسْحِإ ِْنیَدـِلاْولِاب  َو  ( » 7 میهاربا / )
.میهد هئارا  ییولبات  تروص  هب  مسیونب و  ار  تسا ، ندش 

رد تافالتخا  لاوقا و  نایب  زا  زیهرپ  نمـض  هک  نیا  دـهد  یم  ماجناریـسفت  رد  یتئارق ، ياقآ  جاـح  هک  يرثؤم  بساـنم و  ياـهراک  زا 
رواب نیا  دیامن و  یم  قیبطت  هدومن و  طبترم  .و . .  يداصتقا  یماظن ، یگنهرف ، یـسایس ، یعامتجا ، ثحابم  اب  ار  تایآ  اه ، لوزن  نأش 

يرصع ره  رد  تسا و  یگدنز  باتک  میرک  نآرق  هک  دنک  یم  قیرزت  شنابطاخم  هب  ار 
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لاح و همه  رد  گرزب ، كدوک و  درم ، نز و  يارب  یمئاد  سابل  هک  هدش  هدرب  نهاریپ ،) « ) َلِیبارَس  » مان اه ، سابل  عاونا  نایم  رد  - . 1
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.درب هرهب  یهلا  تیاده  غارچ  نیا  زا  ناوت  یم 

يرادرب شیف  . 3

هب و  ( 4 قلع / « ) ِمَلَْقلِاب َمَّلَع  يذَّلا  « ؛ تخومآ ملق  اب  یلاعت ، يادـخ  تسا ؛ یهلا  فطل  زا  يا  هولج  شناد و  لاـقتنا  هلیـسو  نیرتهب  ملق ،
و ( 1 ملق / « ) َنوُرُطْسَی ام  ِمَلَْقلا َو  ن َو  « ؛ دروخ مسق  ملق 

(1)« .دنک عمج  شدوخ  ملع  هب  ار  مدرم  ملع  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاناد  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

(2) !« دیشکب دنب  هب  ار  ملع  نتشون ، اب  : » دومرف و 

یهدناماس يدنب و  عوضوم  مظنم  تروص  هب  ددرگ و  عمج  یتاقیقحت  ياهشیف  بلاق  ردو  دشاب  تشاددای  هارمه  هب  ام  تاقیقحت  رگا 
هب یـسالک -  ای  ینارنخـس  ره  يارب  میناوت  یم  تروص ، نیا  رد  میراد و  رایتخا  رد  ار  يرایـسب  بلاطم  یهاتوک  تدم  زا  سپ  دوش ،

نمـض هک  نیا  يرادرب  تشاددای  يایازم  زا  .میراذـگب  بلاطم  هئارا  ناـیب و  یگنوگچ  يور  ار  یفاـک  تقو  دّدـجم -  هعلاـطم  ياـج 
هب زین  اـم  هتـشاد و  نارگید  هب  لاـقتنا  ریثـکت و  تیلباـق  اـه ، تشادداـی  هدـش ، يرادرب  شیف  ثحاـبم  ندرک  لـیمکت  هفاـضا و  ناـکما 

.میراد یسرتسد  یناسآ  هب  دوخ ، غیلبت  قیقحت و  عبانم  تادنتسم و 

بسانم هلصاف  اب  اناوخ و  طخ  اب  دیاب  دشاب ، یم  سیونتسد  تروص  هب  يرادرب  تشاددای  رگا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای 
هاگچیه نتشون ، رد  مظن  یسیون و  هصالخ  رب  هوالع  نینچمه ، .دشاب  هدافتـسا  لباق  مه  نارگید  يارب  ات  دریگب ، تروص  طوطخ  نیب 

.دومن تلفغ  دیابن  قیقحت ، عبانم  سردآ  تبث  زا 

میمصت یسک  یتقو  : » هک دیامرف  یم  ناشیا  تسا ؛ ربنم  سالک و  ياه  تشاددای  يرادرب و  شیف  یتئارق ، ياقآ  جاح  مهم  ياهراک  زا 
تـشاددای ولیک  تصـش  هاجنپ  دیاش  نآلا  ًابیرقت  .متـشون  مدرک ، غیلبت  هچ  ره  نم  .دـشاب  شدای  ذـغاک  ملق و  دـیاب  دوشب  هبلط  تفرگ 

(3)« .متشون ار  متفگ ، میاهربنمو  اهسالک  رد  هچ  ره  ًابیرقت  .مشاب  هتشاد 

ص:170

ص 394. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ِهِْملِع .» َیلِإ  ِساَّنلا  َْملِع  َعَمَج  ْنَم  ِساَّنلا  ُمَلْعَأ  - . » 1
ص 82. نیدلا ، مالعأ  َِهباَتِْکلِاب » َْملِْعلا  اوُدِّیَق  - . » 2

ياه هلیم  تشپ  زا  متفر ، دوب  نادـنز  رد  هک  مق  ياملع  زا  یکی  تاقالم  هب  هاش  نامز  یتئارق : ياـقآ  جاـح  . 30 ص : همانیگدنز ، - . 3
نیمه زا  دومرف : مدرک  رارـصا  دماین ، شدای  هب  يزیچ  درک  رکف  هچ  ره  ناشیا  .دـنیامرفب  یتحیـصن  ارم  مدرک  اضاقت  ناشیا  زا  نادـنز 

یعوضوم تروص  هب  نک و  هیهت  رتفد  يدادـعت  تفر  هک  اجنیا  زا  نک ، تشادداـی  ار  دوخ  ياـه  ینتـسناد  ریگب و  ماـهلا  نم  یناوتاـن 
مالسالا تجح  تارطاخ  .دوب  ّرثؤم  رایسب  نم  ّتیقفوم  رد  هظعوم  نیا  .مدرک  نینچ  زین  نم  .نک  تشاددای  اهرتفد  رد  ار  دوخ  بلاطم 

.92 ص : (ج 1 ،) یتئارق
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ریـسم رد  هدرب و  هرهب  زین  نقتم  عبانم  ریاس  زا  نینچمه  هدومن و  قیقحت  تایاور  رد  يدـج  تروص  هب  تایآ ، هعلاطم  رانک  رد  ناـشیا 
ناغلبم ناملعم و  يارب  ینغ  عبانم  زا  یکی  ناشیا ، یغیلبت  ياه  شیف  هزورما ، تسا و  هدوزفا  دوخ  ياه  تشادای  رب  زور  ره  تاعلاطم ،

،(1) ناشیا راثآ  رازفا  مرن  رد  ار  یتئارق  ياقآ  جاح  ياه  شیف هنومن  دنناوت  یم  نادنمقالع  ثحابم ، طسب  زا  زیهرپ  يارب  .تسا 

.دنیامن هظحالم 

یغیلبت هدنورپ  لیکشت  . 4

ياه شیف  يدنب  هتسد  يروآ و  عمج  .تسا  ینارنخس  تاعوضوم  يارب  هدنورپ  لیکشت  مرتحم  ناغلبم  يارب  مهمو ، دیفم  ياهراک  زا 
 . تسا زاین  دروم  بلاطم  هب  ناسآ  یسرتسد  راک و  عیرس  دربشیپ  تقو ، رد  ییوج  فرص  ببـس  یغیلبت ، هدنورپ  لیکـشتو  یتاقیقحت 

هطوبرم عوضوم  هدنورپ  رد  دبای  یم  دیفم  بطاخم ، يارب  هک  ار  یتاکن  دوخ ، تاعلاطم  ریـسم  رد  ناسنا  ات  دوش  یم  ببـس  نینچمه ،
یگدامآ دش ، توعد  ینارنخـس  يارب  تقو  ره  هک  نیا  مهو  دوش  ینغ  ینارنخـس  عوضوم  هدنورپ  نامز ، رورم  هب  مه  ات  دـیامن  جرد 

.دشاب هتشاد  ار  مزال 

هب هعجارم  اـب  دـناوت  یم غـّلبم  هک  ارچ  تسا ؛ يرورـض  ، (2) دنراد تباـث  ناـبطاخم  هک  ینیغّلبم  هژیو  هب  ناـغلبم ، همه  يارب  راـک  نـیا 
هبـساحم شجنـس و  ار  هدش  هئارا  تاعوضوم  یهاگ ، دنچ  زا  ره  مه ، دنک و  يریگولج  يرارکت  ثحابم  هئارا  زا  مه  یغیلبت ، هدنورپ 

، تروص نیا  رد  دزادرپب و  اهنآ  هب  هتخادرپن ، عوضوم  کی  تاعورف  زا  یخرب  هب  ای  هدش  لفاغ  یعوضوم  زا  هک  یتروص  رد  ات  هدومن 
.دننک یم ادیپ  روضح  یغیلبت  همانرب  رد  هزات  تاکن  يریگارف  دیما  هب  نابطاخم ، بلج و  رتشیب  زین  بطاخم  دامتعا 

ص:171

هیهت یمالسا  مولع  يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  نآرق و  زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  طسوت  یتئارق ، مالسالا  هجح  راثآ  رازفا  مرن  - . 1
دوجو نآرق » زا  ییاهـسرد   » همانرب هژیو  هب  ناشیا ، راثآ  ریاس  یتاقیقحت ، ياه  شیف  هعومجم  رب  هوالع  رازفا ، مرن  نیا  رد  .تسا  هدـش 

.دشاب مرتحم  ناغلبم  ناملعم و  همه  يارب  یبسانم  کمک  هئارا ، هویش  تهج  زا  مه  اوتحم و  تهج  زا  مه  دناوت  یم  هک  دراد 
اما دـیآ ؛ یمن  شیپ  يرارکت  ثحابم  لکـشم  الومعم  دراد ، همانرب  نابطاخم  يارب  یهاتوک  تدـم  يارب  درف  هک  ییاـه  غیلبت  رد  - . 2
زا يریگولج  يارب  يرثؤم  کمک  یغیلبت ، هدنورپ  لیکشت  دشاب ، هتشاد  رمتسم  روضح  یغیلبت  لحم  ای  دجسمرد  یتدم  يارب  درف  رگا 

.دشاب یم  يرارکت  تاعوضوم  ثحابم و 
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رد یلام  نکّمت  تروص  رد  ای   ) تکاپ رد  ار  عوضوم  کی  بوتکم  ثحابم  هداس ، تروص  هب  ناوت  یم  یغیلبت ، هدنورپ  لیکـشت  يارب 
هب یناسآ  هب  رون  راگن  شیف  اب  دـنراد ، راکو  رـس  یتاعلاطم  ياهرازفا  مرن  اب  هک  یناسک  ای  دومن و  يرادـهگنو  يراذـگ  دـک  اـهلیاف )

.دنزادرپب بلاطم  يدنب  هتسد 

: ات تسا  هداد  لیکشت  یغیلبت  هدنورپ  دوخ ، ثحابم  يارب  دیاوف  نیا  نتشاد  رظن  رد  اب  یتئارق ، ياقآ  جاح 

.دیامن زیهرپ  تاعوضوم  یخرب  رارکت  زا  دشاب و  هتشاد  ار  ثحابم  هقباس  دراد ؛ امیس  ادص و  رد  یتباث  نابطاخم  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 

.دشاب هتشاد  یغیلبت  هدنورپ  عوضوم ، نآ  عقوم  هب  حرط  يارب  هدومنن ، حرط  الصا  ار  یعوضوم  رگا  - 

.دزادرپب هتخادرپن  نآ  هب  هک  عوضوم  کی  رگید  ياهعرف  هب  دراد ، یتاعورف  یعوضوم  هک  یتروص  رد  ای  - 

ناشیا ياه  تقد  رگناـیب  تسا و  یغیلبت » هدـنورپ   » مهم عوضوم  صوصخ  رد  هبرجت ، اـب  مّلعم  نیا  ریباـعت  زا  يا  هنومن لـیذ ، بلاـطم 
: تسا

یم هعجارم  اه  هدنورپ  هب  دشابن ، يرارکت  عوضوم  هک  نیا  لیلد  هب  ما ، هتفگ  نویزیولت  رد  ار  غورد  ثحب  هک  مدرک  لایخ  نم  - ». . . 
فرح رد  هک  مدش  هجوتم  مدـید و  ار  اه  هدـنورپ  .مهد  یم  لیکـشت  هدـنورپ  کی  مراد ، نویزیولت  رد  هک  یثحب  ره  يارب  نوچ  منک ؛

ام زورما  ثحب  الاح  مدرکن و  تبحـص  دایز  غورد  هرابرد ي  اما  مدرک ، تبحـص  یمک  قدـص  هراـبرد ي  .تسین  غورد  ثحب  لاد » »
« .تسا غورد  هرابرد ي 

رد مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  عجار  نم  : » دندومن حرط  هنوگ  نیا  ار  عوضوم  کی  ثحابم  زا  يا  هقباس  رگید ، یثحب  رد  ای  - 
هب عجار  مهاوخ  یم  هسلج  نیا  رد  هدوب ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  ات  دنچ  هک  متشاد  ثحب  ات  یس  هتـشذگ ، لاس  یـس  ًابیرقت  نیا 

« .دوب ربص  يوگلا  نوچ  .منک  تبحص  ربص  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما 

زا یبلاطم  دیاب  منک ، تبحص  دایتعا  هرابرد  متساوخ  یم  نم  زور  کی  رگا  اًلثم  .تسا  دیفم  رایـسب  ثحب  ره  يارب  هدنورپ  نتـشاد  - »
لاؤس ار  اهنآ  دایتعا  لیالد  منیبب و  ار  نادنز  رد  نیداتعم  یخرب  ات  متساوخ  وا  زا  متـشاد و  یتاقالم  ناتـسداد  اب  اذل  .مشاب  هتـشاد  لبق 

دعب .متشون  ار  دایتعا  لیالد  یخرب  تفرگ ؛ تروص  تاقالم  منک . 

ص:172

یتئارق نسحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  غیلبت  سیردت و  نرق  www.Ghaemiyeh.comمین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 298زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


.متـشاذگ دایتعا  هدـنورپ  رد  ار  همه  مدرک و  عمج  مه  يرگید  بلاـطم  .ما  هدروآ  تسد  هب  زین  يراـمآ  ما و  هدرک  هعلاـطم  يرادـقم 
« .منک یم  هدافتسا  هدنورپ  نیا  زا  نک  تبحص  دایتعا  هرابرد  دنیوگ  یم  یتقو  نالا 

عوضوم کی  عالضا  ایاوز و  رد  قیقحت  . 5

نقتم عبانمو  هیعدا  نوتم  تایاور و  تایآ و  زا  تاکن  عیمجت  نمض  عوضوم ، کی  هئارا  يارب  اوتحم  هیهت  يارب  یتئارق ، مالسالا  هجح 
ایاوز رد  تقد  رگنایب  ناشیا ، یغیلبت  ياه  شیف  رد  تقد  .دنک  یمن  تلفغ  هدومن و  هجوت  ثحب  عالـضا  همه  هب  ناکما  دح  ات  رگید ،

.تسا ثحب  کی  بناوج  و 

تیاـعر تهج  هب  هتبلا ، میهد ؛ یم هئارا  ار  تسا  هدـمآ  ناـشیا  یغیلبت  ياهـشیف  رد  هک  تقد  هجوت و  نیا  زا  دروـم  کـی  اـجنیا  رد  اـم 
 . مینک یم نایب  ار  نیوانعو -  اهرتیت  نیا  زا  یتمسق  مه  نآ  عوضوم -  کی  قیقحت  یلصا  ياه  لصفرس  اهرتیت و  اهنت  راصتخا ،

: هنومن ناونع  هب 

« ناسنا : » قیقحت عوضوم 

 . . .تسا میرکت  رب  ناسنا  تقلخ  ساسا  فلا )

 . . .ناسنا تقلخ  ب )

: تقلخ لحارم 

.دوب 7. فیعض  .دش 6 . هقلع  هفطن و  .دوب 5 . رادقم  یب  كاخ  .دوب 4 . یشزرا  یب  بآ  ..دوبن 3 . يرکذ  لباق  زیچ  .دوبن 2 . يزیچ  . 1
تیبوبر و رهظم  .دش 11 . ادـخ  تینامحر  رهظم  .دش 10 . دوجوم  نیرتابیز  .دـش 9 . قولخم  نیرترب  .دش 8 . هدیمد  وا  هب  ادـخ  حور 

.دش تیقالخ 

: ناسنا يدوجو  هیامریمخ  ياه  یگژیو 

.دوب هفطن  زا  .دوب 6 . بآ  زا  .دوب 5 . لگ  زا  .دوب 4 . لافس  زا  .دوب 3 . كاخ  زا  .دوب 2 . نیمز  زا  . 1

 . . .نآرق رظنم  زا  ناسنا  حور 

یهلا ملاع  رد  ناسنا  ماقم  ج )

.کئالم دوجسم  ناسنا  . 1

.تسا گرزب  راد  تناما  . 2
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.تسا هللا  هفیلخ  ناسنا  . 3

.دراد تمارک  . 4

ریخست ماظن  ناسنا و  هطبار  د )

.تسا ناسنا  يارب  زیچ  همه  قلخ  . 1

.هدنز تادوجوم  مادختسا  . 2

.ناسنا دلوت  يارب  اهناسنا  هطبار  . 2

.هعفاد هبذاج و  بسحرب  ناسنا  عاونا  . 3

 . . .قولخم نیرتهب  قلاخ و  نیرتهب  ه )

 . . .ناسنا ياه  یگژیو  و )

توافتم نیودت  توافتم ، هاگن  . 6

هک یعبانم  هب  یغیلبت ، رظنم  زا  ناـشیا  .تسا  تاـعوضوم  زا  یخرب  تواـفتم  هئارا  نیودـت و  یتئارق ، ياـقآ  جاـح  بلاـج  ياـهراک  زا 
يا هزات  نیودـت  هتخیر و  توافتم  یبلاق  رد  ار  اه  هداد  تاعالطا و  دراد ، هک  یتوافتم  ِدـید  هیواز  اب  هدومن و  هاگن  دـنک ، یم  هعلاـطم 

ثحب هب  تیاهن  رد  توافتم و  نیودت  هب  ناشیا ، توافتم  هاگن  اج  نیا  رد  .تسا  يدنب  هتـسد  رد  مظن  زا  ریغ  یگژیو ، نیا  .دـیامن  یم 
: هنومن ناونع  هب  .دماجنا  یم توافتم 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  هژیو  هاگیاج  » زا بساـنم  رایـسب  دورو  اـب  ءادـتبا  دـهد  یم  هئارا  مرحم  ماـیا  صوصخ  رد  ار  یثحب  ناـشیا 
: دهد یم  همادا  ار  ثحب  هنوگ  نیا  همادا  رد  سپس  دیوگ و  یم  « ترضح نآ  ترایز 

یندینـش هرطاخ ي  دـنچ  .دـینک  مه  تقد  میوگب و  ناتیارب  زورما  ار  البرک  تارطاـخ  یمک  نم  ناـییالبرک :» ـالبرک و  زا  یتارطاـخ  »
اب شدوخ  يراصنا ، هدانج  دـندوب ؛ میهـس  مه  اب  همه  رـسپ  رهوش و  نز ، هک : میراد  البرک  خـیرات  رد  .میوگ . .  یم  البرک  زا  بلاـج 

 . . .دوش یم  ریسا  شرسمه  دیهش و  شرسپ 

رد وا  رسپ  دمحم  هتوم ، گنج  رد  مالسا  يرای  رد  رفعج  .دنا  هدش  دیهـش  شگرزب  ردپ  شردپ و  شدوخ و  هکدوب  یـسک  البرک  رد 
 . . . .دوش یم  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  رد  دمحم  رسپ  مساق  دیهش ، نیفص  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرای 

« ...دش دیهش  البرک  رد  دوب و  دهاش  مه  ریدغ  رد  هک  میراد  يدیهش  البرک  رد 

: دزادرپ یم  مالسلا » هیلع  نیسح  ماما  نارای  یخرب  تایصوصخ   » هب همادا ، رد 
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هد دیهش  اًلثم  میراد ، کچوک  يادهش  البرک  رد  ام  دراد . . . ، اپ  کی  هک  يدضع  ملـسم  مان  هب  تسا  يدیهـش  میراد ، اپ  کی  دیهش 
 . . .میراد هلاس  تفه  دیهش  .هللادبع . . . .  مان  هب  هلاس 

.دندش دیهش  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  باحصا  زا  يدارفا  البرک  رد  دزادرپ ؛ یم  مالـسلا »  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  بیکرت   » نییبت هب  سپس 
مالسلا هیلع  نیسح  يارب  لوا  باحصا  زا  یضعب  دندوب .  ربمغیپ  باحصا  زا  هک  یلهاک  سنا  يرافغ . . .  رباج  هجـسوع . .  نب  ملـسم 

 . . .دندش دیهش  مه  ناشدوخ  دعب  دندرک و  هیرگ 

مان هب  رگید  رفن  ود  اما  .دیتسه  دلب  همه  ار  ّرح  مسا  .دـندوب  یمنهج  تداهـش  زا  لبق  هظحل ي  دـنچ  ات  هک  میراد  ینادیهـش  البرک  رد 
شردـپ دوعـسم و  .دـندوب  رـسپ  ردـپ و  کـی  دـمآ ، ـالبرک  هب  هـلیح  اـب  هـک  يدیهـش  .دوـب .  فوـطهلاوبا  مـه  شردارب  دوـب و  دـعس 

(1) نامحرلادبع . . .) نبدوعسم   ) نامحرلادبع

مان هب  هایس ، مالغ  .دوب  اه  ناسنا  زا  یبیکرت  دوب ، یبیکرت  هچ  بیکرت ، البرک  رد  دیامن : یم  نایب  ار  ینیـسح » نارای  بیکرت   » سپـس - 
اب دنورب ، ههبج  هب  دنتساوخ  یتقو  هک  دندوب  ییاهدرمریپ  دوب ؛ یشبح  يزیزع  .سراف . .  زا  يزیزع  .دوب ، . .  كرت  یصخش  .نوج . . 

نیسح ماما  دندوب و  يریپ  زا  دح  نیا  رد  دریگن ، ار  ناشدید  يولج  هک  دنتسب  یم  یناشیپ  هب  دندروآ و  یم  الاب  ار  ناشیوربا  لامتسد 
مالسلا هیلع 

.درک (2) یم  هیرگ  دید ، یم  هک  ار  ناشعضو 

تسرهف زا  هدافتسا  . 7

يزاس هدامآ  يارب  یناسآ  هار  تسرهف ، .تساهباتک  تسرهف  رد  تقد  ینارنخـس ، سیردـت و  عوضوم  يزاس  هدامآ  ياـههار  زا  یکی 
زا یکی  .تسا  یعوضوم  ثحابم 

ص:175

رد .تسا  هتـسب  اه  هداج  دندید  نوریب و  دـندمآ  دـنیایب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  هب  هفوک  زا  دنتـساوخ  رـسپ  ردـپ و  نیا  - . 1
زا خسرف  دندرک و 16  تکرح  دیزی  رکـشل  اب  دنتـشون و  ار  ناشمـسا  مینک  کمک  دیزی  هب  میهاوخ  یم  دنتفگ  دنتفر و  دـیزی  رکـشل 

، دندیسر لوا  فص  هب  ات  میـشکب ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میورب  میهاوخ  یم  ام  دنتفگ : البرک ، دمآ  یتقو  دمآ ، البرک  هب  هفوک 
دیزی رکشل  اب  تسا ، هدوبن  هار  میتسه ، وت  اب  ام  ناج  نیسح  مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  فرط  هب  دندیود  رـسپ  ردپ و  هبترم  کی 

.دراد اج  دوش ، راثیا  البرک  يارب  ردقچ  ره  تسین ، رگید  ياج  هک  تسه  البرک  رد  ییاهزیچ  .میدمآ 
.63 / 07 / 05 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 2
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ریز ياـه  هویـش  هب  دـناوت  یم  هک  تساـه  تسرهف  هب  هعجارم  یعوضوم ، ثحاـبم  یخرب  هیهت  رد  یتـئارق  مالـسالا  هجح  ياـه  هوـیش 
: دریذپ تروص 

.اهباتک تسرهف  زا  هدافتسا  فلا )

باـختنا تاـعوضوم و  ییاسانـش  يارب  ار  اـم  هک  تسا  هدـش  هیهت  نیققحم  یخرب  طـسوت  اـهنآ  تسرهف  هـک  یبـتک  هـب  هـعجارم  ب )
دننام تسا ؛ هدرک  تحار  ناغلبمو  ناملعم  يارب  ار  راک  هک  هدـش  پاچ  ییاه ، تسرهف  صوصخ ، نیا  رد  .دـنک  یم  کمک  عوضوم 

هفیحـص مجعم  هغـالبلا ، جـهن  مـجعم  هنوـمن ، ریـسفت  یعوـضوم  تـسرهف  نازیملا ،) ریـسفت  تـسرهف   ) نازیملا لـیلد  نآرقلا ، مـجعم 
.تسا هدش  هتشون  ییاه  مجعم  زین ، تنس  لها  ییاور  بتک  يارب  .و . . .  همکحلا  نازیم  تسرهف  هیداجس ،

: هک دـندومرف  یم  یتئارق  ياقآ  جاح  .تسا  هدـشن  پاـچ  اـهنآزا  یتسرهف  هک  يدـلج  دـنچ  ياـهباتک  تسرهف  ندرک  سیونتـسد  ج )
« .متشون ار  دلج  ره  تسرهف  نم  تسا و  دلج  تسیب  هغالبلا  جهن  حرش  »

دیلوت يوزوح  زکارم  ریاـس  مق و  هیملع  هزوح  رد  هک  یغیلبت  ياـهرازفا  مرن  ییاور و  ینآرق و  ياـهرازفا  مرن  دوـجو  اـب  هزورما  هتبلا ،
شقن عوضوم ، کی  بلاطم  تسرهف  نیوانع و  ندید  .تسا  هدیدرگ  رتناسآ  یبسن ، تروص  هب  تاعوضوم ، هب  یسرتسد  تسا ، هدش 

هب هطاحا  نمـض  هدش و  انـشآ  ثحب  عالـضا  همه  اب  بلاطم ، تسرهف  ندـید  اب  هک  ارچ  دراد ؛ اوتحم  ندرک  هدامآ  يارب  یمهم  رایـسب 
.مییامن یم  هئارا  باختنا و  ار  وا  اب  بسانم  ياهشخب  دوخ ، بطاخم  يارب  عوضوم ، کی  داعبا  همه 

بلاطم ندرک  نیچلگ  . 8

یکی دنمناوت ، مّلعم  نیا  صیخلت  شنیزگ و  رنه  .تسا  بلاطم  ندرک  نیچلگ  اوتحم ، هیهت  رد  یتئارق  مالـسالا  هجح  مهم  ياهراک  زا 
بلطم کی  هدوهیب ، دـندنب و  یم  بآ  دوخ  كدـنا  هعلاطم ي  هب  هک  دارفا  یخرب  فالخ  رب  .تسا  ناشیا  ياهـسالک  هبذاج  لماوعزا 

هب ار  بلاطم  ناج  هریش و  ناوارف ، هعلاطم  زا  سپ  هدیـشک و  بلاطم  يروآ  عمج  رد  يدایز  تامحز  ناشیا ، دنهد ، یم  طسب  ار  هداس 
ناونع هب  .دنک  یم  حیرصت  اوتحم  هیهت  رد  دوخ  شور  نیا  هب  ناشیا  یناوارف  ریباعت  رد  .دنک  یم میدقت  بطاخم 

: هنومن

ياه يراک  هزیر  دروم  رد  .مدرک  باختنا  ثیدح  لهچ  تدحو  هتفه ي  تبسانم  هب  - 
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.تسا هحفـص  رازه  دودح  هک  .تسا  هدـمآ  هتـشون  تنـس  لها  ياملع  زا  یکی  هک  باتک  دـلج  ود  رد  ثیداحا  نیا  ربمایپ ؛ تموکح 
.ما هدروآ دیدج  ثیدح  لهچ  .ما  هدروآ  هحفص  کی  رد  ار  هحفص  رازه  نیا  نم 

ات ات 30  نیا 200  زا  .ما  هدید  هیآ  ثیدـح و  دودـح 200  مدـش  قفوم  لاح  هب  ات  بشید  زا  تروشم ) اروش و  هلأسم  ) ثحب نیا  رد  - 
 . . . مدرک و باختنا 

تاکن يراد  بیجع و  باتک  .مدـید . .  ار  باـتک  هدنـسیون  يرفـس  رد  نم  هدـش ، هتـشون  نآرق  يددـع  تازجعم  هب  عجار  یباـتک  - 
هحفـص دص  هصالخ  هقیقد ، هس  نیا  ینعی  مدرک ، هعلاطم  ار  شا  هحفـص  دص  مدرکن ، هعلاطم  ار  باتک  همه  نم  هتبلا  .تسا . .  یفیطل 

 . . .دوب باتک 

درک و فطل  دنوادخ  دشاب و  یم  ردیح  دـسا  نآ  هدنـسیون  هک  تسا ، هعبرالا » بهاذـملاو  قداصلا  مامالا   » مانب باتک  دـلج  شـش  - 
.مدرک هصالخ  هحفص  دنچ  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  یتاملک  نم  مدرک و  هعلاطم  ار  دلج  شش  نیا  مامت  نم 

باتک نیا  زا  نم  هک  تسا  فشک »  » مان هب  یباتک  .دشاب  هتـشاد  ثحب  هسلج  دـنچ  دـیاش  هک  تسا  لصفم  یلیخ  دوعـس  لآ  خـیرات  - 
يامیس زا  يرادقم  کی  هحفص  ود  نیا  زا  مدروآ  رد  ار  شا  هحفص  ود  هحفص ، دص  نیا  زا  مدرک  هعلاطم  ار  شا  هحفـص  دص  دودح 

 . . . میوگ یم  ناتیارب  ار  اه  یباهو 

هحفص دنچ  نم  هک  تسا  هدش  هتفگ  حون  يامیس  نازیملا  زا  يدایز  تاحفص  رد  .تسا  هدمآ  هروس  شـش  رد  حون  ترـضح  هصق  - 
 . . .میوگب ناتیارب  ات  مدرک  هصالخ  ار  نآ  زا 

رد ار  تقو » رهوگ   » ماـن هب  يروطق  باـتک  کـی  هصـالخ ي  نم  .تسا  تاـقبط  همه ي  زاـین  دروم  تقو ) رهوگ  رمع ،  ) ثحب نیا  - 
.میوگ یم  امش  يارب  تعاس  مین  دودح 

یلبق تاعلاطم  هب  ندرکن  ءافتکا  . 9

.تسا یتئارق  مالـسالا  هجح  بوخ  ياهراک  زا  دـیدج ، هعلاطم  اب  اـه  شیف  لـیمکت  يرگنزاـب و  یلبق و  تاـعلاطم  هب  ندرکن  تعاـنق 
لیمکت يارب  ار  یبسانم  تقو  شیوخ ، یتاقیقحت  ياه  شیف  هب  هعجارم  رب  هوالع  دراد ، ناکما  هک  ییاج  اـت  ثحب  هئارا  يارب  ناـشیا ،

هب ناشیا ، سالک  ياه  تیباذج  زا  یشخب  دیدرت  یب  .دراذگ  یم يدنب  هتسد  و 
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بطاخم و سالک و  نتفرگ  يدـج  زا  يا  هنومن  ریز  ریباعت  .دراد  یگتـسب  یلبق  اـعلاطم ت  هب  ءاـفتکا  مدـع  شـشوک و  شـالت و  نیا 
: تساه همانرب  ینغ  هئارا  رد  ناشیا ، فعاضم  شالت 

نازیم لئاسو و  مدرک و  هعلاطم  بشید  مه  دعب  متشاد و  لبق  یلیخ  ياهلاس  زا  ییاهتشاددای  نم  - 

.مدوب هدیسرن  اهنآ  هب  متشادرب ، تشاددای  نم  هک  تقو  نآ  هک  تسه  تیاور  مه  يرس  کی  هک  مدید  ار  .و . .  هایحلا  همکحلا و 

تشاددای نم  يراکتخرد  هتفه  تبسانم  هب  .تسا  يراکتخرد  يزرواشک و  هب  عجار  نامثحب  عوضوم  .میتسه  یگدنزاس  داهج  رد  - 
.مدروآرد مه  ار  ییاهزیچ  کی  .منک  هعلاطم  یتعاس  راهچ  متسناوت  مه  بشید  .متشاد  اًلبق  ییاه 

یتعاس دنچ  دودح  بشید  .متـشاد  یثحب  کی  دیهـش  هب  عجار  گنج  مایا  رد  نم  .میتسه  ادهـش  ياه  هداوناخ  كرابم  رـضحم  رد  - 
 . . .مداد ماظن  هفاضا  ییاهزیچ  کی  اب  ثحب  نآ  هب  .مدرک  هعلاطم  دوب  قیفوت 

باوج نفلت  هن  تدم  نیا  رد  مه  هدـنب  هک  دوب  ینیگنـس  راک  .میدرک  رپ  ناجریـس  رد  ار  نامیاه  ملیف  كرابم ) هام  يارب   ) لاسما ام  - 
 . . .منک دنلب  ار  نیگنس  راب  نیا  مناوتب  هک  مدش  زکرمتم  مدناوخ ، همانزور  هن  مداد و  شوگ  رابخا  یتح  هن  مداد ،

غیلبت تاعوضوم  رد  تقد  . 10

نوتم رد  تاعوضوم  هاگیاج  تیمها و  روخارف  هب  ّقفوم ، مّلعم  نیا  .تسا  یتئارق  مالـسالا  هجح  يدج  ياه  هغدـغد  زا  غیلبت  عوضوم 
هاگن نیمه  ساسا  رب  .و . .  تاکز  زاـمن و  دـننام  تاـعورف ؛  یخرب  و  نید ، لوصا  رب  هیکت  .دریگ  یم  مدـق  اـهنآ  جـیورت  يارب  ینید ،

زا هک  تسا  یتاعوضوم  يارب  مهـس  نیرتالاب  ناشیا ، ثحاـبم  رد  .تسا و  میرک  نآرق  عوضوم ، باـختنا  رد  ناـشیا  لوا  هاـگن  .تسا 
.دنرادروخرب میرک  نآرق  رد  يرتشیب  نزو 

.دـسر یمن  تاـحابم  تابحتـسم و  هب  تبوـن  تسا ، بجاو  تاـعوضوم  هک  یناـمز  اـت  غـیلبت  هـصرع ي  رد  هـک  تـسا  دـقتعم  ناـشیا 
مدـق هدـش  شومارف  تاـبجاو  نتخادـنا  اـج  يارب  درب و  ار  هرهب  تیاـهن  دـیاب  یغیلبت ، ياـههام  تیفرظ  زا  هک  تسا  دـقتعم  نینچمه ،

.درک زیهرپ  دیفمریغ ، یتسد و  مد  تاعوضوم  یخرب  هب  نتخادرپ  زا  تشاذگ و 
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یهورگ راک  . 11

نودب هدومن  یعس  یتئارق ، مالـسالا  هجح  .دشاب  یم  اهراک  رد  تکربو  دشر  ببـس  نارگید ، ياهیدنمناوت  زا  هدافتـسا  يریگ و  هرهب 
نیا رد  ناشیا  .دـشخبب  ینید  تاغیلبت  هب  یقنور  یهورگ ، راـک  اـب  دریگب و  هرهب  نارگید  زا  دوخ  تاـعلاطم  اـه و  يدـنمناوت  رب  هیکت 

: دندومرف صوصخ 

لثم زین  ام  رگا  مدیمهف  متخومآ و  مراکم  هّللا  تیآ  زا  هنومن  ریسفت  رد  ار  یهورگ  راک  هبرجت  »

میهاوخ رت  قفوم  اهراک  رد  مینک ، تساوخرد  میشاب ، قفا  مه  هک  یبوخ  کیرش  دنوادخ  زا  اهراک  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
(1)« .دنک کیرش  شراک  رد  ار  نوراه  شردارب  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  .دوب 

هتفرگ هرهب  رگید  دنمناوت  دارفا  زا  میرک  نآرق  زا  ییاهسرد  هئارا  تهج  عقاوم ، یخرب  رد  دراد ، هک  يراکرپ  همه  اب  هنازرف ، ملعم  نیا 
ياه همانرب  صوصخ  رد  رتشیب  يریگ  هرهب  نیا  هتبلا ، .تسا  هدرک  هدافتـسا  لضاف  یناراوگرزب  زا  ثحاـبم  هب  ندیـشخب  قنور  يارب  و 

ءالضف یخرب  تکراشم  زا  زین  رون  ریسفت  نتـشون  رد  نینچمه ، .تسا  هدوب  دشاب ، یم  ینویزیولت  همانرب  یـس  هک  ناضمر  كرابم  هام 
.تسا (2) هدوب  دنم  هرهب 

تأیه ای  مداخ  ای  تعامج  ماـما  هک  يدـجاسم  رگا  : » دـندومرف ررکم  روط  هب  ینید ، یگنهرف و  روما  ناـیلوتم  هب  شرافـسرد  ناـشیا ،
اًلثم .تسین  فصو  لباق  هک  دش  دهاوخ  هداد  دجـسم  هب  یقنور  دنوش ، کیرـش  زوسلد  هتخیهرف و  لسن  اب  دنتـسه ، دنَملاس  نآ  يانما 

« .دریگ هدهعرب  ار  مدرم  دقفت  غیلبت و  يرادسالک و  ناوج  هبلط  دنک و  تعامج  هماقا  دنملاس  ملاع 
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و ًارِیثَک ؛  َكَرُکْذَن  َو  ًارِیثَک .  َکَحِّبَُـسن  یَک  يِْرمَأ .  ِیف  ُهْکِرْـشَأ  َو  يِرْزَأ .  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ .  َنوُراه  ِیلْهَأ .  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  - . 1
کیرـش مراک  رد  ار  وا  .زاس و  راوتـسا  وا  اب  ارم  تشپ  هنوگنیا ) و   ) .ار نوراـه  مردارب  .هدـب  رارق  میارب  يریزو  رواـی و )  ) منادـناخ زا 

.29-34/ هط .مییامن  دای  رایسب  اروت  .مییاتسب و  یکاپ  هب  رایسب  اروت  ام  ات  .نادرگ 
.مدرک یم  هدافتـسا  دندوب ، اتـسور  رد  رگا  یتح  مانمگ  يالـضف  زا  : » هک دنا  هدومرف  نایب  شتارطاخ  رد  یتئارق ، مالـسالا  هجح  - . 2

هعمل باتک  لیصحت  لاس  کی  رادقم  هب  ناتسبات  هام  ود  رد  دوب ، ناشاک  رساین  ياتسور  رد  ناتسبات  رد  هک  یتعیرـش  هّللا  تیآ  زا  اًلثم 
ریسفت نتشون  يارب  دنتسه ، دورداب  لها  هک  يرفعج  يریشهد و  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  بانج  زیزع  لضاف  ود  زا  میدناوخ و  ار 

ص: همانیگدنز ، .تسا » رادمان  روهـشم و  دارفا  اب  راک  زا  رتهب  مانمگ  دارفا  اب  راک  یهاگ  مدقتعم  متفرگ و  اه  هرهب  لاس  دـنچ  رد  رون 
.52
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اوتحم هئارا  ج )

مالسا تیعماج  رب  هیکت  . 1

ناغّلبم یخرب  ات  ددرگ  یم ببـس  لئاسم ، تاعوضوم و  یخرب  هب  شیارگ  ای  هعلاطم و  رد  يدرف  قئالع  ای  یعوضوم  تاعلاطم  یهاـگ 
، یعاـمتجا يدرف ، ياـه  هصرع  اـیاوز و  همه  يارب  تسا و  یعماـج  نـید  مالـسا  هـک  یلاـح  رد  دـنوش ؛ لـفاغ  مالـسا  داـعبا  ریاـس  زا 

.دراد همانرب  ییزج  ياهراک  یتحو  .و . .  یسایس  يداصتقا ،

اب مّلعم  نیا  یـسرد  نیواـنع  هب  هجوت  .تسا  نآرب  دـیکأت  هیکت و  مالـسا و  تیعماـج  هب  هجوـت  یتـئارق ، مالـسالا  هجح  ياـه  تقد  زا 
نایب هب  دوخ ، ثحابم  هئارا  رد  ناشیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هبرجت ،

تیعماج زا  نوگانوگ  تاعوضوم  نمـضرد  ددـعتم و  ياهاج  رد  هتخادرپ و  .و . .  یعاـمتجا  یـسایس ، یقـالخا ، يداـقتعا ، بلاـطم 
(1) هتفگ نخس  نآ  ینیریش  مالسا و 

تروص هب  ار  ییاه  هولج  تسا ،» عماـج  نید  مالـسا   » هک ریبعت  نیا  ندرب  راـک  هب  راـنک  رد  هتبلا  تسا و  هدز  زیرگ  تقیقح ، نیا  هب  و 
.تسا هداد  هئارا  دنتسم 

: هنومن کی 

هتخیمآ مه  هب  نآ  تناید  تسایـس و  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هتخیمآ  هفطاع  قالخا و  اب  نآ  داصتقا  هک  تسا  نآ  مالـسا  تازاـیتما  زا  »
لئاسم هب  داهج ، رد  یّتح  مالسا  .تسه  مه  یسایس  رونام  کی  تسا ، يدابع  لمع  کی  هک  نیا  اب  هعمجزامن  .تسا 
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هنابش تاعاس  هک  هدش  شرافس  مالسا  رد  . 1 دـنا : هدز  زیرگ  هتکن  نیا  هب  ثحابم  رد  یتئارق ، ياقآ  جاح  هک  ریباعت  زا  هنومن  هس  - . 1
حیرفتو تحارتسا  يارب  ار  یتاعاس  تدابع و  يارب  ار  یتاعاس  راک و  يارب  ار  یتاعاس  دـینک ، مسقت  عوضوم  دـنچ  يارب  ار  دوخ  زور 

دوش شومارف  دیاب  ایند  هن  يزیر  همانرب  رد  .دوش  نیمأت  امـش  يونعم  يّدام و  ياهزاین  هلیـسو  نیدب  ات  دیهد  صاصتخا  لالح  تّذل  و 
نزاوت دیاب  ترخآ  ایند و  نیب  ینعی  تسا ؛ هدـمآ  ترخآ  هملک  دادـعت  نیمه  هب  ایند و  هملک  راب  هدزناپ  ودـص  نآرق  رد  .ترخآ  هن  و 

هدادرارق و لصا  ار  يزیچ  فلتخم  ياه  بتکم  زا  کی  ره  .تسا  مالسا  ّتیعماج  هدنهد  ناشن  تاروتـسد ، نیا  .دشاب 2 . . .« . رارقرب 
مه و  هالـصلا » ّبحا  ّینا  ، » دـناوخ یم  زاـمن  مه  اروشاـع ، بش  رد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  .دـنا  هدرک  شوـمارف  ار  لـیاسم  ریاـس 

الوسر ناک  و   » یعمج راک  مه  و  هالـصلاب » هلها  رمأی  ناک  و   » داد یم  ماجنا  يدرف  راک  مه  ربمایپ ، . » 3 .درک ». .  یم  زیت  ار  شریشمش 
مه درک و  یم  کمک  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هناخ ، ياهراک  رد  مه  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  .دراد  یمومع  تلاسر  وا  اّیبن »

« .دوشب زین  لمع  نادیم  دراو  يروئت ، سورد  رانک  رد  هک  تسا  ّقفوم  يا  هبلط  وجشناد و  .دز  یم  ریشمش  گنج  نادیم  رد 
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.دراد قیقد  هّجوت  زین  یسایس  یعامتجا و  یقالخا ، یفطاع ،

و دورب ! تسد  زا  شتقو  لّوا  زامن  ادابم  ات  دنک  یم  هاگن  دیـشروخ  هب  گنج  هحوبحب  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیا 
زین زامن  تابحتسم  هب  هکلب  دناوخ ، یم  بجاو  زامن  اهنت  هن  نمشد ، ریت  لیس  ربارب  رد  اروشاع  رهظ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شدنزرف 

طـسو رد  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  ّیلع  نیمه  مینیب  یم  زاـب  دراد و  لـماک  هّجوـت  تقو و . . .  لّوا  تعاـمج ، هماـقا ، ناذا ، لـیبق  زا 
.تسا هورکم  راد  كرت  فرظ  زا  بآ  ندیماشآ  دـیامرف : یم  دـنروآ ، یم  وا  يارب  راد  كرَت  یفرظ  رد  ار  بآ  شنارای  یتقو  گنج ،

 ( .دنک یتشادهبریغ  ار  بآ  دشاب و  كرت  نآ  يال  هبال  هک  يا  هدولآ  تاّرذ  اسب  هچ  )

نیا خساپ  دنیب  یم  ترضح  تسیچ ؟ ینالف  ینالف و  هرابرد  امش  رظن  دنسرپ : یم  شترـضح  زا  یـضعب  گنج  طسو  رد  مینیب  یم  زاب 
، دـنراد زاـین  هملک  تدـحو  هب  هک  یتـّما  دـهد  یمن  هزاـجا  دـنک و  یم  خـیبوت  ار  هدـننک  لاؤس  دوش ، یم  هقرفت  هنتف و  ببـس  لاوـئس 
وا لاؤس  زا  ناگدنمزر  دـسرپ و  یم  ار  دـیحوت  يانعم  یلع 7  زا  یـصخش  گنج ، ماگنه  هب  مینیب  یم  زاب  و  دـنوش ، هقرفت  شوختـسد 

تحاران

یم روتـسد  ناگدنمزر  هب  .دنک  یم  انعم  وا  يارب  ار  دیحوت  سپـس  تسا و  دـیحوت  يارب  ام  گنج  دـیامرف : یم  ترـضح  دـنوش ، یم 
ناکدوک و نانز و  هب  دینکن ، يزادـناریت  نایرارف  هب  دـییامنن و  عطق  ار  ناشناتخرد  دـینکن ، مومـسم  ار  نمـشد  یندـیماشآ  بآ  دـهد 
، يداقتعا لئاسم  اب  هنوگ  نیا  داصتقا  تدابع و  تسایـس ، گنج ، هک  دـیراد  غارـس  ایند  ياجک  رد  .دیـشاب  هتـشادن  يراک  نادـنملاس 

.دشاب هتخیمآ  یفطاع  یتشادهب و  یقالخا ، یعامتجا ،

دورد ناـشربمایپ  هب  هک  دـهد  یم  ناـمرف  مدرم  هب  .تسا  دورد  تاولـص و  هـطبار  یهلا  ربـهر  مدرم و  ناـیم  هـطبار  یمالـسا  ماـظن  رد 
ناگدـننک تخادرپ  هب  دـهد  یم  روتـسد  زین  ربماـیپ  هب  و  ( 56 بازحا / ًامِیلْـسَت ( » اوُمِّلَـس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  : » دنتـسرف

دیع ییاهزور  مالسا ، رد  ( 103 هبوت / «) مِْهیَلَع ِّلَص  اِهب َو  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  : » دتسرف دورد  تاولص و  تاکز 
ریس نابرق و  دیع  رد  ینابرق  تشوگ  میسقت  قیرط  زا  نامورحم  هب  یگدیسر  کیربت ، يداش و  نمض  هک  تسا  هدش  هدیمان 
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(1)« .تسا هّجوت  دروم  هرطف  تاکز  قیرط  زا  رطف  دیع  رد  ناگنسرگ  مکش  ندرک 

عوضوم کی  داعبا  نتفرگ  رظن  رد  . 2

، دـنک یم نایب  هک  ار  یعوضوم  ره  غّلبمو ، مّلعم  .دراد  یپ  رد  زین  یئوس  راثآ  ثحب ، ندوب  صقان  رب  هوالع  ثحابم ، يدـُعب  کی  هئارا 
تسرد رگا  ایند ،» ّبح   » عوضوم الثم  دیامن ؛ نایب  دراد ، رگید  یحیضوت  داعبا  ای  یطرش  دیق و  رگا  هک  دشاب  هتشاد  ار  تقد  نیا  دیاب 

نایب رگا  هک  نیا  ای  .دـنریگب  هلـصاف  هعماج  زا  دـنوش و  هدیـشک  يریگ  هشوگ  یبلط و  اوزنا  هب  يا  هدـع  اسب  هچ  دوشن  حرطم  عماج  و 
ِیف الِإ  ِدِجْـسَْملا  ِراَِجل  َهالَـص  ـال  « ؛ تسین زاـمن  لزنم ، رد  شزاـمن  تسا ، دجـسم  یگیاـسمه  رد  هک  یـسک  تیاور ، قبط  هک  میدرک 

.زامن (2) تحص  طرش  هن  تسا ؛ زامن  لامک  طرش  نتفر  دجسم  هک  دوش  هداد  حیضوت  دیاب  هِدِجْسَم »

: میهد یم  هئارا  ناشیا  ياهسرد  زا  ار  عوضوم  کی  زا  يا  هصالخ هنومن  ناونع  هب 

« میرک نآرق  هاگدید  زا  ییاراد  لام و  »

اما تسا ، بوخ  لاـم  .تسا  روج  ود  لاـم  یهتنم  تسا ؛ یتبثم  رظن  لاـم  هراـبرد  نآرق  رظن  تسا : تبثم  ییاراد  لاـم و  نآرق ، رظن  زا 
، تسا بوخ  لام  دیوگ  یم  نآرق  .تسا  دب  لام  هب  طرفم  هقالع 

: میراد يدایز  تایآ 

دالوا لام و  ( 46 فهک / « ) الَمَأ ٌْریَخ  ًاباَوث َو  َکِّبَر  َْدنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ُهَنیِز  َنُونَْبلا  ُلاْملا َو  : » دیوگ یم  نآرق 
.تسا بوخ  تنیز  تسین ! دب  هک  تنیزو  تسا  ایند  تنیز 

 ( .دنک یم  نایب  ار  تایآ  ریاس   . . . ) .و

َعَمَج يذَّلا   » هک دنتسه  يدارفا  دیوگ  یم  .تسا  هدرک  تبحـص  دایز  لام  هب  هقالع  هرابرد  نآرق  تسا : دب  لام  هب  هقالع  نآرق  رظن  زا 
.تسا دب  لام  هب  نتسب  لد  لام و  شرامش  لام و  عمج  ( 2 هزمه / « ) ُهَدَّدَع ًالام َو 

 ( .دنک یم  نایب  ار  تایآ  ریاس   . . . ) .و

ص:182

.21-23 ص : تاکز ، سمخ و  یتئارق ، نسحم  - . 1
راج نم  و  لیقف : .هلع  هب  وأ  رذـع  هل  نوکی  نأ  الإ  دجـسملا  یف  ـالإ  دجـسملا  راـجل  هالـص  ـال  مالـسلا :  هیلع  نینموملاریما  لاـق  - . 2

ص 379. ج 80 ، راونالا ، راحب  .ءادنلا  عمس  نم  لاق : نینمؤملا ؟ ریمأ  ای  دجسملا 
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.تسا دـب  لام  هب  هقالع  اما  تسا ؛ بوخ  لام  .دادـما  تسا و  ریخ  تسا و  لضف  تسا و  تنیز  لام  هک  تسا  نیا  نآرق  رظن  سپ  . . . 
.درذگب (1) نآ  زا  دناوتب  ناسآ  یلیخ  درذگب ، لام  زا  دهاوخ  یم  یتقو  اما  دنک ؛ ادیپ  مه  لام  دورب ، لام  لابند  دیاب  ناسنا ،

ترخآ رانک  رد  ایند  نایب  . 3

دیاقع و نییبت  ریـسفت و  رانک  رد  ناشیا  .تسا  یترخآ  لئاسم  رانک  رد  ییایند ، لئاسم  نایب  یتئارق  مالـسالا  هجح  بسانم  ياهراک  زا 
دنک یم حرطم  زین  ار  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  لئاسم  ریاس  كاروخو و  دروخ  یتشیعم و  لئاسم  هنیمز  رد  یناوارف  تاکن  قالخا ،

هدومن هراشا  مه  زاین  دروم  لئاسم  نیا  هب  تاعوضوم ، ثحابم و  ریاس  رانک  رد  اـی  هتخادرپ و  لقتـسم  تروص  هب  اـی  هلأـسم ، نیا  هب  و 
.دنا

: هنومن ناونع  هب 

: زا دنترابع  اهسرد  نیوانع  یخرب  لقتسم : ياهثحب  هنومن  فلا )

« - هیاسمه « - » یـشزومآ ماظن  « - » تفاظن « - » هویم « - » يراطفا ینامهم و  « - » اـهرادزرم « - » تسیز طـیحم  « - » مالـسا رد  هیذـغت  »
« شزرو تغارف ، تاقوا  « - » يداش هدنخ و  « - » فرـصم « - » دیدزاب دید و  « - » يداش مغ و  « - » نآرق رد  تینما  « - » مالـسا رد  راک  »

.رگید لقتسم  ثحب  اه  هد  .و . .  ییارآدوخ » تنیز و  « - » تشک نیمز و  - »

لئاسم هب  یهاگن  مین  يورخأ ، يونعم و  لئاسم  نایب  راـنک  رد  یفراـعم و  ثحاـبم  ریاـس  نمـض  رد  هک   ) ینمـض ياـهثحب  هنومن  ب )
( .تشاد مدرم  يدامو  يداع  هرمزور و 

: دندومرف نایب  رشب » يویند  يدام و  ياهزاین  هب  مالسا  هجوت   » صوصخ رد  ناشیا 

هب نآرق  .دراد  همانرب  ناسنا  ياه  يدنمزاین  همه  يارب  یتسه ، ناسنا و  قلاخ  تسا و  هتخادرپن  يدابع  يدرف و  لئاسم  هب  طقف  مالـسا  »
، جاودزا اهاذـغ ، زا  مارح  لـالح و  ندروخن ، ندروـخ ، صوـصخ  ردو  .تسا  هتخادرپ  ناـسنا  يّداـم  ياـهزاین  هب  هدرتـسگ  تروـص 

نینچمه .تسا  هدرک  هراشا  لئاسم  هب  یبوخ  هب  .و . .  تاطابترا 
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نیا رد  مه  ییاـهباتک  .میراد  اـه  یندروـخ  هب  عـجار  ثیدـح  رازه  راـهچ  هس ، دودـح  طـقف  دـیاش  .تسا  نوارف  رایـسب  زین ، تاـیاور 
.تسا هدش  هتشون  صوصخ 

، سابل گنر  سابل ، تخود  سابل ، سنج  ساـبل ، گـنر  تسا : هدـش  حرط  بلطم  ناونع   160 سابل ، هب  عجار  تاـیاور  رد  نینچمه 
سابل سورع ، سابل  گنج ، سابل  مارحا ، سابل  يدزد ، سابل  سابل ، ندرک  سجن  راّـفک ، ساـبل  ترهـش ، ساـبل  ساـبل ، رد  فارـسا 

 . . .و اه ، هنهرب  هب  نداد 

تـسرد نآ  ياجک  تسا ، تسرد  نآ  ياجک  میزاس ، یم  ام  هک  ییاه  نکـسم  .میراد  يدایز  اـبیز و  ياـه  تیاور  نکـسم  هب  عجار 
؟ تسین

شزرو و هزیاج ي  حیرفت ، عون  نامز ؟ هچ  تعاس ؟ دنچ  یـسک ؟ هچ  اب  یحیرفت ؟ هچ  .دراد  ثیدح  ییایند  مه  حیرفت  يارب  حـیرفت ،
(1)  . . .« ات .میتسه  بقع  ام  مه  يّدام  ياهزاین  رد  .تسا  ییایند  کی  هزیاج ، ناکم  هزیاج ، نامز  هزیاج ، عون  هقباسم ،

نوزوم بسانم و  بیکرت  . 4

معط رطع و  هزم ، رد  يّدج  شقن  نآ ، داوم  بیکرت  هزادنا و  رد  تقد  اذغ ، هیهت  رد  هک  هنوگ  نامه  تساذغ و  کی  دننام  ینارنخس ،
رد غّلبم  ملعم و  تیقفوم  رد  تیاهن  رد  هتشاد و  اوتحم  تیفیک  رد  يّرثؤم  شقن  زین ، اوتحم  یبیکرت  ّداوم  هزادنا ي  رد  تقد  دراد ، نآ 

دـشاب هزادنا  هب  شیازجا  ریاس  هیودا و  داوم و  دیاب ، اذغ  کی  ندش  هزمـشوخ  يارب  هک  هنوگ  نامه  اذل  دراد ؛ شقن  نابطاخم  بذج 
هبذاج ي هب  اهـشقن ، ییاجباج  ینارنخـس و  داوم  بیکرت  رد  ندرک  دایز  مک و  دراذگ ، یم ریثأت  نآ  هزم  معط و  رد  نآ ، دایز  مک و  و 

.تسا راذگرثا  نآ  هزم  معط و  رطع و  ردو  دنز  یم همدص  غیلبت  ياوتحم 

نوزوم و بیکرت  اب  ناشیا  .دنک  یم  لمع  هنادنمشوه  تروص  هب  دوخ  ياوتحم  بیکرت  رد  هک  نیا  یتئارق ، مالسالا  هجح  ياهرنه  زا 
هب هجوت  اوتحم ، بیکرت  رد  هتبلا  .تسا  گنهامه  شنابطاخم  هقئاذ  اب  هک  دـیامن  یم  هداـمآ  ار  یبساـنم  تخپ  تسد  اوتحم ، بساـنم 

سالک و ياوتحم  بیکرت  رد  مهم  هتکن  تسا و  تیمها  اب  اهشقن 

ص:184
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رد ینعی ، دـهد ؛ یم  شقن  شنزو ، هزادـنا  هب  ار  مادـک  ره  هک  تساوتحم  ّداوم  شقن  هب  ناـشیا ، هجوت  یتئارق ، ياـقآ  جاـح  ینارنخس 
هب ار  یلصا  شقن  يونعم ، ياذغ  بیکرت  هیهت و 

ماگ رد  سپـس  دریگ و  یم يدایز  بسانم و  هرهب  ثیداحا  زا  ثحابم  روخارف  هب  بسانم و  تروص  هب  نآ  رانک  رد  دـهد و  یم تاـیآ 
يرادرب هرهب  دروم  ناشیا  مالک  رد  صخـشم ، اتبـسن  دـصرد  اب  اهنیا  همه  دراد و  رارق  اهحازم  تارطاخ و  تایاکح ، خـیرات ، يدـعب ،

.دیامن یم  هئارا  هدامآ و  قیقد  بیکرت  اب  یبسانم  ِیتفرعم  ِنوجعم  تیاهن ، رد  دریگ و  یم رارق 

زا يریگ  هرهب  ناور و  هنایماع و  نایب  لیثمت ، تردق  اب  ار  نآ  دـیامن ، یم  هدامآ  هک  ار  ینوزوم  بیکرت  نیا  یتئارق ، ياقآ  جاح  هتبلا ،
ندید اوتحم ، هئارا  هیهت و  رد  هویـش ، نیا  زا  هدافتـسا  ییانـشآ و  يارب  .دنک  یم ینابیتشپ  هعماج ، رد  جیار  ریباعتو  تایبدا  موق و  ناسل 

.تسا يرورض  نآرق » زا  ییاهسرد   » ياهنتم زا  یخرب 

طلغ تاداع  تافارحنا و  اب  هزرابم  حیحص و  گنهرف  غیلبت  . 5

نیتم و تروص  هب  دـیاب  هک  تسا  هعماـج  ِطـلغ  ِگـنهرف  تاداـع و  بادآ و  زا  دـقن  رد  اـج  هب  تماهـش  غّلبم ، بوخ  ياـه  یگژیو زا 
: هک دیامرف  یم یتئارق  مالسالا  هجح  .دریگب  مدق  زین  حیحص  گنهرف  جیورت  رد  دزادرپب و  ثحب  نیا  هب  مکحم 

تسود یعقاو ، شمارآ  یعقاو ، تزع  یعقاو ، ملع  دنناد  یمن تساهنآ و  طلغ  ياهرواب  موسر و  تاداع و  مدرم ، زا  يرایسب  لکـشم  »
.تخادرپ اه  هشیر  حالصا  هب  حیحص ، گنهرف  یفرعم  طلغ و  گنهرف  یفن  اب  دیاب  .تسیچ  رد  .و . .  یعقاو  لامک  یعقاو ،

هیآ .دوب  هلبق  رییغت  نوماریپ  مدرم  زور  نخس  دش ، ضوع  هلبق  هک  یماگنه  تسا : تایاور  میرک و  نآرق  یشم  طلغ  گنهرف  اب  هزرابم 
هکلب تسین ، یکین  مینادرگب ، برغم  اـی  قرـشم  يوـس  هب  ار  دوـخ  يور  زاـمن  ماـگنه  هب  هکنیا  هراـبرد  ندرک  ثـحب  هـک  دـش  لزاـن 

.دشاب (1) .و . . .  ربص  قافنا و  لمع و  نامیا و  لها  هک  تسا  یسک  راکوکین 
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.دیدرگ (1) نایب  طلغ  ياه  هاگدید  حیحصت  يارب  یناوارف  تاکنزین  تایاور  رد  ای 

ِنسُح ِیف  ُِّربلا  َسَیل  : » تسا راقو  شمارآ و  رد  هکلب  تسین ، هتسارآ  ِرهاظ  رد  یگرزب ، : » هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  الثم 

(2)« .راقِولا َهَنیکَّسلا و  ِیف  ّنَکل  ّيّزلا و 

هک یتقد  دراد و  مدرم  هعماج و  رد  هک  يروضح  اب  ناشیا  هک  تسا  نیا  یتئارق  مالسالا  هجح  ياه  ینارنخـس اهـسرد و  ياه  هبذاج زا 
گنهرف حیحـص و  ياـه  تداـع  هب  بیغرت  قیوشت و  نمـض  دراد ؛ هماـع  فرع  اـب  هک  ییانـشآ  دـیامن و  یم اـهراتفر  اـهراتفگ و  رد 

هب ار ، یتاکن  شیاهـسرد  رد  هدومن و  دروخرب  یفارخ  باوصان و  ياه  تشادرب  یفارحنا و  ياهراتفر  طلغ ، ياه  تداع  اـب  بساـنم ،
.دیامن یم  یبسانم  مادقا  اه  هویشو  اهراتفر  اهراتفگ ، حیحصت  رد  ددرگ و  یم رکذتم  هنادنمشوه  تروص 

رد دوخ و  ثحاـبم  زا  ددـعتم  ياـه  زارف  رد  تسا  بطاـخم  يارب  زور  ثحاـبم  یعون  هب  هک  ار -  تاـکنو  لـئاسم  هنوگ  نیا  ناـشیا ،
.دهد یم  هئارا  اج ) هب  ياه  زتنارپ  زیرگ =( هویش  زا  هدافتسا  اب  سورد و  يالبال 

: هنومن ناونع  هب 

ار نیا  .تسا  تدابع  ام  فدـه  ( 56 تایراذ / « ) نوُدـُبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو  : » دـیوگ یم  نآرق  تسیچ ؟ ناسنا  فدـه  - 
تمدخ مه  زامن ؛ مه  هکلب  .تسا  طلغ  مه  زامن  طقف  تدابع ، .تسا  طلغ  .تسین » قلخ  تمدـخ  ءزج  هب  تدابع  : » هک ما  هتفگ  ررکم 

.دراد ییادخ  تهج  هک  يراک  ینعی  تدابع ؛  .تسا  تدابع  اه ، نیا  همه  .تسا  تیبرت  مه  رکفت ؛  مه  راک ؛  مه  قلخ ؛  هب 

ردـپ هچره  .دـننک  یم  ادـیپ  مهب  هقالع  جاودزا  يارب  يرـسپ  رتخد و  .دـیمهفب  ار  قح  امـش  دراذـگ  یمن  هک  تسا  ییاهزیچ  کـی  - 
ردپ فرح  هک  دمهفب  دناوت  یمن  تسا ، هدرک  ادیپ  هک  یقـشع  هقالع و  يور  تسین ؛ بسانم  رتخد  ای  رـسپ  نیا  هک  دنیوگ  یم  ردامو 

. . . ؟ تسیچردامو

ص:186

یم هک  نیا  تسا  طـلغ  زا  حیحـص  روـما  یخرب  نتخانـش  يارب  یبساـنم  هار  تسا و  هدـمآ  تاـیاور  نآرق و  رد  هـک  يریباـعت  زا  - . 1
هعاجشلا لب  «، » تسین نیا  تعاجش  هعاجـشلا . . .  سیل  « » .تسا نیا  دهز  .تسین . .  نیادهز  .دهزلا ؛ . .  لب  دهزلا . . .  سیل  :» دیوگ

.میروخ یم  رب  يددعتم  قیداصم  هب  یثیدح  ياهرازفا  مرن  رد  وجتسج  اب  .تسا .». .  نیا  تعاجش  هکللب  . . . 
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(7 صصق / « ) ِهیعِـضْرَأ ْنَأ  یـسُوم  ما  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  : » دیامرف یم  نآرق  .دوش  یم  یحو  نز  هب  تسا !؟ تخبدب  نز  هتفگ  یـسک  هچ  - 
ترضح اب  هتشرف  ( 39 نارمع / لآ  « ) ِبارْحِْملا ِیف  یِّلَُـصی  ٌِمئاق  َوُه  ُهَِکئالَْملا َو  ُْهتَدانَف   . . » .میدرک یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ردام  هب 

 . . .دز فرح  میرم 

اَّلِإ َهلِإ  ْمَُهل ال  َلیق  اذِإ   » .دنوش یم  تحاران  ادـخ ، میئوگ  یم  یتقو  هک  دنتـسه  يدارفا  .هن  یگدز  برغ  اما  يرآ ، برغ  زا  هدافتـسا  - 
ربکت ییوگ ، یم  ادخ  زا  روتسد  کی  ات  تسین . . ، یـضار  ادخو  تسا  مارح  یقیـسوم  مییوگ  یم  ات  ( 35 تافاص / « ) َنوُِربْکَتْسَی ُهَّللا 

ره تسا ، نشور  مرف  شیارب  یبرغ ، مرف  ره  اذل  تسا و  میلـست  برغ  ربارب  رد  اما  .درادـن  یگدامآ  ناشحور  نادـجو و  دـنزرو ؛ یم 
 . . .تسا یعاجترا  یهلا ، همانرب 

تالامتحا لاوقا و  نایب  زا  زیهرپ  . 6

ریغ ياهـسالکرد  دـیاب  اذـل  .دراد  يدربراـک  هدـیاف  مدرم  مومع  يارب  هک  تسا  یتاـکن  ندرک  نیچلگ  هعلاـطم و  غّلبمو ، مّلعم  هفیظو 
یعوـضوم هلأـسم و  صوـصخ  رد  یملع ، بتک  رد  هـچ  رگا  نـینچمه  .ددرگ  ءاـفتکا  روهـشم  لوـق  هـب  لاوـقا ، ناـیب  رد  یـصصخت ،

، یتئارق مالسالا  هجح  .تخادرپ  تالامتحا  نایب  ای  يوغل و  ياهثحب  هب  دیابن  غیلبت ، سیردت و  هصرع  رد  اما  دوش ؛ یم  نایب  یتالامتحا 
: دیامرف یم

نیا هباشم  تسیچ ؟ نیا  هشیر ي  هک  دـنیوگ  یم  دنـسر ، یم  تغل  کی  هب  یتقو  اـه  یـضعب  .دـینامن  تـالامتحا  لاوقا و  تاـغل ، رد  »
رد هک  یبطاخم  اما  دراد ؛ راک  نیا  يارب  تصرف  دـنک و  راـک  یـصصخت  ثحاـبم  رد  دـهاوخ  یم هک  تسا  یـسک  يارب  نیا  تسیچ ؟

بـسانم میزادرپب ، يوغل  ثحابم  هب  میهاوخب  الاح  .تسا  مه  هلـصوح  مک  لـسن ، نیا  ـالومعم  تساـم و  راـیتخا  رد  دودـحم  تصرف 
« .تسین

تـسا نیا  باوج  کی  ؟ دشاب ردقچ  دیاب  زامن  رهم  هک  دنک  یم لاؤس  .دننک  یم ریگ  لاوقارد  اه  یـضعب : » دنیامرف یم  ناشیا  نینچمه 
هزادـنا هب  دـیاب  زامن  رهم  : » هک تسا  نیا  باوج  کی  .مینز  یم  همانـسانش  يور  تاباختنا  زور  هک  یتشگنا  دـنب  نیمه  هزادـنا  هب  هک :

هچ هورع  بحاص  .دنراد  فالتخا  صوصخ  نیا  رد  عجارم  .میراد  یفوک  يرـصب -  یعقر -  .تسا  مقر  هس  مهرد  .دشاب  مهرد  کی 
ملع فالتا  هب  مومع  يارب  تالامتحا  لاوقا و  یخرب  نایب  هک  میشاب  بظاوم  دیاب  « ؟ دیوگ یم  هچ  ریرحت  بحاص  دیوگ ؟ یم 
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ار مهم  لامتحا  لوق و  ات  ود  تالامتحا  لاوقا و  رد  ای  درادـن و  یبیع  میتفگ  يا  هتکن  تاـغل  هب  عجار  هقیقد  ود  یکی  رگا  هلب ، .دـشکن 
يرورض دراوم ، زا  يرایسب  رد  اسب  هچ  بسانم و  غّلبم  يارب  لاوقا ، تالامتحا و  يوغل و  تاکن  هعلاطم  هتبلا  .درادن  یلاکشا  مییوگب ،

« .تسا مزال  و 

ثحابم هئارا  رد  تقادص  . 7

.تسا بلاطم  هئارا  رد  وا  تقادـص  دراذـگب ، يرتهب  رثا  شراک  رب  هدومن و  رت  بوبحم  ار  غّلبم  دـناوت  یم  هک  مهم  ياـهراک  زا  یکی 
: دیامرف یم صوصخ  نیا  رد  یتئارق ، مالسالا  هجح 

دننیب یم ناتـسار  ناتـساد  باتک  زا  ار  یبلطم  الثم  دنیامن ؛ تبث  دوخ  مان  هب  دنهاوخ  یم  ار  نارگید  تامحز  جـیاتن  یخرب  هنافـسأتم ، »
دننک نامگ  ات  درب ، یم ار  امدق  باتک  مان  نداد ، سردآ  ماگنه  هب  هدنسیون  تسا ، هدرک  لقن  هعبرا  بتک  زا  ار  نآ  يرهطم  دیهـش  هک 

رب دـننک  یم  نمی  یهار  ار  ذاـعم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هک  یماـگنه  .تـسا  هدرک  قـیقحت  امدـق  بـتک  رد  ناـشیا 
هَّللا و يوقتب  کیـصوا  و  ذاعم . . .  ای  « ؛ تسا غلبم  ملعم و  تیقفوم  رد  مهم  لـماع  هک  ارچ  دـنیامرف ؛ یم  دـیکأت  راـتفگ  رد  تقادـص 

؛ ثیدحلا قدص 

(1)« .منک یم  شرافس  نخسرد  تقادص  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وت  و  .ذاعم . .  يا 

هب ار  تسا ، ناشیا  یگژیو  نیا  رگناـیب  هک  ریباـعت  یخرب  تسا ؛ رادروخرب  ییـالاب  تقادـص  زا  بلاـطم  هئارا  رد  یتئارق ، ياـقآ  جاـح 
: مینک یم لقن  نآرق  زا  ییاهسرد  همانرب  زا  هنومن  ناونع 

پاچ زونه  هک  دـنا  هتـشون  ءالـضف  زا  رفن  ود  هک  تسا  يا  هوزج  کی  هصالخ ي  .تسا  بوخ  یلیخ  نیـسح » ماما  نآرق و   » ثحب - 
.میوگ یم  امش  يارب  ما و  هدرک  هصالخ  ار  هوزج  نیا  نم  دنا و  هدرک  راک  تعاس  دصیس  دودح  هدشن و 

یناعم ظافلا و  یـسررب  يارب  مه  ادـخهد  همان ي  تغل  هک  تسا  ادـخهد  همانتغل ي  انعم  رد  مکردـم  منک ، یم  لقن  هک  ییاـه  نیا  - 
 . . .تسا یمهم  باتک 

ینعم و وا  يارب  هک  نکن ، لاؤس  قداص  ماما  دروم  رد  دیوگ : یم  متاحوبا  ظفاح  - 

ص:188
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قداصلا مامالا   » مانب تسا ، باتک  دـلج  شـش  منک ؟ یم  لقن  ار  اهفرح  نیا  اجک  زا  نم  الاح  دـیامرف ؛  یم  ناکلخ  نبا  .تسین  یناـیب 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  ینیما  همـالع  هک  درک  يراـک  ردـیح  دـسا  .تـسا  ردـیح  دـسا  نآ  هدنـسیون  هـک  هعبرـالا » بهاذـملاو 
دلج شـش  نیا  مامت  نم  درک و  فطل  دنوادخ  تسا و  یلاع  رایـسب  هک  تسا  یباتک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یفرعم  رد  .درکریدغلا 

.مدرک هصالخ  هحفص  دنچ  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  یتاملک  نم  مدرک و  هعلاطم  ار 

 . . .منک یم  لقن  ناتیارب  يدنرم  رتکد  زا  ار  اهنیا  نم  هدش و  فشک  ریش  رد  داوم  عون  داتفه  نونک  ات  - 

 . . .تسا هتشون  رفظم  همالع  منک ، یم  لقن  هعیش  خیرات  زا  نم  - 

.منک یم  لقن  يا  هرمک  لیلخ  ازریم  زا  ار  فرح  نیا  .دوب  هدقع  دندرک ، دیهش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یمود  تلع  - 

 . . .میوگب ناتتمدخ  هک  تسه  نآ  رد  یتاکن  کی  مدرک ، هصالخ  ار  باتک  نیا  نیدلاو ، ناونع  تحت  دیسر  متسد  هب  یباتک  اریخا  - 

نید نداد  هولج  نیریش  ناسآ و  . 8

نودـب نآ  ماکحا  ترطف و  اب  قفاوم  نید  مالـسا ، نید  .تسا  دروم  یب  ياه  يریگ  تخـس  ادـخ ، نید  زا  مدرم  درط  لـماوع  زا  یکی 
ُدیُِری  » و ( 78 جح / « ) .دادن رارق  امـش  يارب  نید  رد  یتخـس  هنوگ  چیه  دنوادخ  ٍجَرَح ؛ ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  « ؛ تسا تقـشم 

؛ رْسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  َرُْسْیلا َو ال  ُمُِکب  ُهَّللا 

تقاط زا  رتشیب  مالـسا ، رد  یمکح  چـیه   ( 185 هرقب / «) .دهاوخ یمن  يراوشد  امـش  يارب  دـهاوخ و  یم  یناسآ  امـش  يارب  دـنوادخ 
یعیبط ياه  هتـساوخ  یبوکرـس  رب  شیانب  هدـش ، فیرحت  یگتخاـس و  ِناـیدا  زا  یـضعب  فـالخ  رب  سدـقم ، نید  نیا  .تسین  ناـسنا 
هـشیر نَک  ناینب  یلیـس  دننام  ات  تسا  زیارغ  نیا  لرتنک  ددص  رد  هکلب  تسین ، یـسنج  زیارغ  حیرفت و  ماعط ، ندروخ  نوچمه  ناسنا ؛

: هک دنک  یم  شرافس  دراد و  هجوت  لصا  نیا  هب  فراعم ، هئارا  رد  یتئارق ، مالسالا  هجح  .دنربن  نیب  زا  ار  تیناسنا 

زیهرپ دنک ، یم  نازیرگ  نید  زا  ار  مدرم  هک  يراک  ره  زا  دشاب و  یهلا  ماکحا  نداد  هولج  نیریـش  ناسآ و  دـیاب  غّلبمو ، ملعم  یعـس  »
هدومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دیامن . 
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رگا .دـهد  ماجنا  ار  نآ  ياـضق  دریگن و  هزور  دوب  رفاـسم  اـی  ضیرم  سک  ره   (1) .ما هدـش  ثوعبم  لهـس  ناسآ و  نید  هب  نم  تسا :
.دهد یم  ار  ندناوخ  زامن  هتسشن  هزاجا ي  تسا ، لکشم  زامن  رد  نداتسیا  رگا  .دنک  نیزگیاج  ار  مّمیت  تسا ، لکـشم  نتفرگ  وضو 

.تسا روهشم  هقف  رد  جرحال » هدعاق   » مان هب  نوناق  نیا 

ناشیارب ات  نشور ، مدرم  يارب  تسا ، رت  تخـس  رگید  فیاظو  زا  رهاـظ  بسح  رب  هک  هزور ، لـثم  یتاروتـسد  فدـه  دـیاب  نینچمه ،
(2) .دنک هولج  هداس  نیریش و 

نایب مه  رانک  رد  .و . .  ءاجر  فوخ و  منهج ، تشهب و  و  تراشب ؛ راذنا و  دـننام ؛ یبلاطم  دوش و  زیهرپ  يرگن  هبناج  کی  زا  دـیاب  ای 
: دنک یم  ناسآ  ام  رب  ار  یگدنز  هک  دراد  دوجو  یلوصا  دعاوق و  نید  رد  .ددرگ 

.دوش تباث  نآ  فالخ  رگم  تسا ، كاپ  زیچ  همه  هک  تسا  نیا  رب  لصا 

.تسا لالح  هدوب و  ناشدوخ  زا  تسا  ناناملسم  تسد  رد  هک  یلاوما  هک  تسا  نیا  رب  لصا 

.دوش تباث  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  تسا ، لالح  زیچ  همه  هک  تسا  نیا  رب  لصا 

نیمه يارب  دیورب ، دجـسم  هب  تنیز  اب  ات  هدـش  شرافـس  هک  نیا  .مییامن  نیـشنلد  نیریـش و  ار  غیلبت  دجـسم و  ياضف  دـیاب  نینچمه ،
روآ رفنت  مادک  چیه  رهاظ  هک  میتشاد  ربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  ودص  ام  .تسا  نیریش  دراد ، میرک  نآرق  تایآ  هک  یگنهآ  .تسا 

« .تسا هزم  اب  یلیخ  .دراد  کمن  یلیخ  ام  ربمغیپ  .تسا " رتشیب  مکمن  فسوی  زا  نم  : " دندومرف یم  ربمغیپ  یتح  .تسا  هدوبن 

نیا هب  فراعم  نایب  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  ناشیا  راثآ  اهـسرد و  رد  تقد  تسا و  دـقتعم  شور  نیا  هب  یتئارق ، ياقآ  جاـح 
نمض ناشیا ، دراد ؛ يدج  هجوت  لصا 

ص:190

ص 263. ج 22 ، راونألاراحب ، هحمسلا » هلهسلا  هیفینحلاب  ینثعب  - . » 1
رب ار  شتمعن  دـنک و  كاپ  ار  نانآ  دـهاوخ  یم  هکلب  تسین  یتخـس  رد  اهنآ  نداد  رارق  دـنوادخ  فدـه  هک  دـننادب  دـیاب  مدرم  - . 2

یمن دنوادخ  ( » هیآ 6 هدـئام / « ) مکیلع هتمعن  ّمُتِیل  مکَرّهَُطیل َو  دـیری  نکلو  ٍجرَح  نم  مکیلع  لَعجَیل  هَّللا  دـیری  ام  :» دـنک مامت  ناـشیا 
مکنم ناک  نمف  «» دزاس لماک  امـش  رب  ار  شتمعن  دنک و  كاپ  ار  امـش  دـهاوخ  یم  یلو  دـهد ، رارق  جـنر  وانگنت  امـش  يارب  دـهاوخ 

هزور رگید  مایا  رد  دشاب  رفاسم  ای  ضیرم  هک  امـش  زا  سک  ره  سپ  ( » هیآ 184 هرقب / هروس  « ) رَخا ماّیا  نم  هّدِعَف  ٍرفس  یلع  وا  ًاضیرم 
همه دنرفاسم ، ای  ضیرم  هک  یناسک  يارب  هیدـف »  » نییعت هزور و  مایا  ندوب  دودـحم  لبق ، ياه  تما  رب  هزور  بوجو  هب  هراشا  .دریگ »

116و115. ص : غیلبت ، نآرق و  .تسا  یهلا  فیلکت  نیا  نداد  هولج  ناسآ  يارب 
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.دنیامرف یم هراشا  تقیقح  نیا  هب  اه  همانرب اه و  هتشون زا  ياهزارف  رد  لاح  نیع  رد  دوخ ، سورد  هئارا  رد  لصا  نیا  هب  هراشا 

: هنومن ناونع  هب 

نیدـتم نامیاه  هچب  هک  میتساوخ  رگا  .دـنیآ  یم  نید  تمـس  هب  یلیخ  مدرم  میتفرگ ، ناسآ  رگا  هک  میریگب  ناسآ  لوا : هنومن  فلا )
نکمم .دنکب  ار  لاح  یب  نیمومأم  تاعارم  دـیاب  زامنـشیپ  دـنا  هتفگ  ام  هب  اذـل  مینک و  یفرعم  اهنآ  هب  ار  ناسآ  نید  دـیاب  دـنیایب ، راب 

تیرثکا اجنیا  دنهاوخن ، ار  نیا  یمک  هدع ي  یلو  دهدب ، لوط  ار  شزامن  تعامج  ماما  هک  دنـشاب  هتـشاد  تسود  دارفا ، رتشیب  تسا 
زا نوچ  مییوگب ؛  ار  بش  زامن  ناسآ  هویش  الثم  ای  .دنکب  ار  مک  دادعت  نآ  تاعارم  دیاب  زامنـشیپ  هک  دیوگ  یم  مالـسا  اجنیا  تسین ،
ات هس  اب  هک  تسا  تعکر  کی  کـی  هک  رتو  و  تسا ، تعکر  ود  کـی  هک  عفـش  ینعی  میراد ؛ هللا  وه  لـق  یب  یتعکر ، هس  بش  زاـمن 

يروج کی  ینعی  يا ، هقیقد  جـنپ  لهچ و  اـت  میراد  يا  هقیقد  هس  زا  .دـناوخ  بش  زاـمن  هقیقد  هس  دوش  یم  هللا  وه  لـق  نودـب  دـمح 
(1) .دشاب هتشادن  یتخس  جرح و  سک  چیه  هک  تسا  هتفرگ  مالسا 

، نید : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .تسا  ناسآ  نید ، ( 185 هرقب / « ) َرْسُْعلا ْمُِکب  ُدیُِری  َالَو  َرُْسْیلا  ْمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  : » مود هنومن  ب )
ناذا يادص  رگا  .تسا  هبذاج  نتفرگ و  ناسآ  رب  لصا  .تسا  ینیبدب  يریگ و  تخس  دننک ، یم  رارف  مدرم  اج  ره   (2)« .تسا نیریش 

ینارنخس هراختسا و  يارب  زامن  ود  نیب  مدرم  رگا  .دناوخب  نیمومأم  نیرت  فیعـض  لاح  تیاعر  اب  ار  زامن  زامن ، شیپ  رگا  .دشاب  ابیز 
يارب اسب  هچ  هک  بیجع  ثیداحا  ای  فیعض  ثیداحا  ندناوخ  زاو  دوش  هدناوخ  ثیداحا  تامَکُحم  ینارنخـس  رد  رگا  .دنوشن  لطعم 
اهنیا .دوـش  زیهرپ  .و . .  تسین  هسلج  روـخارف  رد  هک  تـسا  یلیلحت  هـیزجت و  ياراد  اـی  تـسا  صاـخ  طیارـش  يارب  اـی  صاـخ  دارفا 

فراعم و .دنک  یم  بذج  ار  بطاخم 

ص:191

روتـسد نیا  دـشک ، یم  لوط  هقیقد  کی  ات  هس  طقف  تسا و  هللا  وه  لق  یب  یتعکر  کیو  یتعکر  ود  کی  هک  ناسآ  بش  زاـمن  - . 1
.هللا وه  لق  اب  تسا ، قشاع  رگا  .هللا  وه  لق  یب  ناوخب  تعکر  هدزاـی  میئوگ  یم  تسین  يرارف  زیل و  رگا  يرارف ، زیل و  ياـهمدآ  يارب 

زا ییاهسرد  همانرب  .و . .  وگب  هیلا » بوتا  ّیبر و  هللا  رفغتسا   » مه راب  داتفه  .ناوخب  وفعلا  ات  دصیس  میئوگ  یم  تسا  قشاع  یلیخ  رگا 
73 / 02 / 01 نآرق ،

نید هک  دـینادب  .تسین  نیریـش  شیارب  نید  هـک  دـیدید  ار  سک  ره  :» دـندومرف دوـخ  سورد  زا  یکی  رد  یتـئارق ، ياـقآ  جاـح  - . 2
« .دوش یم  نیریش  ناشیارب  نید  دوشب ، یفرعم  بوخ  رگا  .تسا  هدشن  یفرعم  تسرد  شیارب 
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مالـسا زا  ون  لـسن  هک  مینک  یفرعم  ار  مالـسا  يروط  .دوش . .  یم  رتشیب  شیارگ  مینک ، ناـیب  رت  ناـسآ  رت و  هداـس  هچره  ار ، ماـکحا 
.دننکن تشحو 

(1)

عوضوم باختنا  هزیگنارد  تقد  . 9

رد یتئارق ، مالـسالا  هجح  .تسا  غیلبت  ردرثؤم  زومر  زا  یفنم  ياه  هزیگنا  زا  زیهرپ  عوضوم و  باـختنا  رد  تبثم  ياـه  هزیگنا نتـشاد 
نیا ار  عوضوم  باختنا  رد  یفنمو  تبثم  ياه  هزیگنا  قیداـصم  یخرب  ناـشیا  .دراد  يدـج  هجوت  تین  هزیگنا و  هب  عوضوم ، باـختنا 

: دندومن نییبت  هنوگ 

شزغل زا  نانآ  ندرک  همیب  يزاس و  نوصم  مدرم ، دشر  نابطاخم ، زاین  ّقح ، تیاضر  عوضوم : باختنا  لیلد  رگا  تبثم : ياه  هزیگنا  »
، نامورحم هب  کمک  ادـخ ، هب  هجوت  ییارگ و  قح  هب  مدرم  قیوشت  تـالامک و  رد  تفرـشیپ  یّقرت و  یعونو  تاهبـش  هب  خـساپ  اـه و 
هب هجوت  تمدخ و  رد  هقباسمو  تربع  نتفرگ  ارف  تعاجش و  تناما و  تقادص و  اوقت و  ینمادکاپو و  یکاپ  جیورت  قلخ ، هب  تمدخ 

.تسا تبثم  ياه  هزیگنا  اه  هنومن  نیا  دشاب ، نآ  لاثما  و  یبای ، مولظم  يزیتس و  ملظ  قح و  ناوریپو  ناربهر  تیوقت  تمایق و 

هقالع ي ای  تاظوفحم  اهتـشاددای و  ندرک  فرـصم  یـصخش و  تامولعمراهظا  عوضوم : باختنا  لـیلد  رگا  اـما  یفنم : ياـه  هزیگنا 
، نابزیم یناب و  ياضاقت  نارگید ، اب  تباقر  تداـع ، مسر و  بلطم ، ندوب  ون  فرـص  .تسین ؛) زاـین  ترورـض و  هک  یلاـح  رد   ) مدرم

هفیظو دـیحوت و  رادـم  زا  جورخ  اـهنیا  تسا ، تبثم  ياـه  هزیگنا  لـباقم  رد  هک  هچ  ره  و  ژیتـسرپ ، ناونع و  ظـفح  صاوخ ، تیاـضر 
« .تسا یعرش 

نیا رد  دوب و  لفاغ  ناکم  نامز و  رـصنع  زا  دـیابن  عوضوم ، باختنا  هزیگنا  هب  هجوت  رانک  رد  هک  دـننک  یم  هیـصوت  ناشیا ، نینچمه 
: دنیامرف یم صوصخ 

يارب یناکم و  رد  هلأسم  کی  حرط  یهاگ  .دریگب  رارق  رظن  دروم  دـیاب  اوتحم  باـختنا  رد  دارفا ، ناـکم و  ناـمز و  هکدـنامن  یفخم  »
دراوم زا  یلیخ  رد  نامز ، ناکم و  .درادن  ار  راثآ  نآ  ناکم  نامز و  نآ  ریغ  رد  هک  دراد ، يراثآ  یصاخ  نامز  رد  يدارفا و 

ص:192

76 / 12 / 07 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1
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رترب سنا  نج و  تدابع  زا  قدنخ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تبرـض  هک  میناوخ  یم  ثیدح  رد  الثم  دـننک ؛ یم  ءافیا  شقن 
رافغتـسا هک  نیا  اب  نینچمه ، .درادـن  ار  قدـنخ  گـنج  رثا  نآ  رگید  ياـهگنج  رد  موصعم ، ماـما  نیمه  زا  تبرـض  نیمه  اـما  .تسا 

« .دراد يرتشیب  راثآ  رحس  نامز  رد  رافغتسا  یلو  تسا ؛ بولطم  هشیمه 

ناکم نامز و  اب  اوتحم  بسانت  . 10

، دراوم زا  یـشخب  رد  هک  دـیآ  یم  مشچ  هب  ینامـسآ  باتک  زا  يددـعتم  دراوم  رد  هک  تسا  ینآرق  لـصا  کـی  بساـنت ، تیخنس و 
(2) .تسا هتفر  راک  هب  لصا  نیا  یفیطل  تروص  هب  دراوم ، یخرب  رد  ،(1) و  سوسحم تروص  هب  بسانت  تیاعر 

نیا رد  دومن و  ظاحل  ار  بطاـخم  نس  ناـکم و  ناـمز ، نحل ، اوتحم ، دـیاب  نخـس  رد  .تسا  مزـال  يرما  غیلبت  رد  لـصا  نیا  تیاـعر 
ناکم نامز و  اب  دیاب  ینارنخس  دراوم ، یخرب  رد  یمومع ، ياه  ینارنخس  زا  ریغ  هب  تشاد ؛ هجوت  بسانت » تیخنس و   » لصا هب  دراوم 
ناونع هب  .دراد  يدـج  هجوت  بسانتو » تیخنـس  لصا   » هب شیاه  هماـنرب  رد  یتئارق ، مالـسالا  هجح  .دـشاب  هتـشاد  بساـنت  تیخنس و 

: هنومن

ات هد  دومرف : گنج  رد  ربمغیپ  بش  کی  : " هک متفگ  ار  بلطم  نیا  ههبج  رد  بورغ  زور  کـی  : » ناـکم تیخنـس  لوا ؛  هنومن  فلا )
.دیزیرب شوجبآ  رگید  يات  هن  رد  دشاب و  اذغ  يارب  گید  کی  هلب ! دومرف : .تسا  سب  گید  کی  اقآ  دنتفگ : .دیراذگب  راب  گید 
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اوُرَکَم َو   » رشب مرج  اب  یهلا ، ياهرفیک  تیخنـس  الثم  دیآ ؛ یم  مشچ  هب  يددعتم  دراوم  رد  بسانت ، تیخنـس و  میرک ، نآرق  رد  - . 1
« اًضَرَم ُهَّللا  ْمُهَداَزَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ( » 5 فص / « ) ُهَّللا َغاَزَأ  اوُغاَز  ( » 51 فارعا / « ) اوُسَن امَک  ْمُهاْسنَن  ( » 54 نارمع / لآ  « ) ُهَّللا َرَکَم  َو 
(: حوـن ( ؛ َنـِیلِْزنُْملا ُْریَخ  َتـْنَأ  ًاـکَرابُم َو  اـًلَْزنُم  ِیْنلِْزنَأ  ِّبَر  :» اـعد رد  یهلا  يامــسا  هتــساوخ و  نـیب  بساـنت  تیاـعر  اــی  ( 10 هرقب / )

مالسلا هیلع  بیعش  ترضح  ياعد  ای  ( 29 نونمؤم / « ) .یناگدـنروآ دورف  نیرتهب  وت  هک  روآدورف  تکرب  رپ  یلوزن  اب  ارم  اراگدرورپ !
وت هک  نک  ییاشگهار  يرواد و  ّقح  هب  ام  موق  ام و  ناـیم  اراـگدرورپ ! َنیِِحتاـْفلا ؛  ُْریَخ  َْتنَأ  ِّقَْحلاـِب َو  اـنِمْوَق  َْنَیب  اـنَْنَیب َو  ْحَْـتفا  اَـنَّبَر  : 

«. . . َنِیثِراْولا ُْریَخ  َْتنَأ  ًادْرَف َو  ِینْرَذَـت  ـال   : » مالـسلا هیلع  اـیرکز  ترـضح  ياـعد  اـی  ( 89 فارعا /  ) .یناـیاشگهار نارواد و  نیرتـهب 
و ( 89 ءایبنا /  ) .یتسه ناثراو  نیرتهب  دوخ ، وت  هک ) هّتبلا  امرف و  اطع  نم  هب  ثراو  ناونع  هب  يدـنزرف   ) راذـگم و اهنت  ارم  اراـگدرورپ !
: تـفگ ُباَّهَوـْلا و  َتـْنَأ  َکَّنِإ  يِدـَْعب  ْنـِم  ٍدَـحَِأل  یِغَْبنَی  ـال  ًاـْکُلم  ِیل  ْبَـه  ِیل َو  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاـق  مالـسلا :  هـیلع  نامیلـس  ترـضح  اـی 

.يا هدنشخب  رایـسب  وت  انامه  دشابن ، سک  چیه  راوازـس  نم  زا  سپ  هک  نک  اطع  یکلم  ییاورنامرف و  نم  هب  زرمایب و  ارم  اراگدرورپ !
(35 (ص /

حون و ترضح  رسمه  ود  زا  نخـس  هروس ، رخاوا  رد  دوب ، ربمایپ  نانز  زا  رفن  ود  فارحنا  زا  نخـس  میرحت ، هروس  زاغآ  رد  الثم  - . 2
.میهد یم  حیضوت  ار  بلطم  نیا  بطاخم  اوتحم و  بسانت  ثحب  رد  .تسا  هدمآ  نایم  هب  طول 
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مک اه  ناملسم  دنیوگ : یم  میشاب ، هتشاد  گید  کی  ام  رگا  .دنک  یم  ینابدید  بشما  نمشد  نابدید  دومرف : ارچ ؟ شوجبآ  دنتفگ :
" .تسا دایز  اـم  تیعمج  هک  دـنک  یم  لاـیخ  ناـب  هدـید  مینک  يراـک  نینچ  اـم  رگا  یلو  دـننک ، یم  هلمح  اـم  هب  تقو  نآ  دنتـسه و 

« .دمآ ناششوخ  یلیخ  ناگدنمزر  هدنامرف و 

هب عطق و  ار  نآ  دنا ، هتشاد  یثحب  هلسلس  یتح  رگا  هتشاد و  هجوت  اه ، تبسانم  هب  یتئارق ، ياقآ  جاح  نامز : تیخنـس  مود : هنومن  ب )
(1) .دنا هتخادرپ  هطوبرم  تبسانم 

: الثم

ار اه  ثحب  نیا  هک  دراد  یتبـسانم  توبن ، ثحب  هب  دـش  هدیـشک  اه ، ثحب  همادا  تسه ، اـم  مهدزون  تسـشن  هک  يا  هسلج  نیا  رد  - 
 . . . مینکب تبحص  ردق  بش  مایا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تداهش  تبسانم  هب  مینک و  عطق 

/ هرقب « ) ٍتادوُدـْعَم ٍماَّیَأ  یف  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو   » تبـسانم نیا  يارب  میتشاد و  یثحب  نآرق  زا  ییاه  سرد  هماـنرب ي  رد  جـح  تبـسانم  هب  - 
.میدرک ثحب  رکذ  دروم  رد  ( 203

يارب هک  نیا  لثم  .تسا  تیحیـسم  لاس  بش  هیوناژ ، لوا  بش  دـننک ، یم  اشامت  نارهاوخ  ناردارب و  ار  همانرب  هک  يا  هعمج  بش  - 
أدبم یـسیع  ترـضح  دلوت  تیحیـسم  رد  .دوش  یم  ون  يرمق  لاس  مرحم  لوا  ای  و  دوش ، یم  ون  لاس  زورون  دیع  یـسمش ، لاس  رد  ام 

ترضح تمظع  دروم  رد  مهاوخ  یم  نم  تسا ، نایحیسم  ون  لاس  بش  نوچ  تسا و  نایحیـسم  ون  لاس  بش  بشما ، تسا و  خیرات 
ترضح دروم  رد  نآرق  مه  دراد و  تبـسانم  نآرق  زا  ییاهـسرد  اب  مه  هک  نآرق  رد  یـسیع  يامیـس  .منک  تبحـص  نآرق  رد  یـسیع 

.دراد يدایز  تارطاخ  میرم  ترضح  یسیع و 

تسد تاکرح  نحل و  بسانت  . 11

نحل و نتـشاد  تسد و  تاـکرح  زا  فراـعتم  بساـنم و  هدافتـسا  تسا ؛ رثؤم  بطاـخم  بذـج  يارب  اوـتحم ، هئارارد  هک  یتاـکن  زا 
یقالخا و شنخس  عوضوم  درف ، هک  یتروص  رد  تسا و  طبترم  نخس  عوضوم  اب  نحل  هژیو  هب  .تسا  نومضم  اب  بسانم  گنهآ 
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نیا دننام  .دوش  یم  رکذتم  ناشیا  ددرگ ، نایب  یلیلد  هب  و  دـشاب ، هتـشادن  تبـسن  هئارا  نامز  اب  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  ثحب  رگا  - . 1
ای دوشب و  هتفگ  ریدغ  دیع  تبسانم  هب  دیاب  ای  ریدغ  ثحب  .تماما . .  ثحب  هب  دیسر  ام  ثحب  دیاقع ، لوصا  هلـسلس  رد  نانخس . . .« :

، دیـسر تماما  هب  دیاقع  لوصا  ياهثحب  هلـسلس  نوچ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  مینک  یم  ثحب  نامز  نیا  رد  رگا  رگید ، ياه  تبـسانم 
« ...درکن هراشا  ثحب  نیا  هب  دوش  یمن 
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رت و مکحم  نحل  یـسامح  یـسایس و  تاـعوضوم  هک  هنوگ  نآ  دـبلط ؛ یم  ار  دوـخ  میـالمو  مرن  نحل  عوـضوم ، نیا  تسا ، هظعوـم 
نس دارفا  بطاخم  یهاگ  .تسا  رثؤم  نخس  گنهآ  نحل و  زا  هدافتـسا  رد  زین  بطاخم ، عون  هک  نیا  ای  دنک و  یم  بلط  ار  يا  هباطخ

ناکدوک بطاخم  هک  نیا  اـی  دـشاب و  دنتـسه ، ناوج  هک  یهورگ  اـب  تواـفتم  اـسب  هچ  هورگ ، نیا  هب  باـطخ  هک  دنتـسه  يا  هدروخ
.دبلط یم  ار  رشق  نیا  بسانم  فیطل و  نحل  هک  دنا  یناتسبد

یم فیرعت  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هصق  یـسک  .دشاب  بسانم  دیاب  تاکرح  شزومآ ، رد  : » دیامرف یم یتئارق  مالـسالا  هجح 
جارعم هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یتقو  و  درب ) یم  الاب  ار  شتـسد   ) .دش هاچ  دراو  فسوی  یتقو  تفگ : یم  درک و 

یم نآرق  یتقو  يرـصم  ياهبرع  .دروخب  نتم  اب  دـیاب  ادـص  نت  .دوب  سکع  شراـک  ًاـقیقد  ینعی  دروآ ) یم  نییاـپ  ار  شتـسد   ) تفر
نامردپ دنتفگ : دیدمآ ؟ یناپوچ  هب  امش  ارچ  تفگ : رتخد  ات  ود  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  نآ  رد  هک  تسه  نآرق  رد  يا  هصق  دنناوخ ،

ترضح

ٌْخیَـش انوبَأ  َو  : » دـنیوگب دـنهاوخ  یم  نایراق  یتقو  .مینک  یم  یناپوچ  اـم  تسین و  یـسک  .تسا  ریگ  نیمز  ریپ و  مالـسلا  هیلع  بیعش 
اهنآ توص  هفایق و  هک  دنناوخ  یم  ینوزوم  ابیز و  نحل  اب  ار  هیآ  نیا  تسالاب . . .  شنـس  هدش  ریپ  میراد  يردپ  ( 23 صصق / « ) ٌریبَک

« .تسا مهم  اهنیا  .دهد  ناشن  ار  نیا 

گنهآ تسد و  تاکرح  ات  دراد  یعس  ناشیا  هک  مینک  یم ناعذا  هتکن  نیا  هب  یتئارق ، مالسالا  هجح  ینارنخس  زا  ییاهـشخب  ندید  اب 
ناغلبم هک  دراد  نیرمت  هب  زاین  ءارجا  يارب  اـهنحل ، یخرب  اـسب  هچ  هتبلا ، .دـشاب  گـنهامه  دـهد ، یم  هئارا  هک  ینومـضم  اـب  وا  نخس 

.دنهدب رارق  رظن  ّدم  ار  هتکن  نیا  دیاب  مرتحم 

شزومآ ندرک  دنتسم  . 12

هکلب دشاب ؛ نامگ  سدح و  رب  ینتبم  دیابن  میهد ، یم  هئارا  هک  ییاوتحم  : » هک تسا  نیا  یتئارق  مالـسالا  هجح  یغیلبت  ياهـشرافس  زا 
ادخ رب  هک  دنا  هدش  یفرعم  یناسک  دارفا  نیرت  ملاظ  نآرق ، زا  يدراوم  رد  .دشاب  ملعو  یحو  هب  دنتسم  دیاب  یبلطم ، ره  یفن  ای  تابثا 

.دنهد یم  تبسن  ادخ  هب  ار  نآ  دوخ ، ياه  يرواد  شیپ  هقیلس و  قبط  هتفگن ، ادخ  هک  ار  يزیچ  دندنب و  یم  ءارتفا 

فرط زا  هک  نآ  رگم  دهد ، تبسن  ادخ  هب  ار  يزیچ  درادن  قح  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتح 
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یـضعب ربماـیپ  رگا  و  َنِیتَوـْلا ؛ ُْهنِم  اـنْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلاـِب  ُْهنِم  انْذَـخال  ِلـیِواقالا  َضَْعب  اـْنیَلَع  َلَّوَـقَت  ْوـَل  َو  : » دـشاب هدـش  یحو  وا  هب  ادـخ 
« .میدرک یم  عطق  ار  شبلق  گر  سپـس  .میتفرگ  یم  رهق ) هب  و   ) تردـق اـب  ار  وا  ًاـعطق  دـهد ، تبـسن  اـم  هب  ار  یگتخاـس  ياـهراتفگ 

(44 - 46 هّقاح / )

ایآ میبای ، یمن  ارنآ  مکح  تنـس  نآرق و  رد  هک  میروخ  یم  رب  یلئاسم  هب  یهاگ  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  ریـصب  اـبا 
، زگره دومرف : ماما  میـشاب )؟ یحو  قیرط  زا  هفیظو  تخانـش  رظتنم  ای  و  ( ؟ مینک باـختنا  ار  یهار  دوخ  هیرظن  قبط  دـیهد  یم  هزاـجا 

(1)« .يا هتسب  غورد  ادخ  رب  يور ، اطخ  رگا  يرادن و  یشاداپ  دشاب ، ادخ  مکح  اب  قباطم  امش  هیرظن  رگا  اریز 

مهم و بلاـطم  زا  یخرب  یتـح  دـهد و  یم  هئارا  دنتـسم  تروص  هب  ار  دوخ  بلاـطم  یحو ، لـقع و  رب  هیکت  اـب  یتـئارق ، ياـقآ  جاـح 
ود هنومن ، ناونع  هب  ام  تسا ، یناوارف  ياه  هنومن  صوصخ  نیا  رد  .دـنک  یم  لح  یتحار  هب  یهلا  تایآ  هب  دانتـسا  اب  ار  زور  ثحابم 

: مییامن یم  لقن  ار  دروم 

: دندومرف هضور » هیرگ و   » صوصخ رد  یثحب  رد  ناشیا  لوا : هنومن  فلا )

تسا و مشچ  تاساسحا  دـیلک  تسا و  لقع  هنیئآ  نابز ، .دـشاب  ود  ره  ساسحا  لقع و  اب  دـیاب  ام  ياـه  يرادازع  هک  نیا  لوا  هتکن  »
ِلْدَْـعلِاب َو ُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  یلاـعت  يادـخ  .درادـن  تاـساسحا  درف  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناـشن  درادـن ، هیرگ  هـک  یمـشچ 

يرادازع .تسا  ساسحا  رگنایب  هک  يا  هولج  ناسحا ، دراد و  هشیر  لقع  رد  هک  تسا  یـشیارگ  ناـمه  لدـع ، ( 90 لحن / « ) ِناسْحِْإلا
يادـخ .دراد  ینآرق  هشیر  اه ، يرادازع  رد  ام  تاساسحا  زاربا  نیا  هک  نیا  مود  هتکن  .دـشاب  نیجع  ساسحا  لقع و  اب  دـیاب  ام  ياـه 

(2) .دندنازوس نامیا ، مرج  هب  ار  نانآ  هک  دنک  یم  دای  ینانمؤم  زا  جورب ، هروس  رد  یلاعت 

« َمیِهاْربِإ ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  : » هک دهد  یم  روتسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  هب  ای 
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اَمَأ ال  َلاَقَف : اَهِیف  ُرُْظنَنَف  ِِهتَّنُس ) َو ال   ) ِهَّللا ِباَتِک  ِیف  اَُهفِْرعَن  َْسَیل  ُءاَیْشَأ  اَْنیَلَع  ُدِرَت  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبال  ُْتُلق  َلاَق ": ٍریَِـصب  ِیبَأ  - . 1
ص 40. ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  ِهَّللا " یَلَع  َْتبَذَک  َتْأَطْخَأ  ْنِإ  ْرَجُوت َو  َْمل  َْتبَصَأ  ْنِإ  َکَّنِإ 

 . ٌدوُُعق اْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ  ِدُوقَْولا .  ِتاذ  ِراَّنلا  ِدوُدْخُْألا .  ُباحْصَأ  َِلُتق  ٍدوُهْـشَم .  ٍدِهاش َو  َو  ِدوُعْوَْملا .  ِمْوَْیلا  َو  ِجوُُرْبلا .  ِتاذ  ِءامَّسلا  َو  - . » 2
ِضْرَْألا َو ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  ِدـیِمَْحلا .  ِزیِزَْعلا  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  ام  َو  ٌدوُهُـش .  َنِینِمْؤُْملاـِب  َنُولَعْفَی  اـم  یلَع  ْمُه  َو 

.دنگوس دوهشم  دهاش و  هب  .دنگوس  دوعوم  زور  هب  .تسا  رایسب  ياهجرب  ياراد  هک  نامسآ  هب  دنگوس  ٌدیِهَش ؛» یَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا 
دندوب يا  هجنکـش  رگاشامت  .دـندوب و  هتـسشن  نآ  يالاب  نانآ  هک  هاگنآ  .مزیهرپ  شتآ  نامه  شتآ .) رپ   ) لادوگ نابحاص  رب  گرم 
.دندوب هدروآ  نامیا  دیمح  زیزع و  يادخ  هب  هکنآ  زج  دنتشادن ، نانمؤم  هب  يداریا  چیه  نانآ  .دنتـشاد  یم  اور  نانمؤم  هب  تبـسن  هک 

(1 - 9 جورب /  ) .تسا هاوگ  زیچ  ره  رب  دنوادخ  تسوا و  يارب  نیمز  اه و  نامسآ  تموکح  هک  نآ 
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؛ دنک دای  وا  زا  دیاب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنک ، ینابرق  ار  شدنزرف  ات  دش  رـضاح  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ( 41 میرم / )
میرک نآرق  رد  نینچمه ، درادـن ؟ رکذا » و  ، » هدـش هعطق  هعطق  یلاعت  يادـخ  يارب  شدـنزرف ، هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ایآ  لاـح 

گرزب نادرم  خیرات  نوچمه  دیاب  زین  نامرهق  نانز  خـیرات  میرک ، نآرق  يانبم  رب  هک  ( 16 میرم / « ) مَیْرَم ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  : » هدمآ
يادخالومعم هک  نیا  ای  ددرگ ؟ دای  دیابن  تسالبرک ، نامرهق  هک  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترـضح  زا  ایآ  لاح  .دوش  هتـشاد  هگن  هدنز 

َمیِهاْربِإ َو  : » افو هراب  رد  رگم  دـشاب ؛ هدرک  نایب  ار  لامک  کی  طقف  هک  میرادـن  يا  هیآ  دروآ و  یم  مهرـس  تشپ  ار  تـالامک  یلاـعت 
 . . .و تسادخ  یلو  هب  يرادافو  رهظم  البرک ، رد  مالسلا  هیلع  لضفلابا  ترضح  و   ( 37/ مجن یَّفَو (» يِذَّلا 

ب)

، تشاد جاور  اـجنآ  رد  ندز  همق  هک  یناتـسا  هب  ندز ، هـمق  تاـعبت  راـثآ و  یخرب  صوـصخ  رد  ینارنخـس  يارب  ناـشیا  مود : هنوـمن 
انِعار َو اُولوُقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » هک دندناوخ  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دنک ، ینارنخـس  مدرم  يارب  دنتـساوخ  یتقو  دنتـشاد و  يرفس 

هکلب نک ، نامتاعارم  انِعار » : » دییوگن ربمایپ ) هب  ! ) دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ٌمِیلَأ ؛  ٌباذَـع  َنیِِرفاْکِلل  اوُعَمْـسا َو  انْرُْظنا َو  اُولُوق 
(104 هرقب / « ) .تسا یکاندرد  باذع  نارفاک  يارب  دیونشب و  ار ) هیصوت  نیا   ) و ریگب ، رظن  رد  ار  ام  انرظنا » : » دییوگب

اب ترضح  نآ  هک  دندرک  یم  تساوخرد  دننک ، كرد  بوخ  ار  ربمایپ  نانخس  هکنیا  يارب  ناناملـسم  زا  یخرب  هک  دنداد  حیـضوت  و 
هدام ي زا  انعار »  » نوچ یلو  .نک  نامتاعارم  ینعی  .دنتفگ  یم  انِعار »  » هملک اب  ار  اضاقت  نیا  .دیوگب  نخس  نانآ  لاح  تیاعر  ّینأت و 

، تسا نداد  تلهم  ینعم  هب  یعر » »

ياجب هک  دـش  لزان  هیآ  اذـل  دـنتفرگ ؛ یم  تسا ، تقامح  یندوک و  ینعم  هب  هک  هنوعرلا »  » هدام ي زا  ار  اـنعار »  » هملک ي دوهی  یلو 
.دنکن هدافتسا  ءوس  نمشد  ات  انْرُْظنا » : » دییوگب انِعار » »

هک دیرب  راک  هب  يا  هملک  زا  نآ  ياج  هب  دنک ، یم  هدافتـسا  ءوس  انِعار »  » هملک زا  نمـشد  نوچ  دـیامرف ، یم  هک  تسا  نآرق  هیآ  نیا 
همق هک  امش  الاح  .دوشن  هدافتسا  ءوس 

ص:197
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هدرک و هدافتسا  ءوس  مادقا  نیا  زا  یبرغ ، ياه  هناسر  یخرب  اما  دینز ؛ یم  قشع  يور  زا  امش  تسا ؛  انِعار »  » لثم راک ، نیا  دینز ، یم 
ءوس يولج  هک  درک  يرادازع  یعون  هب  دوش  یم  .درادـن  ییاور  هشیر  ندز ، همق  هک  لاح  .دـنرب  یم  لاؤس  ریز  ار  اـم  تاداـقتعا  همه 

.تفرگ ار  نانآ  هدافسا 

بجاو تاعوضوم  هب  نتخادرپ  . 13

راک رد  هک  تسا  دقتعم  ناشیا  تسا .  ینویلیم  هدنام و  نیمز  بجاو ، تاعوضوم  هب  نتخادرپ  یتئارق ، مالـسالاهجح  یغیلبت  لوصا  زا 
دیاب ار  هلفان  نآ  دنزب ، ررـض  بجاو  هب  هک  يا  هلفان  هک  تیاور  هب  هجوت  اب  دوش و  تاعارم  دیاب  ّمهم  ّمها و  نید ، غیلبت  رد  یگنهرف و 

(1)، درک كرت 

رب هوـالع  نینچمه ، .میزادرپـب  یگنهرف  تاـبجاو  هب  نآزا  لـبق  هک  دـنناد  یم بوـخ  یـضرف  رد  ار  یگنهرف  تابحتـسم  هب  نـتخادرپ 
هرتسگرودقملا یتح  دشاب و  هتشاذگن  مدق  نآ  جیورت  ءایحا و  يارب  یـسک  تسا و  هدنام  نیمز  رب  هک  دشاب  يراکدیاب  ندوب ، بجاو 

.دشاب هتشاد  مه  ینویلیم 

یغیلبت داتـس  ریـسفت ، داتـس  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما  داتـس  تاکز ، ءایحا  داتـس  زامن ، داتـس  سیـسأت  هب  هاگدید  نیمه  اب  ناشیا 
: دیامرف یم  هاگدید  نیا  نییبت  رد  یتئارق ، ياقآ  جاح  .تسا  هتخادرپ  تیودهم ، زکرم  هرهچ و  هب  هرهچ 

« .تسا سروب  رد  هک  یبحتسم  ياهراک  هن  میورب ، هدش  شومارف  ینویلیم و  بجاو و  ياهراک  غارس  هب  راک  باختنا  رد  دیاب  ام  »

: دندومرف تاکز  هزوح  رد  غیلبت  صوصخ  رد  ناشیا 

هچ هب  متفگ  دوخ  اب  .تیالو  هزور و  جـح و  تاکز و  زامن و  تسا : هدـش  انب  هیاپ  جـنپ  رب  مالـسا  هک  میناوخ  یم  ددـعتم  تایاور  رد  »
هن ینک ، یم  لمع  يراد  تسود  ار  هچنآ  دوش  یم  مولعم  سپ  یتفرن ؟ تاکز  غیلبت  يارب  يرفـس  یلو  یتفر ، جـح  رفـس  اـهراب  لـیلد 

مارآ منادـجو  یمک  اـت  متفر  تاـکز  يارب  اـه  ناتـسا  هب  ددـعتم  ياهرفـس  متفرن و  جـح  یلاـس  دـنچ  اذـل  .هتفگ  مالـسا  هک  ار  هـچنآ 
(2)« .دریگ

ص:198

.525 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  .اَهوُُضفْراَف  ِِضئاَرَْفلِاب  ُِلفاَوَّنلا  ِتَّرَضَأ  اَذِإ  مالسلا :  هیلع  یلع  َلاَق  - . 1
53و52. ص : همانیگدنز ، - . 2
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نارگید دقن  رانک  رد  تیناحور  دقن  . 14

هک نیا  زا  لبق  اذل  درادن ؛ یفنص  بصعت  راک ، نیا  رد  هک  تسا  هناقفشم  هنازوسلد و  دقن  یتئارق ، مالـسالا  هجح  هتـسیاش  ياهراک  زا 
زیهرپ .دهد  یم ماجنا  هنادنمشوه  روط  هب  ار  راک  نیا  دنز و  یم  دوخ  نامزاس  دوخ و  هب  نزوس  کی  دنزب ، نارگید  هب  زودلاوج  کی 
رتحار ار  دقن  هلباقم ، يریگعضوم و  نودب  نانآو  هدش  مدرم  رتشیب  دامتعا  ببـس  دقن ، رد  یفنـص  لطاب  بصعت  نتـشادن  ضیعبت و  زا 

: هنومن ود  .دنریذپ  یم 

« یکـشزپ نادـند  هدکـشناد  رد  هاگـشناد  نیلوئـسم  دـیتاسا و  یـضعب  نایوجـشناد و   » يارب هک  اهـسرد  زا  یکی  رد  لوا : هنومن  فلا )
: دندومرف تشاد ، تشادهب )» بط و  : » سرد عوضوم  )

دب .دورب  نادنز  هب  دیاب  قذاح  ریغ  کشزپ  قساف و  ملاع  .تسا  ثیدـح  نیا  .دورب  نادـنز  هب  دـیاب  دـنکب  راک  هنایـشان  یکـشزپ  رگا  »
(1) .مناوخب . .  ار  شثیدح  تسین 

لکـشم یتـسه ، یکـشزپ  يوجـشناد  هک  مه  امـش  .مراد  لکـشم  هدـنب  .وگن  زیچ  چـیه  اـی  مناد و  یمن  وگب  یناد ، یمنار  يزیچ  رگا 
کی .تسا  طسوتم  هیآ  نیا  میوگ : یم  .مدـیمهفن  میوگب  هک  مشک  یم  تلاجخ  ممهف ؛  یمن  ار  هیآ  منک ، یم  هراختـسا  هدـنب  .يراد 
هخسن نیا  امش  .هلب  ییوگ : یم  یسیون ، یم  تیزیو  کی  مه  امـش  ینک ؟ یم  راک  هچ  امـش  .تسین  یلکـشم  هللاءاش  نا  دیهدب  هقدص 

». . . ؟ هدرم ای  دیا  هدنز هک  منیبب  نم  ات  دییایب  رگید  تعاس  تشه  لهچ و  ات  دینک  لمع  دیربب  ار 

یم یـشورف  مک  هک  ییاه  نآ  لاح  هب  ياو  ( 1 نیففطم / « ) َنیفِّفَطُْمِلل ٌْلیَو  : » دـیامرف یم  نآرق  سانلا  قح  هراب ي  رد  مود : هنومن  ب )
نم مریگ ، یم  ار  مدرم  تقو  منز ، یمن  یباسح  فرح  ربنم  يور  مور  یم  هک  دوش  یم  هبلط  نم  لماش  .دـننک  یم  يراـک  مک  دـننک ،

ینعی دوش ؛ یم  همه  لماش  هیآ ، نیا  .دننک  هدافتـسا  مدرم  هک  منزب  یفرح  دیاب  ما ، هتـسشن  ربنم  يور  نم  یتقو  .منک  یم  یـشورف  مک 
 . .« .میتسه ریگ  همه  .درادن  زرواشک  رگراک و  یناحور و  هب  راک  سانلا  قح 

ص:199

ِءاَیِرْکَْألا َو َنِم  َسِیلاَفَْملا  ِءاَّبِطَْألا َو  َنِم  َلاَّهُْجلا  ِءاَمَلُْعلا َو  َنِم  َقاَّسُْفلا  َسِبْحَی  ْنَأ  ِماَمِْإلا  یَلَع  ُبِجَی  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - . 1
ص 31) ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  « ) ٌْملُظ ِّدَْحلا  َدَْعب  ِماَمِْإلا  ُْسبَح  َلاَق :
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يدربراک دیفم و  تاکن  هئارا  . 15

ناـنآ دـشر  ببـس  يدربراـک و  دـیفم ، مدرم ، يارب  هک  تسا  ییاوتحم  بلاـطم و  هئارا  رد  تقد  غـیلبت ، هصرع  رد  مهم  ياـه  هتکن  زا 
یمن دارفا  رد  یتبثم  رثا  هتـشادن و  یعفن  هدیاف و  چیه  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  هبذاج  نابطاخم  یخرب  يارب  اسب  هچ  تامولعم ، یخرب  .دـشاب 

دیدج و تاعالطا  تامولعم و  ره  نایب  .دراذگ 

دشاب و تایاور  تایآ و  زا  هتفرگ  رب  ینید و  دیاب  غیلبت  ياوتحم  .تسا  یطلغ  راک  دشاب ، هتشادن  بطاخم  دشر  اب  یطابترا  هک  نیا  ول 
.دناسرب نابطاخم  هب  ار  فراعم  هنادنمرنه ، هئارا  هقیلس و  هلصوح و  اب  ات  دراد  هفیظو  ینید  غّلبم 

رد ناشیا  .دـیامن  یم  شرافـس  رما  نیا  هب  ار  ناغلبم  هتـسویپ  هدومن و  دـیفم  ملع  رب  هیکت  اوتحم ، هئارا  هیهت و  رد  یتئارق ، ياـقآ  جاـح 
: هک دندومرف  ینایب 

(1) .دنملع ندعم  یهلا  نذا  هب  نیموصعم : سپس  تسا و  دیجم  نآرق  رد  هدوب و  یلاعت  يادخ  زا  یقیقح ، ملع  »

: تسا هدرک  نایب  هلحرم  هس  ملع  يارب  میرک ، نآرق 

اَّمِم : » درک تساوخرد  مالـسلا  هیلع  رـضخ  زا  یـسوم  ترـضح  هک  یملع  دننام  دشاب ، ناسنا  يونعم  دشر  ببـس  هک  دیفم  ملع  فلا )
« ًادْشُر َتْمِّلُع 

.دوب ناشنید  ظفح  يارب  نانآ  میمصت  مهم  اریز  .ای . .  دندوب  رفن  هس  ایآ  هک  فهک  باحصا  ددع  هب  ملع  دننام  هدیاف ، یب  ملع  ب )

(2)« .نآ لاثما  رهوش و  نز و  نایم  ییادج  يارب  وداج  رحس و  دننام  ّرضم ، ملع  ج )

هک تسا  لصا  راهچ  هب  نداد  هجوت  ندناسانش و  رتشیب  ینامسآ ، ناربهر  ءایبنا و  شقن  : » هک دیامن  یم  دیکات  يرگید  نایب  رد  ناشیا 
: متفای زیچ  راهچ  رد  ار  ملع  يانب  ریز  دندومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .تسا  هدش  نایب  یثیدح  رد 

ریبدـت نآ و  زومر  رارـسا و  اه و  هدـیرفآ  هب  قیقد  هاـگن  لـقع و  هار  زا  ار  دوخ  راـگدرورپ  ینعی  یـسانشدوخ ؛ َکَّبَر .» َفِْرعَت  ْنَأ  . » 1
.میسانشب نآ  هنامیکح 
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برغ قرـش و  هب  رگا  ِْتیَْبلا ؛ َلْهَأ  اَنِْدنِع  ْنِم  ُجُرْخَی  ًاْئیَـش  اَّلِإ  ًاحیِحَـص  ًاْملِع  اَدِجَت  َْنل  َابِّرَغ  اَقِّرَـش َو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - . 1
ص 209. یشکلا ، لاجر  .تسه » موصعم  ناماما  ام  دزن  رد  هکنیا  رگم  دیبای  یمن  یحیحص  ملع  دیورب ،

.303 ص : ج 8 ، يدلج ،) 10) رون ریسفت  - . 2
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هدیرفآ ام  ندـب  رد  هاگتـسد  اه  هد  لولـس ، کت  کی  زا  تسا ؛  هدرک  ییامنرنه  هچ  ام  دوجو  رد  ینعی  َِکب ؛» َعَنَـص  اَم  َفِْرعَت  ْنَأ  . » 2
هدعم بلق ، هیلک ، ییاونش ، ییانیب ، هاگتـسد   ) .تسا هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نادنمـشناد  رمع  اه  نرق  اهنیا ، زا  کی  ره  اب  ییانـشآ  هک 

نآ هاگتـسد ، همه  نیا  یحارط  هلاس و  اه  هد  يدمآراک  اب  مک ، مجح  کی  رد  اهلوبلگ  اهلولـس و  دوجو  يدنب ، ناوختـسا  شراوگو ،
( ردام محر  هدیچیپ  مه  رد  ياه  یکیرات  رد  مه  نآ  عیام ، لولس  کی  يور  مه 

میورن و ههاریب  ات  تسیچ ؟ یتسه  ناسنا و  شنیرفآ  زا  فده  مینادب  هک  نیا  کنم » دارا  ام  . » 3

.میهدن رده  ار  دوخ  تاناکما  اهدادعتسا و 

ینعی (1) َِکنیِد ؛» ْنِم  َکُجِرُْخی  اَم  . » 4

نانمـشد یـسانش ، سوه  سفن و  یـسانش ، ناطیـش  یـسانش ، نمـشد  ینعی  دنک ؟ یم  ادج  قح  هار  زا  ار  ام  اه  بیـسآ  هچ  هک  مینادب 
ياه هئطوت  تاغیلبتو و  اهدیدهتو  اه  باتک  اهملیف و  اهراعش و  اه و  هدعو  هناتسود و  ياه  بلاق  رد  یهاگ  هک  یناسنا  ریغ  یناسنا و 

.دنک یم  جراخ  قح  رادم  زا  ار  ناسنا  نآ ، لاثما  ادیپان و  ادیپ و 

کی ره  رگا  دوب و  دهاوخ  دیفم  يرشب  تاعالطا  دوب ، تخانش  راهچ  نیا  رگا  هک  تسا  مولع  همه  يانب  ریز  تخانش  راهچ  نیا  ! يرآ
زا دشابن  اه  یشک  هلول  اه و  يوج  اهدس و  اهرهن و  اههوک و  هنماد  رگا  یتسار  .دشاب  هتشادن  فرظ  هک  تسا  یبآ  لثم  دوبن ، اهنیا  زا 

تارطخ زا  فده و  زا  دوخزا ، میکح ، يادـخ  زا  ناسنا ، رگا  نینچمه  .تسج  هرهب  ناوت  یمن  رگید  زور  يارب  زورما ، ناراب  فرب و 
لقاال ای  دش و  دهاوخ  مامت  تیناسنا  ررـض  هب  ای  اهدادعتـسا  تاناکما و  وا و  رمع  اب  هارمه  يرـشب  تالیـصحت  دـشاب ، لفاغ  اهبیـسآو 

زا يرایـسب  هچرگ  .تسا  لـصا  راـهچ  نیا  هب  نداد  هجوت  ندناسانـش و  رتشیب  ینامـسآ ، ناربهر  ءاـیبنا و  شقنو  .تفر  دـهاوخ  ردـه 
ناراب تارطق  یقاب  يارب  يرتسب  یـشک ، هلولو  يزاسدس  دـننام  لصا  راهچ  نیا  یلو  تسا  لصا  راهچ  نیا  زا  رتارف  نانآ ، تاروتـسد 

« .تسا

زومر زا  هدومن و  زیهرپ  يدربراک  ریغ  دیفم و  ریغ  ثحابم  نایب  زا  یتئارق  ياقآ  جاح 
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ْنَأ ُهَِعباَّرلا  َْکنِم َو  َداَرَأ  اَم  َفِْرعَت  ْنَأ  ُهَِثلاَّثلا  َکـِب َو  َعَنَـص  اَـم  َفِْرعَت  ْنَأ  ُهَِیناَّثلا  َکَّبَر َو  َفِْرعَت  ْنَأ  ٍَعبْرَأ  ِیف  ِساَّنلا  َْملِع  ُتْدَـجَو  - . » 1
ص 219. ج 1 ، دئاوفلازنک ، َِکنیِد » ْنِم  َکُجِرُْخی  اَم  َفِْرعَت 

یتئارق نسحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  غیلبت  سیردت و  نرق  www.Ghaemiyeh.comمین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 298زکرم  هحفص 235 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14351/AKS BARNAMEH/#content_note_201_1
http://www.ghaemiyeh.com


هدوب تایاور  تایآ و  زا  هتفرگ  رب  ناشیا  ياهـسرد  هک  تسا  نیا  ناشیا ، ثحابم  ندوب  هبذاج  اب  غیلبت و  هصرع  رد  ناشیا  يراگدـنام 
هدرک یعـس  دراد ، هک  یقوذ  رنه و  اب  هتبلا  .تسا  هدوب  ینید  نوتم  زا  هتفرگرب  هک  هداد  شنابطاخم  هب  ار  یتامولعم  تاعالطا و  اهنت  و 

.دهدب هئارا  يدربراک  یقیبطت و  تروص  هب  يزورما و  نابز  هب  ار  فراعم  ات 

ماظن نیلوؤسم  دقن  حدم و  . 16

همه زا  یمالسا  ماظن  ینابم  زا  عافد  نمـض  زوسلد ، مّلعم  نیا  .تسا  هنافـصنم  یهاگن  ماظن ، نیلوؤسم  هب  یتئارق ، مالـسالا  هجح  هاگن 
ار لئاسمو  بلاطم  یخرب  تبثم ، تاکن  ندید  اهفیرعت و  رانک  رد  هکلب  تسا ؛ هدرکن  هبناج  کی  عافد  نیلوؤسم  همه  زا  اهدرکلمع و 

شندوب یمدرم  هفیظو  هب  مه  ماظن و  زا  تیامح  هفیظو  هب  مه  تقیقح  رد  دـهد و  یم  رکذـت  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  نـالوؤسم  هب 
، دقن رد  هک  يا  هنوگ  هب  دهد ؛ یم  ماجنا  هنادنمشوهو  قیقد  تروص  هب  ار  راک  نیا  ناشیا  هتبلا ، .تسا  هدومن  لمع 

، تبثم داعبا  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  نینچمه ، .دیامن  یم  راذگاو  شنابطاخم  هب  ار  قیبطت  هدومن و  ءافتکا  اه  رایعم  تایلک و  هب  ابیرقت 
: هنومن ناونع  هب  .تسا  هتخادرپ  نآ  ینابم  ماظن و  زا  عافد  هب  رتشیب 

شیامزآ هلیـسو  هک  تسا  یبآ  رهن  ریـسم  رد  میور و  یم  ههبج  فرط  هک  تفگ  مدرم  هب  یهلا  ربهر  یئارجاـم ، رد  لوا : هنومن  فلا )
هب ار  امـش  دـنوادخ  ِهِدَِـیب ؛  ًهَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  اَّلِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  یِّنِم َو  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف  ٍرَهَِنب  ْمُکیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ   » تسامش

نینچ نیا  مه  لاملا » تیب  ( » 249 هرقب / « ) .تسام زا  دروخن  سک  ره  تسین  ام  زا  دروخب  نآ  زا  سک  ره  دنک ، یم  شیامزآ  یبآ  رهن 
هک دشاب  يروج  دیاب  دارفا  یگدنز  تسین ؛ يروط  يداع  رادـقم  هب  .تسام  زا  دروخن  سک  ره  تسین و  ام  زا  دروخب  سک  ره  .تسا 
یم تلاجخ  ًانیقی  دـننیبب ، مدرم  رگا  هک  مینک  یم  جرخ  يروج  لاـملا  تیب  زا  اـم  دـشکن و  تلاـجخ  ناـسنا  داد ، ناـشن  نیبرود  رگا 

يرادا یلام  نینواعم  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  لثم  .دشاب  عمج  ناشـساوح  دیاب  دنراد ، تسد  هب  ار  تکلمم  لوپ  هک  اهنآ  میـشک و 
 . تسا ناشتسد  هب  ماما  مهس  هک  ییاملع  و  تسه ، هجدوب  هک  اجک  ره  اهراد  هناخراک  کناب و  نیلوئسم  تارادا و  همه  رد 

نکمم .اه  فعض  اه و  یبوخ  نایم  هسیاقم  مینک ، هسیاقم  دیاب  مود . . .« : هنومن  ب )
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مرظن هب  .مینکب  میهاوخ  یمن  هیجوت  دیایب ، شیپ  یتالکـشم  کی  دـشاب ، هدـش  مک  يزیچ  کی  دـشاب ، هدـش  نارگ  يزیچ  کی  تسا 
مینک و هیجوت  ار  هابتـشا  راک  ینعی  تسا ؛ تقامح  هیجوت  تسالـضف : زا  یکی  ییـالط  ياـه  هملک  نآ  زا  ما  هتفگ  ار  هملک  نیا  ررکم 
اه هچب  ردقچ  .ریسا  زابناج و  دیهش ، رازه  اهدص  رطاخب  ارچ ؟ تسا ، تیانج  مه  فیعضت  .درادن  یفعـضو  یبیع  ام  تکلمم  مییوگب 
هک تسا  نیا  ام  تیلوؤسم  ینعی  تسا ؛ تلاسر  لیمکت  اـما  .دیـسر  نامتـسد  هب  ماـظن  نیا  اـت  .و . .  دـندش  هویب  اـه  نز  دـندش و  میتی 

.مینک لیمکت  مییایب 

ثحب عبانم  یفرعم  . 17

ار هدش  نایب  تاکن  وا  ات  ددرگ  یم  بطاخم  دامتعا  ندرب  الاب  ببس  ثحب ، عبانم  یفرعم  اب  سالک ، بلاطم  ینارنخـس و  يزاسدنتـسم 
هجح بوخ  ياـهراک  زا  .دـهدارف  شوگ  بلاـطم  هب  يرتشیب  رتهب و  تقد  اـب  درواـین و  باـسح  هب  هدـنیوگ  یـصخش  ياـه  تشادرب 

راصتخا روط  هب  زین  ار  هدافتسا  دروم  عبنم  عقاوم ، یخرب  رد  دزادرپ و  یم  سرد  عبانم  نایب  هب  الومعم  ناشیا ، هک  نیا  یتئارق ، مالـسالا 
: اه هنومن  یخرب  .دنک  یم یفرعم 

، دـندرک یم  رافک  نیقفانم و  اب  ناماما  هک  ییاه  ثحب  .لالدتـسا  ینعی  جاجتحا  .یـسربط  موحرم  زا  جاـجتحا  ماـن  هب  تسا  یباـتک  - 
هللا یلص  ادخ  لوسر  جاجتحا  زا  .جاجتحا  باتک  مان  هب  تسا  هدرک  عمج  دلج  ود  رد  ار  اه  لالدتسا  نآ  زا  یتمـسق  یـسربط  موحرم 

نیمه ات  تسا  هدرک  عورش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآ  هیلع و 

.مییوگ یم  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تاجاجتحا  زا  يرادقم  ام  الاح  .تسا  هدرک  لقن  ناماما  زا  یکی  یکی  روط 

زا دـیتسه  ناتـسدرک  داباهم  لها  امـش  .تسا  لامعلازنکزا  ثیدـح  .مینک  تکرح  طخ  کـی  رد  اـت  مناوخب  ناـتیارب  يوبن  ثیدـح  - 
هک تسا  یثیدـح  مهم  بتک  زا  باـتک  نیا  .تسا  هدـش  لـقن  ننـست  لـها  ياـملع  زا  مه  ثیدـح  نـیا  دـیتسه ، تنـس  لـها  ناردارب 
زا رتشیب  زیچ  همه  زا  نم  نّولـضملا » همئالا  یتما  یلع  فاخأ  ام  فوخأ  نا  : » دومرف ربمغیپ  .دـنا  هدرک  لقن  ننـست  لـها  ار  شثیداـحا 

« .مسرت یم  هدننک  هارمگ  ناربهر 

تنـس لها  ياملع  زا  لصفم  روط  هب  ریدـغلا  تفه  دـلج  رد  هر )  ) ینیما همالع ي  .تساه  ینـس  باـتک  زا  میوگ  یم  هک  یتـالمج  - 
 . . .تسا هدرک  لقن 

دارفا ههبج  رد  ام  نالا  .تسین  مالسا  نید  هب  طوبرم  طقف  تداهش  هلأسم  - 
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هکدننک یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  لوق  زا  یتم  لیجنا  رد  اه ، یحیـسم  یبهذم  باتک  لیجنا ، رد  .میراد  ینمرا  یحیـسم و 
حالـصا هب  تسد  ریـشمش  اب  ات  مدمآ  دینک ؟ یگدنز  ملاس  ات  مدمآ  هکلب  دیباوخب ، دیروخب و  تحار  امـش  ات  مدـمآ  نم  دـینکن  لایخ 
.تسا هدرک  حرطم  ار  تداهش  هلأسم  مه  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  دننک  یم  حرطم  ار  هلأسم  نیمه  ءاقول  لیجنا  رد  ای  .منزب 

لوبق ًامامت  .مدرک  هعلاطم  ار  تسا  تنـس  لها  مهم  ياه  باتک  زا  هک  كردتـسم ، باتک  نینچمه  ریدغلا و  مشـش  دـلج  زورما  نم  - 
.دنیوگ یم  ود  ره  ینس  هعیش و  هبعک  رد  ار  یلع  دلوت  هلئسم ي  ینعی  .دش  دلوتم  هبعک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دنراد 

نامز ماما  دروم  رد  یفراعملا  هریاد  کی  تسا و  یبوخ  رایـسب  باتک  هک  مراـکملا  لاـیکم  باـتک  رد  تیاور  کـی  يرادزرم ؛ اـما  - 
.تساه ناملسم  زرم  زا  تظافح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ياهراک  زا  یکی  هک  تسا  هدش  لقن  تسا 

.تسا راونالاراحب  دلج 89  زا  ًارثکا  منک ، یم  لقن  هک  ییاه  ثیدح  نیا  ...هعمجزامن  - 

ثحب هدنورپ  نتشاذگزاب  . 18

رگا هک  دهد  یم  هئارا  يا  هنوگ هب  ار  دوخ  ثحابم  ناشیا  .تسا  یتئارق  مالسالا  هجح  یمّلعم  تاّنسحم  زا  ثحب  هدنورپ  نتـشاذگ  زاب 
صوصخ رد  یبطاخم  رگا  هک  نیا  اـی  دـیامن و  لـیمکت  رگید  ثحاـبم  رد  دـشاب ، ثحب  دروم  عوضوم  صوصخ  رد  يرگید  تاـکن 

هار دنکب ، یلیمکت  قیقحت  تساوخ  یسک  رگا  ای  دوشن و  دراو  داریا  ناشیا ، سیردت  هب  تشاد ، يرگید  تاکن  ثحب ، دروم  عوضوم 
: ددرگ یم نایب  تسا ، تقد  نیا  هدنرادربرد  هک  ثحابم  زا  ییاهزارف  هنومن  ناونع  هب  .دنکن  ضرف  هدش  مامت  ار 

، میوگ یم  ار  همه  هک  منک  یمن  اـعدا  میوگ و  یم  ار  لـماوع  زا  يا  هشوـگ  .مینک  یم  ثحب  زورما  هک  دراد  یلماوـع  یباـجح  یب  - 
.ما هدرک  عمج  ار  رادقم  نیا  نم  اریز 

دشاب هتشاد  مه  رگید  ياهتلع  دیاش  ما ؛ هدرک  يروآ  عمج  نم  تلع ، تسیب  هتبلا  دراد .  تلع  ات  تسیب  بهذم ، زا  زیرگ  - 

ياهناتـساد نیب  قرف  تازایتما و  هک  تخادـنا  منهذ  هب  ادـخ  هفیطل  اـت  دـنچ  .مدرک  یم  رکف  نآرق  ياـه  هصق  دروم  رد  بشید  نم  - 
.متسه دلب  نم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دراد ، قرف  ات  هدزیس  میوگ  یم  هکنیا  .دراد  قرف  هدزیس  تسا ، نارگید  ياهناتساد  نآرق و 
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.دشاب هتشاد  يرتشیب  ياهقرف  دیاش 

.دیسر نم  نهذ  هب  هک  تسا  يزیچ  ات  راهچ  نیا  تسا . . .  زیچ  راهچ  نامیا ، یب  رسمه  تارطخ  - 

، دننک تقد  ریسفت  نیا  ياه  مایپ  تاکن و  رد  رگا  دنراد ، یبوخ  تالیصحت  هک  یمرتحم  ناگدنناوخ  : » دسیون یم  رون  ریسفت  رد  و  - 
زا رکشت  نمـض  .دننک  لاسرا  ام  يارب  ار  تاکن  نآ  رگا  .تسا  هدماین  هدنـسیون  نهذ  هب  هک  دسرب  ناشرکف  هب  يدیدج  بلاطم  دیاش 

« .مییامن یم  جرد  صاخ  تمالع  اب  يدعب  ياه  پاچ  رد  نانآ ،

یصصخت ياهثحب  زا  زیهرپ  . 19

یم صاخ  نابطاخم  یملع و  نکاما  هب  صتخم  هک  تسا  يوزوح  یملع  یـصصخت و  ثحابم  هب  نتخادرپ  بطاـخم ، عفد  لـماوع  زا 
هدـیچیپ یـصصخت و  ثحاـبم  زا  تدـش  هب  مدرم ، مومع  يارب  غیلبت  رد  هک  تسا  نیا  یتـئارق  مالـسالا  هجح  تیقفوم  زومر  زا  .دـشاب 

.تسا هدرک  ءاـفتکا  مدرم  مهف  لـباق  یمومع و  ثحاـبم  تاـکن و  هب  اـهنت  یفراـعم ، عوضوم  ره  هب  نتخادرپ  رد  تسا و  هدومن  زیهرپ 
: دندومرف ینایب  رد  صوصخ  نیا  رد  ناشیا ،

باتک همه  نوچ  .تسین  نآ  رد  نویزیولت  يارب  زیچ  چـیه  اـما  منک ، یم  هاـگن  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  باـتک  کـی  نم  اـه  تقو  یهاـگ  »
ات هلاس  تفه  هچب ي  زا  ینویزیولت  ثحب  ياپ  نوچ  .دـشاب  شوج  بآ  لثم  هک  مییوگ  یم  یتایاور  تاـیآ و  زا  اـم  .تسا  یـصصخت 

(1)  . .« .دنیشن یم  مدآ  عون  همه  داوس ، یب  ات  داوساب  زا  .دنیشن  یم  هلاس  دون  مدآ 

مهف هک  یفسلف  یمالک ، یهقف ، یبدا ، ینف ، تاحالطصا  زا  ریـسفت  نیا  : » هک تسا  هدومن  نایب  رون  ریـسفت  همدقم  رد  نآرق ، مّلعم  نیا 
زا ییاهسرد  اهنت  هدرک و  زارتحا  تسا  یصاخ  هورگ  صوصخم  نآ 

(2)« .تسا هدروآ  دشاب  مایپ  ولبات و  تروص  هب  ایند و  هدنز ي  ياه  نابز  هب  همجرت  لباق  هک  ار  نآرق 

رگا اذل  تسا ؛ ناشیا  صصخت  رد  هک  دنک  یم  دورو  یثحابم  هب  ناشیا  نینچمه ،
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بطاخم هب  تسا و  هدـش  در  هدومن و  هراشا  نآ  هب  راذـگ  هناطاتحم و  تسا ، هدوب  هراشا  هب  راچان  هدوبن و  ناـشیا  صـصخت  رد  یثحب 
: هنومن ناونع  هب  .منک  یم  يا  هراشا ترورض  ياضتقا  هب  تسین و  نم  صصخت  رد  ثحب  نیا  هک  دوش  یم  رکذتم  زین 

هک دراد  یهقف  ثیداحا  يرس  کی  یهتنم  .تسا  راونالاراحب  دلج 89  زا  ًارثکا  منک  یم  لقن  هک  ییاه  ثیدح  نیا  لوا : هنومن  فلا )
(1) .منک یم  لقن  ار  یهقف  ریغ  تایاور  نم  تسا و  اهقف  هب  طوبرم 

ندرک مک  رد  شزرو  .متفرگ  اهرتکد  زا  متسین  دلب  متسه و  دنوخآ  نم  نوچ  ار  اهنیا  هک  دراد  یتاکرب  کی  شزرو  مود : هنومن  ب )
مدآ .دننیب  یم  ریخ  ناشدوخ  راک  زا  يریپ  رد  دـننک ، یم  شزرو  هک  ییاهنیا  یتح  .تسا  رثؤم  هدـعم  مخز  نوخ ، راشف  دـنق ، هتکس ،

، تسین نم  صـصخت  رد  نوچ  رگید  ار  اهنیا  .دراد . .  تمواقم  ضارما  لباقم  رد  .دراد  یگدامآ  نیگنـس ، ياهراک  يارب  راکـشزرو 
يا هراشا تسا ، یندب  تیبرت  تیبرت ، داعبا  زا  یکی  تسا و  تیبرت  صوصخ  رد  ثحب ، نوچ  .دنیوگب  دنتـسه ، شلها  هک  یناسکدیاب 

تـسا یـصصخت  ینف و  تسین ، نم  هب  طوبرم  هک  يزیچ  نآ  منک .  یم  فقوت  دیاب  نم  تسا ، نم  هب  طوبرم  هک  يزیچ  نآ  .منک  یم 
(2) .منک هراشا  دیاب 

یلاجنج ياه  ثحب  زا  زیهرپ   . 20

رارق رگا  دومن و  زیهرپ  نیرفآ  لاجنج ياه  ثحب زا  دیاب  سالک ، ینارنخـس و  رد  هک  تسا  نیا  یتئارق ، مالـسالا  هجح  ياهـشرافس  زا 
هئارا ار  نآ  هنادنمرنه  تروص  هب  درک و  هاگن  نآ  هب  بسانم ، دید  هیواز  اب  دیاب  ددرگ ، نایب  یفالتخا  یلاجنج و  ثحب  کی  هک  دشاب 

: هنومن ناونع  هب  .دومن 

: دندومرف زورون » دیع   » عوضوم صوصخ  رد  ناشیا  ناملعم ، ناغّلبم و  تهج  یشزومآ  ياه  همانرب زا  یکی  رد 

مه یضعب  دهد و  یم رونام  نآ  يور  امیـس  ادص و  یلم  هناسر  مه  دنراد و  شیارگ  مدرم  مه  هک  تسا  یثحابم  زا  زورون  دیع  ثحب  »
هتبلا .دنشاب  یم نآ  یفن  ددص  رد 
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تاکن درک و  یـسررب  ار  دـیع  موهفم  مالـسا  هاگدـید  زا  ابیز  تروص  هب  ثحب ، تابثا  یفن و  ياج  هب  فیطل  قیقد و  هاگن  اب  ناوت  یم
ار یبوخ 

هدئام اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  انَّبَر  : » تسا ینامـسآ  هدئام  لوزن  دیع ، أدـبم  میرک ، نآرق  هاگدـید  زا  هک  دوش  نایب  دـیع  هرابرد ي  الثم  دومن ؛ نایب 
هدئام  ) .دشاب دیع  ام  ناگدنیآ  ینونک و  لسن  يارب  هک  تسرف  ورف  ام  رب  نامسآ  زا  يا  هدئام  اراگدرورپ !  ًادیِع ؛ اَنل  ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنِم 

(114/

: میراد دیع  روج  راهچ  ام  هک  دوش  نایب  سپس 

غراف نشج  هک  راـک  ناـیاپ  يارب  دـیع  دـنریگ 3 . یم نشج  ار  یناکم  ای  یحرط  حاـتتفا  ـالثم  .راـک  هب  زاـغآ  دـیع  تعیبط 2 . دـیع  . 1
.تسا یتافیرشت  نشج  هک  شدوخ  تدالو  زورلاس  يارب  دیع  دشاب 4 . یم  نآ  دننام  یلیصحتلا و 

تسا و دیع  ریدغ ، دیع  دوش  یم نایب  اذل  .هّلق  هب  ناسنا  ندیـسر  ینعی  تس ؛  يریگ ا هجیتن  دیع  اهدـیع ، نیرتهب  هک  دـینک  نایب  سپس 
یم هزیرغ  رب  هفیظو  هبلغ  هام  هک  ناـضمر  كراـبم  هاـمرخآ  اـی  دوش  یم  هدرپس  موصعم  ربهر  هب  بتکم  نوچ  دـشاب  یم  دـیع  نیرتهب 

هفیظو مالـسلا  هیلع  میهاربا  رد  هک  تسا  ناسنا  رد  هزیرغ  هفیظو و  يریگرد  هک  نابرق  دیع  ای  .میریگ  یم  نشج  رطف ، دیع  رد  دـشاب ،
حیـضوت نایب و  ار  ٍدـیِع » ُمْوَی  َوُهَف  ِهِیف  ُهَّللا  یَـصُْعی  َال  ٍمْوَی  ُّلُـک   » ثیدـح میناوت  یم اـجنیا  .میریگ  یم نشج  ار  نیا  درک ، هبلغ  هزیرغ  رب 

زور دنچ  دینک ، هاگن  دوخ  هتشذگ  لاس  هب  امش  میئامن : باطخ  مدرم  هب  دعب  .تسا  دیع  دوشن ، تیـصعم  هک  يزور  ره  ارچ  هک  میهد 
نایب مالـسا  دـیع  اب  ار  اه  دـیع  قرف  دـیناوت  یم  همادا  رد  هدـن و . . .  تفگ  هفیظو  یلو  هدـب ؛ شحف  تفگ : هزیرغ  دـیدش و  ینابـصع 

اب صخـش  هطبار ي  ثحب  مه  دیع ) زامن   ) تسا حرطم  ناحبـس  يادخ  اب  صخـش  هطبار ي  ثحب  مه  یمالـسا ، ياهدیع  رد  .دـیئامن 
(. هرطف تاکز  مدرم (  اب  هطبار ي  مه  رطع ) زا  هدافتسا  بسانم و  سابل  ندیشوپ   ) دشاب یم  حرطم  شدوخ 

ثحابم زا  دیاب  دشابن ، ییاناوت  نیا  رگا  اما  .درک  حرطم  ار  ثحابم  یخرب  يدیدج ، دـید  هیواز  زا  رگید و  هاگن  کی  اب  ناوت  یم سپ 
.دومن زیهرپ  یلاجنج 
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بطاخم مراهچ : لصف 

هراشا
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: مراهچ لصف 

بطاخم

سانش بطاخم  قفوم ، غّلبم  مّلعم و  .تسوا  یغیلبت  زاین  تیفرظ و  هنیمز ، هب  هجوت  بطاخم و  تخانـش  غیلبت ، يدیلک  مهم و  ناکرا  زا 
دادعتسا و تیفرظ ، هنیمز ، یتفرعم ، حوطس  توافت  قیالـس ، قیالع و  عونت  هب  هجوت  اب  هک  تسا  فقاو  تقیقح  نیا  هب  تسا و  یبوخ 

.دیامنب حیحص  يزیر  همانرب  وا  لاقتنا  هویش  مایپ و  عون  باختنا  رد  ات  دسانشب  ار  دوخ  مایپ  بطاخم  دیاب  .و . .  نابطاخم  زاین 

اهنآ هب  هبرجت  اب  مّلعم  نیا  هک  یتاکن  زا  یشخب  هب  تمسق  نیا  رد  ام  .تسا  یسانش  بطاخم  یتئارق ، مالـسالا  هجح  تایقفوت  زا  یکی 
.مینک یم  هراشا  هتشاد  هجوت 

زاین لصا  هب  هجوت  . 1

توعد ینارنخـس  يارب  یتقو  يددـعتم  دراوم  رد  ناشیا  .تسا  نابطاخم  زاـین  هب  هجوت  یتئارق ، مالـسالا  هجح  یغیلبت  یعطق  لوصا  زا 
.دنهد یم هئارا  ار  ثحب  نانآ  زاین  یبسن  تخانـش  زا  سپ  نابطاخم و  دوخ  ای  یگنهرف  نایلوتم  نیلؤوسم و  زا  شـسرپ  اب  دـندرگ ، یم

: دنیامرف یم هیصوت  هنوگ  نیا  هنیمز  نیا  رد  هبرجت ، اب  مّلعم  نیا 

ياه سابل  رگا  امـش  .دـننز  یم  سپ  ار  نآ  ّالا  دـنهد و  یم  شوگ  هقـالع  اـب  دـشاب  زاـین  دروم  دوش ، یم  غیلبتو  سیردـت  هچنآ  رگا  »
لئاسم لصا ، هکلب  تسین ؛ ام  تاعلاطم  رایعم  ثحاـبم ، هئارا  رد  .درادـن  يرتشم  دـیربب ، ریـسمرگ  قطاـنم  هب  ناتـسبات  رد  ار  یناتـسمز 

ای دـنک ، لح  ار  يدرف  زاین  ای  بحتـسم ؛ ای  دـشاب ، بجاو  ای  دـیاب : میهد  یم  هئارا  هک  ار  يزیچ  هتبلا ، .تسا  بطاخم  زاـین  يرورض و 
.ار هعماج  زاین 

رد ای  دوش ؛ هتخادرپ  یعوضوم  هب  یلیصفت  تروص  هب  یقیقحت ، بتک  رد  اسب  هچ 
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بطاخم زاینو  اهترورـض  هب  هجوت  اب  بلاطم  ندرک  نیچتـسد  غّلبم  ملعم و  رنه  اما  ددرگ ، ناـیب  يددـعتم  تاـعورف  هلاـسر ، باـتک و 
هب يزاین  هن  تسا و  یفاک  لصفم  بلاطم  همه ي  ندینش  يارب  ناسنا  رمع  هن  نوچ  .تسا 

وا هب  باختنا و  ار  تسام  بطاخم  زورما  زاین  ترورـض و  هک  ییوراد  مولع ، بتک و  هناخوراد  زا  دـیاب  ام  .تساهنآ  همه ي  ندـینش 
« .دراد زین  هلصوح  هقیلس و  هب  زاین  بطاخم ، تخانش  رب  هوالع  مادقا ، نیا  میهدب و 

، دیاقع زا  عونتم  تروص  هب  ثحابم  رد  تشاد و  هجوت  بطاخم  ياهزاین  همه  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  ناشیا  يدج  ياهـشرافس  زا  هتبلا 
.تفگ نخس  ماکحا  هریس و  قالخا و 

نابطاخم اب  اوتحم  بسانت  تیخنس و  . 2

فنـص زا  ای  بطاـخم  نس  یهاـگ  هک  دراد  یـصاخ  ياوتحم  هب  زاـین  بطاـخم  دراوم ، یخرب  رد  یمومع ، ياـه  ینارنخـس  زا  ریغ  هب 
: دیامرف یم  یتئارق  مالسالا  هجح  .دراد  ار  ءاضتقا  نیا  بطاخم ، ندوب  صاخ 

هب نامرف  راـنک  رد  دوخ  دـنزرف  هب  نامقل 7  .مینیب  یم  ار  بطاخم  اـب  عوضوم  بساـنت  زا  هنومن  اهدـص  تاـیاور  نآرق و  رد  تقد  اـب  »
نآ رطاخ  هب  نیا  تسا و  حرطم  تاکز  زامن ، رانک  رد  ًالومعم  هک  یلاح  رد  دـهد  یم  روتـسد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  زامن ،
مه دوش ، یم  هتخاس  ناکدوک  يوراد  ناونعب  هک  یـصرق  .دوش  هداد  وا  هب  تاـکز  ناـمرف  اـت  درادـن  یلاـم  اـًلومعم  ناوجون  هک  تسا 

.دنک ادیپ  لیم  نآ  ندروخ  هب  تسین ، هاگآ  وراد  هفسلف  هب  هک  كدوک  ات  رت  نیریش  گنشق و  مه  تسا و  رت  کچوک 

زا نخـس  میرحت ، هروس  زاغآ  رد  نوچ  الثم  تسا ؛ هداد  ماجنا  یفیطل  رایـسب  شور  هب  ار  تیخنـس  بساـنت و  نیا  میرک  نآرق  یهاـگ 
.تسا (1) هتشگ  فرحنم  امش  ياه  لد  امُُکبُوُلق ؛ ْتَغَص   » .دوب ربمایپ  نانز  زا  رفن  ود  فارحنا 

زا نخس  هروس ، نیا  رخاوا  رد  »

ص:211

َِکلذ َدـَْعب  ُهَِکئالَْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُحـِلاص  ُلیِْربِج َو  ُهالْوَم َو  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  امُُکبُوُلق َو  ْتَغَـص  ْدَـقَف  ِهَّللا  َیلِإ  ابُوتَت  ْنِإ  - . 1
هتشگ فرحنم  امش  ياه  لد  اریز  .تسامش ) عفن  هب  ، ) دینک هبوت  ادخ  يوس  هب  نآ ) هدنونش  زار و  رگاشفا  ، ) رفن ود  امـش  رگا  ٌریِهَظ ؛ 

لیئربج و نینچ  مه  وا و  روای  تسوا  دـنوادخ ، اریز  .درب )  دـیهاوخن  شیپ  زا  يراک  ، ) دیـشاب مه  روای  ربمایپ  لـباقم  رد  رگا  تسا و 
(4 میرحت /  ) .دنتسه وا  یماح  ناگتشرف  همه  نانآ ، رب  هوالع  حلاص و  نانمؤم 
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ود نارسمه  هب  دنوادخ  اّما  دندوب ، رفک  هنومن  زین  حون  رسپ  بهلوبا و  هک  نیا  اب  تسا ؛ هدمآ  نایم  هب  طول  حون و  ترضح  رـسمه  ود 
یعون هک  شرـسمه  طسوت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زار  ندرک  شاف  اـب  اـت  درک  حرطم  ار  تناـیخ  هملک  دز و  لاـثم  ربماـیپ 

« .تسا تاجن  دیلک  ربمایپ  هب  یگتسباو  دننکن  نامگ  هک  دشاب  ربمایپ  نانز  هب  يراطخا  رادشه و  دشاب و  هتشاد  بسانت  تسا ، تنایخ 

يدایز دراوم  رد  .دـشاب  هتـشاد  تیخنـس  شنابطاخم  اب  وا  بلاطم  ات  دـیامن  یم  یعـس  ثحاـبم ، هئارا  هیهت و  رد  یتئارق ، ياـقآ  جاـح 
یتیاور ای  هیآ  هتبلا  دنک ؛ یم  هدافتـسا  تسوا ، بطاخم  اب  بسانم  هک  یتمـسق  نآ  زا  دنلب ، تیاور  کی  ای  ینالوط  هیآ  کی  زا  ناشیا 

راک نیا  تیلباق  هک  دیامن  یم  عیطقت  ار 

: دندومرف شرافس  ناغلبم  هب  ینایب  رد  ناشیا  .دشاب  هتشاد  ار 

رد دروخ ، یم  بطاخم  درد  هب  ینالوط  ثیدح  کی  زا  یشخب  یهاگ  .تفگ  نخس  وا  ياهزاین  بسانت  هب  یسک  ره  اب  دیاب  غیلبت  رد  »
نیا .درک  یهن  اـهراک  نیا  زا  ترـضح  ینعی  میراد ؛ یهاـنم  ثیدـح  ماـن  هب  یثیدـح  ـالثم  درک ؛ هئارا  ار  شخب  ناـمه  دـیاب  اـج  نیا 

، يرـشقره يارب  ددرگ و  کیکفت  تقد  اب  دیاب  هکلب  دناوخ ؛ بطاخم  ره  يارب  مهرـس و  تشپ  ار  اهنیا  دیابن  تسا و  لّصفم  ثیدح ،
(1)« ِناَنْسَْألِاب ِراَفْظَْألا  ِمِیْلقَت  ْنَع  ّیبنلا  یَهَن  : » لاثم ناونع  هب  .دناوخ  ار  نآ  اب  بسانم  شخب 

نیا سپ  دـننک ، نینچ  تسا  نکمم  اـه  هچب  ینعی  .تسا  اـه  هچب  هب  طوـبرم  ـالومعم  راـک ، نیا  .دـیریگن  نادـند  اـب  ار  ناـتیاه  نخاـن 
.تساه هچب  يارب  بسانم  تمسق ،

! اه رتگرزب  دورب ؟ دجسم  رد  بنج  دناوت  یم  یسک  هچ  بوخ  .ورن  دجسم  هب  تبانج  اب  هک  تسا  هدمآ  رگید  تمسق  رد  ای 

! راد هیامرس  ياهدرمریپ  دنک ؟ یم  يراک  چگ  ار  شربق  یسک  هچ  .تسا  هدومن  یهن  ربق  ندرک  يراک  چگ  زا  ای 

هک مینک  باسح  دیاب  ام  تسا ؛ یهن  مه  هسره  .تسا  اهریپ  يارب  یهن  کی  اه و  ناوج  يارب  یهن  کی  اه ، هچب  يارب  یهن ، کی  سپ 
هچ يارب  ثیدح  نیا  شخب  مادک 

ص:212

ص372. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - . 1
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»؟ تسا بوخ  ینس 

دنا و هدوب یـصاخ  فنـص  زا  هک  هدش  رازگرب  ییاه  هورگ  يارب  نآرق ،» زا  ییاهـسرد   » زا ییاه  شخب  اهلاس ، نیا  لوط  رد  نینچمه ،
: هنومن ناونع  هب  .تسا  هدومن  باختنا  شنابطاخم  اب  خنس  مه  ار  دوخ  ثحب  عوضوم  یطیارش ، نینچ  رد  مه  ناشیا 

رد ینیمخ  ماما  یکشزپ  عمتجم  رد  تسا  راتـسرپ  زور  هک  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  ترـضح  دلوت  تبـسانم  هب  لوا : هنومن  فلا )
هئارا هک  ییاهثحب  لصفرس  .میتسه . .  ناتسرامیب  نیا  ناراکردنا  تسد  ناراکمه و  راتـسرپ و  ناردارب  نارهاوخ و  تمدخ  رد  نارهت 
.دنراد لکـشم  اه  یکاروخ  رد  دنرود  ایبنا  زا  هک  یناسک  ندروخ 3 . تشادهب  هرابرد  مالسا  تقد  ناریا 2 . رد  بط  تمدق  . 1 دش :

يور زا  يراتسرپ  یکـشزپ و  دیاب  .مالسا 6 . رد  راتـسرپ  کشزپ و  شاداپ  شزرا و  .فورظ 5 . یتشادهب  لئاسم  رد  مالـسا  تقد  . 4
. . . . .دشاب 7 هقالع 

تسا و بوخ  ناـشزامن  تسا و  بوخ  ناشـسرد  هک  ینارهاوخ  میتـسه  رنهاـب  دیهـش  ناتـسریبد  نارهاوخ  عمج  رد  مود : هنوـمن  ب )
ترضح هب  عجار  يرادقم  مهاوخ  یم  نم  .بوخ  مه  ناشباجح 

میراد تیاور  .هدنشخرد  ینعی  ارهز  دنک  یم  قرف  اه  یقاب  اب  شزیچ  همه  ینعی  ادج  ینعی  همطاف  منک  تبحـص  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
زا یکی  دراد  هک  یلامک  نارازه  نایم  رد  .دندوب . .  هجوت  رد  قرغ  بلق و  روضح  رد  قرغ  دندش  یم  زامن  دراو  یتقو  ارهز  ترضح 

 . . .درادن يدحا  ار  بقل  ات  هس  نیا  تماما ، ردام  تیالو ، رسمه  توبن ، رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  .تسا  نیا  شتالامک 

بطاخم یگدامآ  هب  هجوت  . 3

اَِهلاَْبقِإ (1) اَِهتَوْهَش َو  ِلَِبق  ْنِم  اَهُوتْأَف  ًارَابْدِإ  ًالاَْبقِإ َو  ًهَوْهَش َو  ِبُولُْقِلل  َّنِإ   » .دراد مایپ  لاقتنا  رد  يا  هداعلا  قوف  شقن  یحور ، یگدامآ 

سپ ار  فرح  لد ، یهاگ  .دیوش » دراو  امـش  دهاوخ ، یم  دروآ و  یم  ور  لد  یتقو  دنک و  یم  تشپ  یهاگ  دروآ  یم  ور  یهاگ  لد 
لیم یگدامآ و  لیلدره ، هب  رگا  ّالا  دراد و  ریثأت  فرح  تقو  نآ  میدروآ ، دوجو  هب  يا  هنیمز ای  دراد  دوجو  هنیمز  یتقو  اذل  دنز ؛ یم 

ناکم ای  نامز  الثم  دشابن ؛ ینارنخس  هب 

ص:213

ص 61. ج 67 ، راونالاراحب ، - . 1
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ینایب رد  یتئارق  ياقآ  جاح  .دـشاب  هتـشاد  یـسوکعم  هجیتن  اسب  هچ  طیارـش ، نیا  رد  .و . .  دـشاب  هتـسخ  بطاخم  ای  دـشابن و  بسانم 
: دندومرف

هنیمز تیفرظ و  هثداح ، نآ  هک  دیایب  شیپ  یلوزن  نأش  هنحص و  هثداح ، کی  هک  دش  یم  لزان  ییاهنامز  رد  نآرق ، تایآزا  يرایسب  »
، رحـس ریظن  دینک ! اعد  صاخ  طئارـش  صاخ و  ياه  تقو  رد  هک  هدش  شرافـس  زین  اعد  رد  .دروآ  یم  دوجو  هب  هعماج  درف و  رد  يا 
رد هکم و  ردو  هعمج  ياه  بش  ناراب ، شراب  ماـگنه  نیعولطلا ، نیب  زاـمن ، زا  دـعب  هفرع ، زور  ردـق ، بش  هعمج ، زور  رخآ  تعاـس 

 . مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک 

یـضعب اما  .ادخ  یگناگی  هب  نامیاو  دـیحوت  زامن و  لثم  دـش ؛ بجاو  لوا  ياهزور  نامه  زا  مالـسا ، تاروتـسد  زا  یـضعب  نینچمه ،
لاس هدزناـپ  زا  دـعب  .و ، . . .  داـهج  هزور و  تاـکز و  سمخ ، لـثم  تسا ؛ نداد  ناـجو  نداد  لوپ  هب  طوبرم  هک  تخـس  تاروتـسد 

« .تسا هدش  بجاو 

نانآ زا  دـهدب  نابطاخم  یگدامآ  مدـع  لامتحا  هک  اه  همانرب  زا  يرایـسب  رد  دراد و  هجوت  بطاخم  یگدامآ  هب  هبرجت ، اـب  ملعم  نیا 
: هنومن ناونع  هب  .دنک  یمن  ینارنخس  دنرادن ، ار  ینارنخس  شریذپ  هنیمز  نابطاخم  هک  دنیبب  هک  یتروص  رد  دنک و  یم لاؤس 

لیطعت نم  ینارنخـس  يارب  ار  نانآ  يزاـب  دنتـساوخ  مدـید ، يزاـب  پوت  لاـح  رد  ار  یناردارب  مدوب ، بونج  ههبج  : » لوا هنومن  فلا )
(1)« .مدرک يزاب  نانآ  هارمه  هدراذگ و  رانک  ار  سابل  مه  مدوخ  هاگنآ  مدادن ، هزاجا  هن و  متفگ : دننک ،

سیئر دـندوب و  يزاب  لاـح  رد  اـه  هچب  .مدـش  یناتـسریبد  دراو  متـشاد ، ناـمرک  هب  هک  يرفـس  رد  بـالقنا  زا  لـبق  : » مود هنومن  ب )
نمحّرلا هّللا  مسب  متفگ : مه  نم  .درک  عمج  نم  ینارنخس  يارب  ار  اه  هچب  لیطعت و  ار  شزرو  دروآ و  رد  ادص  هب  ار  گنز  ناتسریبد 

.شزرو غارس  دیورب  نم ، ینارنخس  دوب  نیا  .مالسلاو  تسا  شزرو  رادفرط  مالسا  .میحّرلا 

نیریـش يزاب  زا  ار  اه  هچب  ینک و  بارخ  ارم  یتساوخ  یم  وت  متفگ : يدرک ! بارخ  ارم  امـش  یتئارق  ياـقآ  تفگ : ناتـسریبد  سیئر 
نانآ .يروایب  نم  نخس  ياپ  ینک و  ادج 

ص:214

52 ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  - . 1
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شزرو دض  هفایق  کی  دنوخآ  زا  تکرح  نیا  اب  دنتسه و  شزرو  دض  اهنیا  دنتفگ : یم  داتفا  یم  يدنوخآ  ره  هب  ناشهاگن  تمایق  ات 
مه نم  .دـیراد  ینارنخـس  اجک  اه  بش  دندیـسرپ  .یبوخ  ياـقآ  بجع  دـنتفگ : دـندش و  عمج  نم  رود  اـه  هچب  .يدرک  یم  تسرد 

(1)« .دش ناوج  زا  رپ  دجسم  هک  مدید  بش  .مداد  اه  هچب  هب  متشاد ، همانرب  نآ  رد  هک  ار  يدجسم  سردآ 

بطاخم هب  میرکت  هجوت و  . 4

ِمیرکت هجوـت و  یتـئارق ، مالـسالا  هجح  يدـج  ياـهراک  زا  .تسا  بذـج  مـهم  لـلع  زا  مزـال و  یلـصا  بطاـخم ، ِمـیرکت  مارتـحا و 
لـصا نیا  تیاـعر  هب  ار  ناـغّلبمو ، ناـمّلعم  هتـسناد و  غیلبت  ناـکرا  زا  یکی  ناونع  هب  ار  بطاـخم  ناـشیا ،  (2) .دـشاب یم  شنابطاخم 

: دیامرف یم هدومن و  شرافس  يدیلک 

هب ياو  هدرک ؛  مالعا  تحارـص  اب  نارگید و  هب  دـسر  هچ  اـت  دـنک  راوخ  ار  شدوخ  ناـسنا  اـت  دـهد  یمن  هزاـجا  یتح  میرک ، نآرق  »
و ( 1/ هزمه « ) .نز هنعط  يوـج  بیع  ره  رب  ياو  ٍهَزَُمل ؛  ٍهَزَمُه  ِلُِـکل  ٌلـْیَو  « ؛ دـننک یم  ریقحت  ار  نارگید  هیاـنکو  شین  اـب  هـک  یناـسک 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نینچمه ، ( 11 تارجح / « ) .دیناوخن دب  ياه  بقل  اب  ار  رگیدـکی  ِباْقلَْألِاب ؛  اوَُزبانَت  َو ال  : » دومرف احیرص 
هداد و رارق  تیبرت  تحت  ار  يدارفا  دیتساوخ  رگا  هک  هدش  شرافس  ام  هب  درب و  یم  تمارک  اب  هینک و  اب  ار  دارفا  مسا  یتح  ملسو  هلآ 

یم ار  دوخ  تروص  يور  مه  دندرک و  یم کمک  ءارقف  هب  اه  بش  رد  مه  ام  ناماما  .دیربب  وکین  ار  نانآ  مان  دـینک ، فورعم  هب  رما 
.ددرگ ظفح  شتمارک  دوشن و  ریقحت  مه  دوش و  ریس  ریقف  مه  ات  دندناشوپ 

، اهرایعم دارفا و  اه و  ناکم  اه و  نامز  هب  تبـسن  نآ ، رادـقم  نکل  تسا ؛ مزال  يرما  بطاخم  میرکت ، مارتحا و  لـصا  هچ  رگا  هتبلا ،
« .دشاب لداعتم  دیاب 

ص:215

.71 ص : ج 1 ،) ، ) نامه - . 1
.مدیـسرپ ار  ّتلع  تسـشن ، تشاذگرـس و  هب  ار  شا  هماّمع  دـش و  دـنلب  دوخ  ياـج  زا  ناـشیا  متفر ، عجارم  زا  یکی  تداـیع  هب  - . 2

هماّمع یهد  یم  هزاجا  هک  لاح  دومرف : درک و  لوبق  ناشیا  دـنک ، تحارتسا  دـشاب و  تحار  مدرک  اضاقت  نم  .امـش  مارتحا  هب  دومرف :
هک هدنام  منهذ  رد  زونه  هرطاخ  نیا  یلو  مشاب ، هدرک  شومارف  ما  هدناوخ  شرضحم  رد  هک  ییاهـسرد  مامت  نم  دیاش  .مراد  یمرب  ار 

ریثأت نابطاخم ، هب  ّتبحم  مارتحا و  اب  هک  منک  یم  هیـصوت  ناغّلبم  نامّلعم و  هب  اذـل  .تشاذگرـس  هب  هماّمع  دـش و  دـنلب  نم  مارتحا  هب 
.دننک رتشیب  ار  دوخ  مالک 
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تروص یقوقح  عییـضت  همانرب ، هسلج و  رد  رگا  دـیامن و  تیاـعر  ار  دوخ  ناـبطاخم  قح  اـت  تسا  نیا  رب  یتئارق ، ياـقآ  جاـح  یعس 
(1) .دنک عافد  اهنآ  زا  دریگب ،

هئارا دهاوخب  هک  یثحب  عون  رد  نینچمه ، .تسا  مهم  ناشیا  يارب  دنیـشنب ، دهاوخ  یم  هک  یـسالک  رد  بطاخم  رایتخا  يدنمقالع و 
یمهـس وا  تـالمج  رد  غیلبت و  رد  هتـشاد و  تیمها  ناـشیا  يارب  مه  داوس  مک  نس و  مک  دارفا  یتح  دراد و  همه  هب  یهاـگن  دـهدب ،

.دریگن تروص  یمارتحا  یب  .و . .  فانصا  ای  اه  هورگ  یخرب  هب  تبسن  ات  دنک  یم  تبظاوم  دوخ  ریباعت  رد  دنراد و 

هتـشاد ریثأت  سالکرد  نابطاخم  یبسن  یتحار  هجوت و  رد  دناوت ، یم هک  يزیچ  ره  هب  اما  دراد ؛ شدوخ  هک  یفّلکت  یب  همه  اب  ناشیا ،
ناشن تیـساسح  هدومن و  هجوت  سالک و . . .  تعاس  بطاخم ، یگتـسخ  یگنـسرگ و  سالک ، ياضف  يامرگو  امرـس  دـننام  دـشاب ؛

رظن رد  یهاتوک  تحارتسا  تسا ؛ هتـسخ  هدوب و  سالک  رد  حبـص  زا  بطاخم  رگا  .دنک  یم یـشیدنا  هراچ  لح  هار  يارب  دـهد و  یم
عقوـت لاـح و  عوـمجم ، رد  و  .و . .  دـیامن  یم  رازگرب  ار  سـالک  ییاریذـپ ، زا  دـعب  ییاریذـپ ، رظتنم  تـسا و  هنـسرگ  رگا  .دریگ  یم

، دـنوش یم توعد  یتیبرت  یـشزومآ -  ياه  هرود  یخرب  هب  هک  ددـعتم  دراوم  رد  اذـل  .تسا  هجوت  دروم  مهم و  ناشیا  يارب  بطاخم 
.دیامن یمن روبع  نآ  رانک  زا  تیمها  یب  هجوت و  یب  دنک و  یم شجنس  ار  نابطاخم  یگدامآ  تیعضو 

بطاخم نتسشن  لحم  رگا  تسا ؛  مهم  ناشیا  يارب  نارنخس ، ندید  يارب  عناوم  دوبن  وا و  یتحار  بطاخم و  نتـسشن  ياج  نینچمه ،
ای شدوخ  ییاجباج  اب  ات  دنک  یم شالت  دودحم ، عمج  نامه  يارب  هکلب  درذگ ، یمن هجوت  یب  دشابن ، دـید  رد  هک  دـشاب  يا  هنوگ هب 

: هنومن ناونع  هب  .دنک  یم زاربا  بطاخم  هب  ار  شهجوت  يا  هنوگ هب  دنیبب و  مه  ار  اهنآ  نابطاخم 

هیـشاح رد  يا  هدـع دوبن و  رـضاح  تیعمج  يوگباوج  اه  یلدنـص  تیفرظ  دنتـشاد ، مق  رد  نویناحور  يارب  هک  ینارنخـس  رد  ناـشیا 
خساپ دینیشن ، یمن  ارچ  هک  هدومن  لاؤس  اهنآ  زا  یتئارق  ياقآ  جاح  .دندوب  هداتسیا  تروص  هب  نآ ، ياهتنا  نلاس و 

ص:216

.دوش یم  هئارا  هنومن  حیضوت و  ضیعبت » زا  زیهرپ  » ناونع لیذ  لصف و  نیمه  رد  - . 1
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نِـس سنج   ) تشاد زین  ماکحتـسا  هدوب و  بسانم  ياضف  هک  نِس  يور  رب  ات  دنتـساوخ  نانآ  زا  ناشیا  .تسین  یلاخ  ياج  هک  دندینش 
نیا هک  دندومرف  ناشیا  دروخ و  یم مه  هب  روکد  هک  دنتفگ  یخرب  .دننیشنب  تشادن ) دارفا  نتسشن  يارب  یلکشم  هدوبن و  کبس 

« .دنتسشن دندوب ، اپ  رس  هک  يدادعت  ماجنارسو  دنتسیاب  اپ  رس  دارفا  نیا  روکد ، رطاخ  هب  طقف  هک  تسین  بوخ 

نابطاخم یلیصحت  ینس و  عونت  هب  هجوت  . 5

مالسالا هجح  .تسا  يرورض  رما  اوتحم  هئارا  رد  یشخب  عونت  نابطاخم ، هلصوحو ي  قیالـس  تالیـصحت و  نس ، رد  عونت  هب  هجوتاب 
یتوص و ياه  همانرب  طبـضو  یبتکو ، یمالک  غیلبت  هکلب  هدرکن و  تعانق  راـک ، کـی  هار و  کـی  هب  ینید ، فراـعم  هئارا  رد  یتئارق ،

: دنیامرف یم  ناشیا  .تسا  نوگانوگ  نابطاخم  اه و  هورگ  يارب  ناشیا  یغیلبت  ياه  راک  زا  ییاه  هولج  يریوصت ،

: متـشون باتک  عون  دـنچ  زاـمن ، رارـسا  يارب  .تسا  ناـبطاخم  يارب  يرادـسالک  ینارنخـس و  فیلأـت و  عونت  یهلا  فاـطلا  هلمج  زا  »
هدراهچودصکی ناملعم و  دیتاسا و  يارب  زامن  ریسفت  زامن و  رارسا  زا  يوترپ  ناناوج ، يارب  زامن  زار  ناناوجون ، يارب  زامن  اب  ییانشآ 

فورعم و هب  رما  دـیاقع و  لوصا  باتک  .دـننامب  راظتنا  رد  یقیاقد  دـیاب  مدرم  هک  يزکارم  راطق و  راظتنا و  قاـتا  يارب  زاـمن  زا  هتکن 
ناغّلبم بالط و  يارب  .مدرک  رشتنم  اه  هلصوح  مک  يارب  رصتخم  تروص  هب  اه و  هلـصوحاب  يارب  لّصفم  تروص  هب  ار  رکنم  زا  یهن 
هرابرد یتوص  يراون  نازرواشک  يارب  مدومن و  نیودت  هرمع  جح و  ياه  باتک  ادخ  هناخ  نارئاز  يارب  غیلبت و  نآرق و  باتک  ینید ،

« .دش عیزوت  اهاتسور  رد  هک  میدومت  طبض  تاکز  تیمها 

ویدار رد  لاس 69  زا  یحو » هنیآ   » ناونع اب  ار  میرک  نآرق  ریـسفت  هرود  کی  نآرق ،» زا  ییاهـسرد   » ینویزیولت همانرب  رب  هوالع  ناشیا 
هب هاتوک و  ياه  همانرب  تروص  هب  ار  ریـسفت  هرود  کی  فعاضم ، شالت  تمه و  اـب  همادا ، رد  دـناسر و  ماـجنا  رـس  هب  درک و  زاـغآ 

.دندومن طبض  ینویزیولت  تروص 

ص:217
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ون لسن  باختنا  . 6

(1) .تسا دقتعم  ون  لسن  يارب  غیلبت  هب  دوجو  قمع  زا  یتئارق  مالسالا  هجح 

رـشنو رـشح  ناناوج  ناناوجون و  اب  لاس  ینایلاس  هصرع ، نیا  رد  درک و  زاغآ  ناوجون  هچب و  دـنچ  اـب  ار  دوخ  یغیلبت  تیلاـعف  ناـشیا 
: دندومرف ون  لسن  هب  دوخ  شیارگ  تلع  صوصخ  رد  تشاد و 

رگناـیب هک  تسا  هدـمآ  «ّّّّ
ّّ

َّیَُنب  اـی   . . » .و بوقعی  میهاربا و  حوـن ، دـننام  گرزب  ناربماـیپ  یخرب  ناـبز  زا  راـب  نیدـنچ  میرک  نآرق  رد  »
زا رافک  یتحاران  نینچمه ، .دـندیورگ  یـسوم  ترـضح  هب  ون  لسن  اهنت  نوعرف ، نامز  رد  .تسا  میرک  نآرق  رد  ناوج  لـسن  تیمها 

نیمز نوچمه  ناوجون  حور  دیامرف : یم  یلع 7 ترضح  نینچمه ، .دوب  هدرک  بذج  ار  ناناوج  ترـضح ، هک  دوب  نیا  مالـسا  ربمایپ 
(2) .تسا گنس  رب  شقن  ناوجون  شزومآ  تسا و  یلاخ 

هب نارگید  زا  رتدوز  نانآ  هک  اریز  دـیورب ، ون  لسن  غارـس  هب  ریخلا ؛ یلا  عرـسا  مهناف  ثادـحالاب  کیلع  میناوخ : یم  زین  تاـیاور  رد 
(3) .دننک یم  ادیپ  شیارگ  ریخ  يوس 

(4)« .دندرک تفلاخم  نم  اب  ناریپ  تقفاوم و  نم  اب  ناناوج  دومرف : ادخ  لوسر  و 

: دندومرف صوصخ  نیا  رد  هتفر و  ون  لسن  غارس  هب  ییاور ، ینآرق و  يانبم  نیمه  هب  هجوت  اب  ینآرق ، ملعم  نیا 

(5)؛ متفر ون  لسن  غارس  هنهک ، لسن  ياج  هب  بطاخم ، رد  نم  »

تردق مه  نوچ 

ص:218

نکن هتـسخ  ار  تدوخ  دایز  تفگ : نم  هب  یـصخش  متـشاد ، هسلج  ناناوجون  ناناوج و  يارب  توغاط  نامز  یتئارق : ياقآ  جاـح  - . 1
لئاسم قرغ  گرزب  ياه  طیحم  نآ  رد  هاگشناد و  ای  دنور  یم  يزابرـس  هب  ای  دعب  دننک ، یم  شوگ  تیاهفرح  هب  یگلاس  ات 18  اهنیا 

ادخ و هار  تسیچ ؟ مارح  لالح و  دیمهف  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  نم  ياهفرح  هدـیاف  متفگ : وا  هب  .دـنوش  یم  یناوهـش  یفارحنا و 
.111 ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  .ددرگ  یم  زاب  اّما  دوش ، هدیشک  فارحنا  هب  ضرف  رب  تسا ؟ مادک  ناطیش  هار 

همان 31. هغالبلا ، جهن  .هیلاخلا  ضرالاک  ثدحلا  بلق  اّمنا  - . 2
ص 448 ج 11 ، لیاسو ، - . 3

ص 248. ج 2 ، ناوج ، یفسلف ، مالسالا  هجح  .خویشلا  ینفلاخ  نابشلا و  ینقفاو  - . 4
يا همانرب  هچ  هک  مدوب  هدنام  ّریحتم  مدرک ، مامت  هزوح  رد  ار  حطس  هرود  یتقو  تسا : هدمآ  یتئارق  مالـسالا  هجح  تارطاخ  رد  - . 5

هب ار  لحم  ياه  ناوج  متفرگ  میمصت  هرخالاب  .مدوب  نادرگرس  نم  اّما  دنتفر ، هقف  جراخ  سرد  هب  مناتسود  .مشاب  هتـشاد  مدوخ  يارب 
هب عورـشو  مدـیرخ  ینیریـشو  هویم  مه  يرادـقمو  مدرک  هیهت  یهایـس  هتخت  .میوگب  نید  لوـصا  ناـنآ  يارب  منک و  توـعد  ما  هناـخ 
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دـسافم اهر و  اهناوج  دنتـسه و  سرد  لوغـشم  اه  هبلط  درادـن ، ادـص  تسد  کی  یلو  تسا ، یبوخ  راـک  مدـید  دـعب  .مدرک  توعد 
ار اهناوج  اهنآ  ما و  هتفر  اهناوج  غارس  هب  هدرک  اهر  ار  سرد  نم  ناتسود ، راک  ای  تسا  تسرد  نم  راک  ایآ  هک  مدوب  رکف  رد  رایـسب ،

تسابل دنتفگ : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  تفگ : نم  هب  يزور  مرتحم  يالـضف  زا  یکی  هکنیا  ات  .دنا  هتفر  سرد  غارـس  هب  هدرک  اهر 
زاب منابز  هکنیا  ات  مدش  تحاران  تّدش  هب  تفرگ ، منابز  اّما  مدیسر ، اقآ  رضحم  هب  .یسرب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  ات  شوپب  ار 

هب دینک و  عمج  ار  اهناوج  زا  يدادعت  امـش  زا  مادک  ره  هک  تسا  نیا  هفیظو  دندومرف : تسیچ ؟ هفیظو  نآلا  مدرک : لاؤس  اقآ  زا  .دش 
45و44. ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح  تارطاخ  .مداد  همادا  مراک  هب  مدش و  راودیما  بلطم ، نیا  اب  .دیزومایب  نید  اهنآ 
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ءابطخ ظاعو و  زا  توعد  تردقو  هدوب  یناب  ياراد  دجاسم ، اه و  تئیه  لومعم ، روط  هب  نوچ  هک  نیا  مهو  تسالاب  ون  لسن  بذـج 
يدجسم چیه  رد  بش  هس  متسه ، نارهت  رد  لاس  جنپ  یـس و  يالاب  نآلا  نم  .دنتـسین  هنوگ  نیا  اه  هاگـشناد  سرادم و  اما  دنراد ، ار 

تسا ییاه  تلع  زا  یکی  نیا  .منک  یم  هدرک و  ادیپ  روضح  هتسویپ  اههاگشناد  اه و  ناگداپ  اه ، ناتـسریبد  رد  اما  .مدرکن  ینارنخس 
« .درک هتسجرب  ارم  راک  هک 

: دـندومرف ناشیا  هب  یـشرافس  رد  یتشهب  دیهـش  يزور  هک  نیا  دوب  رثؤم  نآ ، همادا  باختنا و  نیا  تیوقت  رد  هک  يرگید  لـماوع  زا 
منک ینابیتشپ  ار  امش  یگدنز  مراد  تسود  نم  يورب و  نالاسگرزب  غارس  ینک و  اهر  ار  اه  هچب  هدنیآ  رد  منارگن  نم  یتئارق ! ياقآ  »

تسد ناوج  بطاخم  نیا  زا  ات 

(1) يرادنرب »!

نمض .تسا  ییاور  ینآرق و  ياهناتـساد  هارمه  هب  طاشن و  اب  داش و  همانرب  هئارا  ناناوجون ، ياه  همانرب  اهـسالک و  رد  ناشیا  هیـصوت 
.دشاب رادروخرب  مزال  طاشن  زا  دیاب  اهسالک  زین ، ناناوج  ياه  همانربرد  هک  نیا 

یهاوخرظن . 7

ببـس مه ، هدننک و  تروشم  دشر  عضاوت و  تمالع  مه  لمع ، نیا  .تسا  نارگید  هب  نداد  تیـصخش  ياههار  زا  یکی  یهاوخرظن ،
یعون هب  دنوش و  یم  راداو  رکف  هب  یهاوخ ، رظن  اب  نانآ ، ندروآ  باسح  هب  ندرک و  مارتحا  نمض  نوچ  تسا ؛ نابطاخم  نداد  دشر 

.دنهد یم  تیمها  نارگید  اب  ندرک  تروشم  هب  دننیب و  یم  شزومآ  میقتسم ، ریغ  تروص  هب 

ثحب تهج  یگدامآ  هقالع و  اب  دارفا  هک  نآرق » زا  ییاهسرد   » همانرب زا  ریغ  هب 

ص:219

.23 ص . : همانیگدنز ، - . 1
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نمـض هدرک و  شجنـس  ار  بطاخم  قاذم  یتئارق ، مالـسالا  هجح  هک  تسا  هدش  اهراب  اهراب و  اه ، همانرب  ریاس  رد  دننک ، یم  تکرش 
هئارا ار  یبلاطم  نآ  لیذ  باختنا و  ار  بطاخم  زاین  دروم  عوضوم  يداهنـشیپ ، تاعوضوم  نیب  زا  ثحب  عوضوم  هراب  رد  یهاوخ  رظن 

ردو بلطم  هئارا  تقو  ندوب  بسانم  صوصخ  رد  نابطاخم  زا  دنوش  یم  توعد  هک  ینوگانوگ  ییاهـسالک  رد  اررکم  ناشیا ، .درک 
: دیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  هنازرف ، ملعم  نیا  .دنک  یم  لاؤس  دیامن ، هئارا  دهاوخ  یم  هک  یعوضوم  صوصخ 

بتارم هلـسلس  رکف ، رد  هکارچ  دوش ؛ یمن  نآ  هجوـتم  مه  داتـساو  مّلعم  هک  دـمهف  یم يزیچوجـشناد  زوـمآ و  شناد  کـی  یهاـگ  »
ربنم هرمن ي  یتئارق  ياقآ  درک : یم  لاؤس  اما  .میدـش  یمن  باسح  مه  ناشیا  درگاـش  اـم  .درک  یم  ینارنخـس  يرهطم  دیهـش  .تسین 

(1) »؟ دوب بوخ  ثحب  نیا  امش  رظن  هب  دوب ؟ دنچ  نم 

فطاوع تاساسحا و  زا  هدافتسا  . 8

هک تسا  نابطاخم  فطاوع  تاساسحا و  هب  ندرک  هجوت  یتئارق ، مالسالا  هجح  یغیلبت  ياهشرافس  زا 

: دندومرف صوصخ  نیا  رد  يا  هیصوت  رد  ناشیا  .دشاب  یم  نانآ  ياهلد  بذجو  ندرک  مرن  لماوع  زا 

يارب مدرم  جیسب  کیرحت و  يارب  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هتخادرپ  تاساسحا  فطاوع و  کیرحت  هب  يددعتم ، دراوم  رد  میرک  نآرق  »
مایا رد  نداد  اذغ  هب  شرافس  تهج  ای   (2) .تسا هدومن  میسرت  دنا ، هدش  راتفرگ  نارگمتـس  گنچ  رد  هک  ار  یناکدوک  هرهچ  داهج ،

اذ  » نیشن كاخ  هب  ار  نیکسم  و  ٍَهبَْرقَم » اذ   » دنواشیوخ هب  ار  میتی  یطحق ،

ص:220

ورب اجنآ  هب  وت  مزاس  یم  یلزنم  نم  دومرف : نم  هب  يرهطم  دیهـش  يزور  : » دندومرف قوف ، بلطم  نایب  زا  دعب  یتئارق  ياقآ  جاح  - . 1
تفس لاح  رد  امش  لزنم  متفگ  متـشگرب و  متفر و  نم  هن ؟ ای  تسا  جراخ  یگبلط  ّيز  یگداس و  زا  نم  لزنم  ایآ  هک  نک  هدهاشم  و 

تواضق تردـق  نم  رجآو  نامیـس  ندـید  اب  تسا و  ...و  تنیباک  یلاق و  رتسول و  لثم  اه  يراـک  كزاـن  رد  فارـسا  تسا و  يراـک 
زاس تخاـس و  تاـعارم  مه  تسا و  دوخ  نانخـس  بظاوم  مه  هنوگ  نیا  يا  همـالع  هیقف و  کـی  زا  هک  نآ  تسا  مهم  هچنآ  مرادـن ؛

« .دنک یم  ار  شا  هناخ 
ِهَیْرَْقلا ِهِذـه  ْنِم  اَنْجِرْخَأ  آَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ِناَدـْلِْولاَو  ِءآَـسِّنلا  ِلاَـجِّرلا َو  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملاَو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُـقتَال  ْمَُکل  اَـمَو  - . 2

نادرم و تاجن ) هار  رد   ) ادـخ و هار  رد  هک  هدـش  هچ  ار  امـش  ًاریِـصَن ؛  َْکنُدَّل  نِم  اَنَّل  ْلَعْجاَو  ًاِّیلَو  َکنُدَّل  ْنِم  اَنَّل  ْلَعْجاَو  اَُهلْهَأ  ِِملاَّظلا 
زا رب و  نوریب  دنرگمتس  شمدرم  هک  يرهش  نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  هک  نانآ  دیگنج ، یمن  فعضتسم  ناکدوک  نانز و 

.75/ ءاسن .امرف  نییعت  ام  يارب  يروای  تدوخ ، يوس  زا  هد و  رارق  ام  يارب  یتسرپرس  ربهر و  دوخ  بناج 
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.تسا (1) هدرک  فیصوت  ٍَهبَْرتَم »

ناسنا ترفن  هب  هجوت  اب  هک  دـنک  یم  هیبشت  هدرم  ردارب  تشوگ  ندروخ  هب  ار  نآ  ندرک ، تبیغ  زا  مدرم  ندومن  رود  يارب  نینچمه ،
يارب ای  ( 12 تارجح / « ) هوُُمتْهِرَکَف ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  نَأ  ْمُکُدَحَأ  ُبُِحیَأ  : » دزیگنا یمرب  ار  تاساسحا  فطاوع و  يراوخ  هدرم  زا 

َكَدـْنِع َنَُغْلبَی  اَّمِإ  : » دـیامرف یم  هدرک و  حرطم  ار  اهنآ  یناوتان  يریپ و  اهنآ  هب  ندرکن  نیهوت  نیدـلاو و  مارتحا  هب  نادـنزرف  بیغرت 
(3)« .دراد دوجو  شرافس  يددعتم  دراوم  زین  تایاور  رد   (2) .و . .  « امُهالِک ْوَأ  امُهُدَحَأ  َرَبِْکلا 

: هنومن ناونع  هب  .دریگ  یم  هرهب  لصا  نیا  زا  دوخ  غیلبت  رد  یضتقم ، طیارش  رد  یهاگ  یتئارق ، ياقآ  جاح 

.دیهدب باوج  تحار  دیراد  تسود  رگا  .منک  یم  اه  مناخرتخد  زا  یلاؤس  کی  نم  لوا : هنومن  فلا )

.دشاب هتشادن  یگدنز  هب  يراک  رگید  تردپ  دربب ؟ ار  امـش  ردپ  لد  دراد ، نابایخ  رد  هک  يا  هولج  اب  یمناخ  کی  هک  دیراد  تسود 
، امـش ندـید  اب  دراد ، دزمان  هک  ناوج  نیا  هک  ینک  یمن  رکف  يرب ، یم  ار  ناوج  کـی  لد  تعـضو  رـس و  اـب  هک  امـش  مناـخ ، رتخد 

يرتخد کی  مه  ادرف  هک  ینک  یمن  رکف  .دوش  یم  لزلزتم  شا  یگدنز 

ص:221

15و16. دلب / - . 1
دیاش ات  دومرف ، یم  باطخ  مردپ ،» يا  َِتبَأ ؛ ای  » ظفل اب  ار  رزآ  دوخ  يومع  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  نیا  ای  . 23 ءارسا / - . 2

يا هیآ  رد  دوخ ، فطل  نایب  يارب  یلاعت ، يادخ  ای  ( 42 میرم /  ) .دوش تیاده  تسار  هار  هب  هتخیگنارب و  شا  هفطاع  هدش ، مرن  شلد 
ِیل َو اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدـلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  .تسا َو  هدرب  راک  هب  ار » مدوخ   » ریبعت هبترم  تفه 

ارم هک  هاگنآ  ار  رگـشیاین  ياعد  مکیدزن ؛ نم  انامه  وگب ):  ) دنـسرپ نم  هرابرد  وت  زا  مناگدـنب  هاگره  و  َنوُدُـشْرَی ؛ ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل 
.186 هرقب / .دنسر  دشر  هب  هک  دشاب  دنروآ ، نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دیاب  سپ  .میوگ  یم  خساپ  دناوخ  یم 

رگا دینزب ، ادص  هینک  بوخ و  مان  اب  ار  ناکدوک  یتح  هک  تسا  هدرک  شرافـس  ام  هب  تاساسحا ، فطاوع و  ظفح  يارب  مالـسا  - . 3
نایم ندرک  مالس  رد  .دینک  لمع  دیداد  یلوق  وا  هب  رگا  دیهد ، شوگ  تفگ  ینخس  رگا  .دینکن  دنلب  ار  وا  تسشن  ییاج  رد  یکدوک 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  .ار  نادنمتورث  مهو  دـینک  توعد  ار  ناریقف  مه  اه  ینامهیم  رد  .دـیراذگن  یقرف  دـنمتورث  ریقف و 
ترضح نینچمه : . 139 ص : غیلبت ، نآرق و  .دینک  تیاعر  ار  فاصنا  دینادن و  قح  رب  هفرطکی ، ار  دوخ  زگره  .دیربب  راکب  مرن  مالک 

عقوت دومرف : درب و  هعمج  زامن  هب  ار  ناشیا  ترـضح  .اـیب  هعمج  دومرف : تشاد ، دـح  زا  شیب  عقوت  هک  یـصخش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
هابتـشا هب  يو  درک و  رادیب  ار  یـضاقتم  ینید  نادجو  هعمج ، زامن  ریثک  تعمج  ندید  .تیعمج  نیا  لام  تقرـس  ینعی  دـح ؛ زا  شیب 

انز ترهاوخ  ردام و  اـب  یـصخش  هک  يراد  تسود  اـیآ  دومرف : وا  هب  موصعم  ماـما  تشاد ، اـنز  دـصق  هک  یـسک  اـی  .درب  یپ  شیوخ 
.50 ص : (ج 2 ،) ینآرق ياهخساپ  شسرپ و  دنک ؟
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؟(1) دنک ریخست  یباسح  ار  امش  رهوش  لد  شدوخ ، هولج  اب  دیایب و  تدوخ  زا  رتابیز 

رتخد .نآرق  زا  میوگب  اـهرتخد  يارب  یتمیق  کـی  نم  راذـگب  میوگب ؟ ار  اهامـش  تمیق  دـیهاوخ  یم  اـهمناخ ! رتـخد  مود : هنومن  ( 2
نآرق .تسا  یکی  ناـشحور  نز ، درم و  ینعی  درادـن ؛ یگداـم  رن و  حور  اـما  دراد ؛ یگداـم  رن و  مسج  تسیچ ؟ رتخد  خرن  تسیک ؟

لام ینعی  مکل  نیا  مَُکل .» ًاعاَتَم  « » مَُکل َقَلَخ  « » مَُکل َرَّخَس   » .یهللا هفیلخ  وت  ( 30 هرقب / « ) ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاَج  یِّنِإ  : » هک دیوگ  یم 
ْنِم ِهِیف  ُتْخَفَن   » .داد وت  يارب  ادـخ  ار  نامتخاس  نیرتهب  ( 4 نیت / « ) میْوقَت ِنَسْحَأ  یف   » .تسا وت  لام  دیـشروخ  هم و  داب و  ربا و  .اـمش 
وت تیفرظ  .يراد  يدازآ  .ینکب  ار  يراک  کی  یتسین  روبجم  .يراد  باختنا  تردـق  .تسامـش  رد  ادـخ  حور  ( 29 رجح / « ) یِحوُر

(138 هرقب / « ) ِهَّللا َهَْغبِص   » .يوشب یهلا  .يوشب  ادخ  هب  لصو  تدوخ  یناوت  یم  وت  .يورب  رتالاب  هتشرف  زا  یناوت  یم  وت  .تسا  دح  یب 
حور .تسا  رشب  لام  نامتخاس  نیرتهب  .تسامش  لام  کلف  دیشروخو و  هم  داب و  وربا  مناخ ! .دشاب  یهلا  گنر  تیاهراک  همه  ینعی 

! یتسه نیا  وت  .تسا  رـشب  لام  یهلا  گنر  .تسا  رـشب  لام  تیاهن  یب  تیفرظ  .تسا  رـشب  لام  باختنا  تردق  .تسا  رـشب  لام  ادـخ 
؟(2) ینک شوخ  ار  یسک  هچ  لد  یهاوخ  یم  هملک  نیا  اب  تا ؟ هفایق  نیا  اب  ینک  شوخ  ار  یسک  هچ  لد  یهاوخ  یم  الثم  الاح 

ضیعبت زا  زیهرپ  . 9

، دارفا نایم  تسا و  ملظ  هانگ و  یهاگ  هک  میهد  حیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  سفن  ياوه  ساسارب  لیلد و  نودب  هک  تسا  نآ  ضیعبت 
(1 ءاـسن / « ) ٍهَدِـحاو ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ   » .تسا عوـنمم  ...و  یمیلقا  یناـبز ، يداژن ، ضیعبت  عوـن  ره  اذـل  دـنازیگنا ؛ یم  رب  ار  تداـسح 

.درک (3) یم  هحفاصم  گرزب  کچوک و  ریقف و  ینغ و  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

: هک تسا  نیا  یتئارق  مالسالا  هجح  يّدج  ياه  هیصوت  زا 

طقف دنک و  تیاعر  ار  تاواسم  زین ، نابطاخم  نیب  ندرک  هاگن  رد  یتح  تسا ؛ مزال  غلبم  ملعم و  رب  »

نیب ار  ناشهاگن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیامنن ؛  هاگن  دوخ  لباقم  دارفا  هب 

ص:222

.70 / 05 / 31 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1

.85 / 05 / 19 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 2
ص 208. ج 70 ، راونألاراحب ، ِرِیبَْکلا .» ِریِغَّصلا َو  ریِقَْفلا َو  َِّینَْغلا َو  ُِحفاَُصی  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َناَک  - . » 3
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(1) .دندرک یم  میسقت  يواسم  روط  هب  باحصا 

زین غّلبم  ملعم و  .ینک » هاگن  مشچ  کـی  هب  ار  همه  دـیاب  ینک ، یم  هاـگن  یتقو  : » دـندومرف دوخ  یلاو  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 
.دنک راتفر  تلادع  هب  شنابطاخم  اب  دیاب 

؛ میهدب شقاقحتـسا  ساسا  رب  سکره  هب  هک  تسا  نآ  تلادع  تسا ؛ يواست  زا  ریغ  تلادع ، هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای 
(2) .تسین ضیعبت  نآ  مان  ددرگ ، متخ  مه  توافت  هب  راک  نیا  هچرگا  و 

.دنزرو یم  تداسح  دـندید ، يزایتما  يرترب و  کی  هک  نیمه  دـنرادنپ و  یم  ناسکی  ار  طیارـش  دنتـسین و  هیجوت  مدرم  یهاگ  هتبلا ،
نینمؤملاریما هناخ ي  دراو  نامهم ، ناونع  هب  يرـسپ  ردـپ و  .دـنوش  یم  مارآ  دـننادب  ار  اه  توافت  لیلد  تمکح و  رگا  هک  یلاح  رد 

رسپ تسد  مه  وت  دومرف : داد و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  فرظ  دعب  تسش ، شدوخ  ار  ردپ  تسد  ترـضح  دندش ؛ مالـسلا  هیلع 
مه اب  رـسپ  ردپ و  نوچ  اما  متـسش ؛ یم  ار  رـسپ  تسد  مدوخ  دوب ، نم  نامهم  شدوخ  اهنت  رـسپ  رگا  دومرف : ترـضح  دـعب  روشب ! ار 

.دور یم  نیب  زا  اهنیا  مارتحا  مروشب ، ار  ود  ره  تسد  نم  رگا  دندمآ ،

فراعت نودـب  دـیامن ، ساسحا  یـضیعبت  نایلوتم ، دروخرب  رد  رگا  تسین و  لئاق  یـضیعبت  دوخ  نابطاخم  نیب  رد  یتئارق ، ياقآ  جاح 
: هنومن ناونع  هب   (3) .دنک یم  دروخرب 

لوؤسم تاـماقم  زا  یخرب  .دنتـشاد  روـضح  مه  يداـیز  تیعمج  مدرک ، یم  ینارنخـس  ییاـج  اروشاـع ، ماـیا  رد  لوا : هنوـمن  فـلا )
ياپ ات  ار  نیلوؤسم  تایه ، سیئر  .دندمآ 

ص:223

ج ءافولاهسسؤم /)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، هیوّسلاب » اذ  یلا  رظنی  اذ و  یلا  رظنیف  هباحـصا  نیب  هتاظحل  مّسقی  هَّللا  لوسر  ناک  - . » 1
ص 260. / 16

هب مّلعمرگا  اًلثم  .تسا  ملظ  یهاگو  شزرا  یهاگ  يواـست  یلو  تسا ، شزرا  اـج  همه  تلادـع  .تسا  يواـست  زا  ریغ  تلادـع ، - . 2
شقاقحتـسا ساسا  رب  سکره  هب  هک  تسا  نآ  تلادـع ، .تسین  تلادـع  اـّما  تسه ، يواـست  دـهدب ، هرمن  عون  کـی  نادرگاـش  همه 

طیارـش تالامک و  اه و  تقایل  ساسا  رب  نتـشاذگ  توافت  اریز  تسین ؛ ملظاما  ددرگ ، یم  متخ  توافت  هب  راـک  نیا  هچرگا  میهدـب و 
دهد و یم  ییوراد  هژیو  روتسد  کی  ضیرم  ره  هب  ناتـسرامیب  قاتا  کی  رد  کشزپ  الثم  تسا ؛ هتفرگ  تروص  رایعم  اب  تسا و  ّقح 

.تسا سفن  ياوه  ساسارب  لیلد و  نودب  نآ ، رد  حیجرت  نوچ  تسا ؛ لطاب  ضیعبت  اّما  .تسین  ملظ  نیا 
اهرد میدش ، ینلاس  دراو  قاتا  دنچ  زا  روبع  زا  سپ  دـندرک ، توعد  قالخا  سرد  يارب  ارم  اهداهن  زا  یکی  یتئارق : ياقآ  جاح  - . 3

، میرادن يا  هنامرحم  فرح  هک  ام  مینک ، میسقت  نیئوره  میهاوخ  یم  ام  رگم  متفگ : .دنتـسه  هرادا  نیلوئـسم  اهنیا  دنتفگ  دنتـسب و  ار 
.دنتـسین عمج  نیا  نأش  رد  اهنآ  رخآ  دنتفگ : .دننک  تکرـش  هسلج  رد  دنیایب و  همه  دـیراذگب  میئوگب ، ثیدـح  نآرق و  میهاوخ  یم 
تارطاخ .تسا  قالخا  دّـض  امـش  راک  نیمه  تسا و  یلمع  تسین ، ینتفگ  قالخا  سرد  دومرف : یم  یئابطابط  همالع  موحرم  متفگ :

.117 ص : (ج 1 ،) یتئارق مالسالا  تجح 
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نارگید ياج  بصغ  یعون  هب  راک ، نیا  .دناشن  ار  نیلوؤسم  درک و  دنلب  دندوب ، هتسشن  هک  ار  اه  هچب  زا  يدادعت  درک و  تیاده  ربنم 
یتح هچب ، کی  ندرک  دنلب  تسا و  بحتسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هضور  متفگ : .تسا  هدوب  عرش  فالخ  و 

، دـیدروآ فیرـشت  هک  نیا  زا  هک  متفگ  نیلوؤـسم  هب  باـطخ  رد  مدرک و  عـطق  ار  ما  ینارنخـس  نم  .تسین  زیاـج  یلوؤـسم  ره  يارب 
تبحم دـندناشن و  ار  امـش  دـندرک و  دـنلب  روز  هب  ار  اه  هچب  نوچ  تسا ؛  یبصغ  ياج  لثم  دیتسـشن ، هک  ییاج  اـما  دـیدمآ ؛ شوخ 

.دینیشنب تسه ، اج  اجک ، ره  دیوش و  دنلب  دینک و 

هکدندوب هدش  لاحشوخ  نانچ  هجوت ، نیا  زا  اه  هچب  میدروآ ؛ ناشدوخ  ياجرس  ار  اه  هچب  میدرک و  دنلب  ار  نیلوؤسم  فرح ، نیا  اب 
.دوب (1) یندید  نانآ  تاساسحا  زاربا  دندرک و  یم  باترپ  ربنم  يالاب  ار  سوب  دندیسوب و  یم  ار  ناشتسد  ربنم  ياپ  زا 

، متفر يدـنلب  وکـس و  يور  ات  .منک  ینارنخـس  اه  هبطخ  زا  لبق  اـت  مدوب  هتفر  ینارنخـس  يارب  یمهم  ناتـسا  زکرم  هب  مود : هنومن  ب )
نم دـیهاوخ  یم  رگا  ناـیاقآ ! متفگ : .تسا  اـهنز  ياـپ  ریز  تسا ، تکوـم  هچره  تسا و  اـهدرم  ياـپ  ریز  تسا ، یلاـق  هچره  مدـید 

.دـیهدب اهمناخ  فرط  هب  ار  اه  یلاـق  نیا  زا  اـت  هد  کـی  متفگ : .دـندش  دـنلب  .دـیوش  دـنلب  امـش  همه ي  دـینک  تبحم  منک ، تبحص 
(2)! هللا همحر  مکیلع و  مالسلاو  .تسا  نیمه  نم  ینارنخس  تسا و  نیا  یعامتجا  تلادع  متفگ : .تفر  فرط  نآ  اه  یلاق  ات  مداتسیا 

نابطاخم شیارگ  تیفرظ و  هب  هجوت  . 10

یخرب قفاوم و  یخرب  ام  نابطاخم  .تشاد  هجوت  عونت  نیا  هب  غیلبت  هصرع  رد  دـیاب  ناـبطاخم ، شیارگ  تیفرظ و  تواـفت  هب  هجوت  اـب 
یم ناـشیا  .تسا  عّونت  نیا  هب  هجوت  یتئارق ، مالـسالا  هجح  ياهـشرافس  زا  .ماوع  زا  اـی  دـنا و  صاوخ  زا  اـی  زین  ناـقفاوم  دـنفلاخم و 

: دنیامرف

! ربمایپ يا  « ) نَسْحَأ یِه  ِیتَّلِاب  مُْهلِداج  ِهَنَـسَحلا َو  ِهَظِعوَْملا  ِهَمکِحلِاب َو  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُعُْدا  : » دیامرف یم شربمایپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  »
راوتسا راتفگ  و   ) تمکح اب  ار ) مدرم 

ص:224

80 / 07 / 05 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 1
88 / 01 / 20 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 2
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/ لـحن .نک (»«  وگتفگ  لادـج و  تسا  رتوکین  هک  يا  هویـش  هب  ناـفلاخم ) اـب   ) ناوخب و تراـگدرورپ  هار  هب  وکین ، دـنپ  و  یقطنم ) و 
(125

ياـه هویـش  هب  ناـغلبم ، ناـملعم و  دـیاب  هک  دراد  یعماـج  روتـسد  ناـفلاخم ، اـب  یتح  وکین ؛ دروخرب  هویـش  نتخومآ  نمـض  هیآ  نیا 
دیاب هک  دراد  یتّیفرظ  یصخش  ره  .درک  توعد  هویـش  کی  اب  ناوت  یمن  ار  مدرم  همه ي  هک  ارچ  دنـشاب ، زهجم  شزومآ ، نوگانوگ 

اب ار  صاوخ  تفگ ؛ نخس  وا  اب  شدوخ  نابز  اب 

(1) .وکین لادج  اب  ار  نافلاخم  و  وکین ، هظعوم  اب  ار  ماوع  لالدتسا ، تمکح و 

(2) لادج دنک و  لمع  دیوگ ، یم  هچنآ  هب  دوخ  ظعاو  هک  تسا  نآ  وکین  هظعوم 

(3)« .دشابن نآ  رد  رگید  فرط  تاساسحا  کیرحت  نیهوت و  هک  تسا  نآوکین 

: هک دناد  یم  نیا  ار  بطاخم  تخانش  ياهرایعم  هلمج  زا  بطاخم ، تخانش  هب  شرافس  نمض  ناشیا ،

یفطاع رگا  تمکح ، اب  تسا  یقطنم  رگا  .دراد  یـصاخ  عضوم  ای  یفطاع  ای  تسا  یقطنم  وا  هک  دسانـشب  ار  بطاـخم  دـیاب  ناـسنا  »
« .دیامن هرکاذم  وا  اب  لادج  اب  دراد  عضوم  رگا  هظعوم و  اب  تسا 

.تفرگ هرهب  اه  هورگ  همه  يارب  نآ  زا  ناوت  یم  طیارش ، یخرب  رد  هک  تسا  يرت  ماع  نخس  هظعوم  هتبلا ،

ص:225

نسح و هملک  اذل  .دشاب  دب  هویـش ي  ای  بوخ  هویـش  اب  تسا  نکمم  لادج  هظعوم و  یلو  تسا ، وکین  هشیمه  ناهرب  تمکح و  - . 1
.تسا هدماین  تمکح  يارب  نسحا 

یم هکلب  تسین  یلقع  یملع و  نانخـس  رد  رـصحنم  اما  تسا  فلاخم  ندرک  میلـست  رب  یعـس  نآ  رد  هک  تسا  یـشور  لدـج » - . » 2
، فلاخم هکنیا  لثم  .دشابن  همه  لوبق  دروم  ینیقی و  بلاطم  نیا  هچ  رگا  تسا  فرط  لوبق  دروم  هک  درک  هدافتـسا  ییاهزیچ  زا  ناوت 

تسا نکمم  ام  دوخ  هک  یلاح  رد  مینک  یم  موکحم  ار  وا  دنمشناد ، نآ  نخـس  هب  دانتـسا  اب  ام  دراد و  لوبق  ار  دنمـشناد  کی  نخس 
رد مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دنتشاد ، روضح  فلتخم  بهاذم  نادنمشناد  هک  یملع ، هرظانم  هسلج  کی  رد  .میـشاب  هتـشادن  لوبق  ار  نآ 

: دومرف هک  تروص  نیا  هب  دومن  هدافتسا  لدج  زا  تسادخ  دنزرف  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دوب  دقتعم  هک  یحیسم  ِدنمشناد  لباقم 
دنمـشناد .تشادـن  يا  هقالع  تدابع  هب  هکنیا  نآ  تشاد و  صقن  کی  طقف  دوب  بوخ  شتافـص  همه  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 

درک یم  تدابع  رگا  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دوب  رتشیب  مدرم  همه  زا  شتدابع  وا  تسا !؟ ینخس  هچ  نیا  تفگ : یحیـسم 
یحیـسم لوبق  دروم  هک  دندرک  هدافتـسا  يزیچ  زا  ترـضح  وگتفگ  نیا  رد  .یگدنب  ینعی  تدابع  اریز  ادخ ؛ دنزرف  هن  دوب  ادخ  هدنب 

.161 ص : غیلبت ، نآرق و  .دندرک  موکحم  ار  وا  دوب و 
ص 30و29. شزومآ ، قالخا  یتئارق ، نسحم  - . 3
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یمیمص دروخرب  . 11

يارب بسانم  ياضف  داجیا  رد  یمهم  شقن  هناتـسود ، طابترا  هدوب و  بذج  لماوع  زا  بطاخم ، اب  فلکت  نودـب  یمیمـص و  دروخرب 
هب نابطاخم  اب  ندـش  يدوخ  تمیمـص و  لـباقم ، رد  هدوب و  طاـبترا  يرارقرب  رد  یمهم  عناـم  کـشخو ، یمـسر  ياـضف  .دراد  غیلبت 
اب طابترا  يرارقرب  يارب  يرورـض  يرما  ددرگ ، بلج  سرد  داتـسا و  هب  نابطاخم  هجوت  دوش و  فیطلت  هسلج  ياـضف  هک  يا  هزادـنا 

.تسا نابطاخم 

جراخ کشخ  یمـسر و  تلاح  زا  ار  هسلج  اه ، همانرب  رد  دورو  يادتبا  زا  دراد  هک  یـشوخ  يور  قالخا و  اب  یتئارق ، مالـسالاهجح 
هـسلج دناوت  یم  هک  یتالاؤس  و  لبق ، هسلج  همانرب  عوضوم  تالیـصحت ، هیاپ  هراب  رد  نابطاخم  زا  لاؤس  ای  حازم  اب  امومع  دـنک و  یم

.دننک یم  سح  ار  تیمیمص  نیا  نابطاخم  هک  دیامن  یم  لمع  يا  هنوگ هب  دنک ، جراخ  یمسر  تلاح  زا  ار 

ص:226
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تاکن ریاس  مجنپ : لصف 

هراشا

ص:227
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: مجنپ لصف 

تاکن ریاس 

ار تسا  هدافتسا  لباق  دیفم و  غیلبتو  يرادسالک  رد  هک  یتئارق  مالسالا  هجح  ياهشرافس  تایبرجت و  تاکن و  یخرب  تمـسق  نیا  رد 
.مییامن یم نایب 

ییوگخساپ يارب  ییاه  هیصوت 

: داد رارق  رظن  دم  دیاب  ار  یتاکن  تالاؤس ، هب  خساپ  رد 

لاؤس ای  هعجارم  زا  سپ  دیراذگب و  يرگید  تصرف  يارب  ار  باوج  مناد و  یمن  مییوگب ، یتحار  هب  خـساپ ، نتـسنادن  تروص  رد  . 1
.دیهد هئارا  ار  باوج  دناد ، یم  هک  يدرف  زا 

.دناد یم  رتهب  نم  زا  ینالف  ینعی  رتاناد ؛ هب  عاجرا  . 2

: اه هزیگنا  هب  هجوت  . 3

.و نارگید  رد  دیدرت  کش و  داجیا  رخسمت و  ریقحت و  ییوج ، هناهب ندیشک ، شلاچ  هب  لضف ، راهظاو  ییامندوخ  يارب  لاؤس  یهاگ 
.درک روبع  نآ  زا  هنامیرکو  دروآ  لمع  هب  ار  مزال  تقد  دیاب  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  .تسا  . . 

هب .دـنک  لح  ار  نابطاخم  مومع  ای  درف  زا  یلکـشم  اـی  دـشاب  یبحتـسم  اـی  بجاو  میلعت  هک  تسا  یتـالاؤس  اـب  تیولوا  خـساپ ، رد  . 4
.دیهدب صاصتخا  يدربراک  لئاسم  بلاطم و  هب  ار  سالک  تقو  دیهدن و  باوج  ..و  نیبطق  رد  تدابع  لثم  دوجولا ؛ ردان  لئاسم 

دسرپ یم  یسک  اًلثم  .دبایب  ار  باوج  یلک ، رایعم  نآ  اب  دناوتب  هشیمه  هدننک ، لاؤس  هک  دیهدب  يدیلک  یلک و  باوج  دینک  یعـس  . 5
« .تسا سجن  مینادب  هک  نیا  رگم  تسا ؛ كاپ  زیچ  همه  : » هک تفگ  دیاب  ریخ ؟ ای  تسا  هدش  سجن  مسابل  مناد  یمن 
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ات دیهاوخب  دنس  نم  زا  مداد  باوج  نم  درک و  یلاؤس  نم  زا  سکره  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دینک  هئارا  ار  باوج  دنس  . 6
.میوگب ناتیارب  ار  نآ  ینآرق  دنس 

یتقو .ددرگن  نارگید  زیواتـسد  ای  هدشن و  فرحنم  ثحب  ات  داد ، خساپ  توکـس  اب  ای  یّلک و  تروص  هب  دـیاب  ار  تالاؤس  یـضعب  . 7
ياه لسن  لاح  سپ ، تفگ : نوعرف ) ( ؛ َیلوُالا ِنوُرُْقلا  ُلاـب  اـمَف  : » دیـسرپ ار  ناـگدرم  یلبق و  ماوقا  لاـح  یـسوم  ترـضح  زا  نوعرف 
مدرم تسناد  یم  نوچ  اـّما  دـهد ، باوج  لیـصفت  هب  تسناوت  یم  هکنیا  اـب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  (، 51 هط / ( »!؟ تسا هنوگچ  نیـشیپ 

داد و هلاحا  دـنوادخ  هب  ار  نآ  ملع  درک و  ییوگ  یّلک  ناـنآ  باوج  رد  اذـل  دـنراد ، ّتیـساسح  بّصعت و  شیوخ  ناـکاین  هب  تبـسن 
هب يا  هناهب مه  دـشاب و  هدرک  لمع  دوب ، رومأم  نآ  هب  هک  ( 44 هط / «) ًانَِّیل ًالوَق   » مرن نخس  اب  مه  ات  ( 52 هط / یِّبَر (» َْدنِع  اهُْملِع   » دومرف

.دهدن نانآ  تسد 

نآرق رد  .داد  يدربراـک  هنادنمـشوه و  یباوج  لاؤس ، ریـسم  رییغت  اـب  دـیاب  هکلب  داد ، باوج  دـیابن  لاؤس  نیع  هب  عقاوم  یخرب  رد  . 8
اذ ام  َکَنولَئسَی  : » دننک قافنا  زیچ  هچ  هک  دنـسرپ  یم ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مدرم  هک  یماگنه  میناوخ : یم میرک 

رکف ریـسم  تسا و  لفاغ  نآ  زا  هدننک  لاؤس  هک  درک  هراشا  يزیچ  هب  دهد و  یم باوج  يرگید  زیچ  دـنوادخ  ( 215 هرقب / « ) نوقِفُنی
/ هرقب « ) نیِکاـسَملا یَماـتَیلا و  نیبَرقـألا و  ِنیَدـِلاوِللَف و  ٍریَخ  نِم  ُمتقَفنأ  اـم  : » دوش قاـفنا  يدارفا  هچ  هب  هک  درب  یم وس  نیا  هب  ار  ناـنآ 

.دوش هداد  يدارفا  هچ  هب  هک  تسا  نآ  مهم  .سنج  ای  دشاب  دقن  گرزب ، ای  دشاب  کچوک  امش  قافنا  هک  تسین  مهم  دیوگب  ات  ( 215

ماکحا نایب  يارب  یلوصا 

دیفم مرتحم  ناغلبم  ناملعم و  يارب  هک  دـنراد  یلک  ياهـشرافس  هّزع -  دـیز  یتئارق -  مالـسالا  هجح  ماکحا  لـیاسم و  ناـیب  هراـبرد 
: تسا يدربراکو 

عجرم  » ثحب رد  الثم  تسین ؛ ناـیب  يارب  تسا ، هدـمآ  هلاـسر  رد  زیچ  ره  مینک  نیچلگ  ار  لـیاسم  تقد  هب  دـیاب  ماـکحا ، ناـیب  رد  . 1
هک تسین  زاین  تسا و  هناخوراد  رد  وراد  لثم  دیآ ، یم هلاسر  رد  هلأسم  رگا  دـشاب » لقاع  هداز ، لالح   » دـیئوگب تسین  يزاین  دـیلقت »
هک یتاّیکـش  دـننام  یثحابم  دـشاب ؛ یم  مدرم  لاؤس  دروم  هک  یلئاسم  میئوگب  ار  مدرم  هب  التبم  لیاسم  دـیاب  اـم  .دـینکب  ناـیب  ار  همه 

، دتفا یم  قافتا  تسا و  ءالتبا  دروم 
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 . . . اه و کناب  ضرق ، ثحب  بسک ، سمخ 

ناذا و زامن  چیه  مینک ، ادیپ  تساجن  هب  نیقی  رگم  تسا  كاپ  زیچ  همه  دننام : دوش ؛ نایب  یلک  دعاوق  یلک و  ثحابم  دوش  یعـس  . 2
 . . .رتو رگم  تسا  یتعکر  ود  یبحتسم  ياه  زامن  همه  بجاو ، ياهزامن  رگم  درادن ؛ هماقا 

هلأـسم ود  یکی  نینچمه ، .رتـشیب  هن  میئوگب ؛ هلأـسم  هقیقد  هس  ود  مینک  یعـس  ددرگ ، زیهرپ  ماـکحا  نداد  طـسب  نداد و  لوـط  زا  . 3
.دنامب اهنهذ  رد  ات  میئوگب 

 . . . ممیت و وضو ، جح ، ماکحا  یخرب  لثم  دوش ؛ هداد  شزومآ  یلمع  تروص  هب  دراد  یلمع  يارجا  تیلباق  هک  یماکحا  . 4

.تسین تایاور  تایآ و  یطابنتسا و  تاکن  نایب  هب  يزاین  هک  دینکن  نایب  یلالدتسا  تروص  هب  ار  ماکحا  مومع ، يارب  . 5

کـش نآ  تراهط  رد  نالا  هدوب و  كاپ  يزیچ  رگا  الثم  دـیئامن ؛ زیهرپ  يوزوح  تاحالطـصا  نایب  زا  دـیوشن و  ینف  لیاسم  دراو  . 6
.تسا باحصتسا  ياج  اجنیا  میئوگن  رگید  تسا  كاپ  میراد 

دعب دـنهد ، یم  باوج  مدرم  مینک ، لاؤس  مدرم  زا  ـالثم  تسا ؛ بوخ  خـساپ  شـسرپ و  تروص  هب  لـیاسم  یخرب  ماـکحا و  ناـیب  . 7
لاوس مدرم  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسه  تاـیاور  رد  هنوـمن  ناوـنع  هب  .میئاـمن  ناـیب  ار  حیحـص  بلطم 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دش ، حیحص  باوج  هنـشت  اهنهذ  یتقو  .تفگ  يزیچ  یـسکره  تسیچ ؟ هانگ  نیرتدب  هک  دندرک 

.تسا هانگ  نیرتدب  ناهانگ ، نتفرگ  کچوک  دندومرف :

.دوش زیهرپ  یفالتخا  بلاطم  فلتخم و  لاوقا  نایب  زا  . 8

.میربب ناسکی  ار  ماظع  عجارم  مسا  . 9

.دوش نایب  ناوناب  قیرط  زا  ناوناب  ماکحا  دشاب ، رودقم  رگا  . 10

؟ دوش یم  ملتحم  نز  ایآ  الثم  .دوش  هتفگ  صخش ، نامه  هب  دش  لاوس  رگا  میئوگن و  دندرکن ، لاؤس  ات  ار  ماکحا  زا  یضعب  . 11

ار تایآ  زامن  الثم  میئامن ؛  نایب  ار  رت  ناور  هلأسم  لئاسم  نایب  رد  دیئوگب و  ار  هب  التبم  هلأسم  تصش  دودح  لئاسملا  حیضوت  زا  . 12
.دیهدب میلعت  ار  ناسآ  هوحن  امش  دناوخ ، دوش  یم  وحن  ود  هب 
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حیضوت تسا ، هورکم  رفاسم  هب  رضاح  يادتقا  هک  دوش  یم  نایب  رگا  الثم  .مینک  انعم  میئامن ، یم  نایب  اترورض  هک  یتاحالطـصا  . 13
.دشاب یم  باوث  رد  تیلقا  اجنیا ، رد  تهارک »  » زا دارم  هک  میهدب 

کی رگا  زین  امـش  تعفر » فیک  ءامـسلا  یلا   » و تقلخ » فیک  لبألا  یلاو  : » دیآ یم  میرک  نآرق  رد  دینک  هدافتـسا  داعبا  همه  زا  . 14
ات هقف  فرط  نآ  یکی  هقف و  فرط  نیا  یکی  دیئوگب  تروص  ندرک  دوبک  ندز و  یلیـس  هید  زا  هلأسم  کی  دـیتفگ ، دـیلقت  زا  هلأسم 

.دشاب ماکحا  نایب  رد  یعّونت 

تـسا مزال  ماکحا  نایب  رد  نامز ، هب  هجوت  اما  تسا ؛ بولطم  نوگانوگ  طیارـش  رد  هلأسم  هس  ود -  دح  رد  ماکحا  نایب  هچ  رگا  . 15
رد هرطف  تاکز  ماکحا  كرابم ، هام  رد  هزور  ماکحا  الثم  .دوش  نایب  ینامز  بسانت  اب  ماکحا  یتبسانم ، دوجو  ضرف  رد  دوش  یعس  و 

راضتحا تیصو ، ماکحا  ای  دنهد و  یم  تاروذن  مدرم  هک  ياهزور  رفص و  مرحم و  مایا  رد  رذن  ماکحا  كرابم ، هام  ینایاپ  ياهزور 
 . . .و متخ  سلاجم  رد  هطوبرم  ماکحا  ریاس  و 

.تسا ماکحا  نایب  رد  تقد  لباق  مهم و  تاکن  زا  بطاخم  طئارش  نس و  هب  هجوت  . 16

.دندلقم مدرم  نوچ  جراخ ؛ سرد  تاریرقت  زا  هن  دیئوگب  هلاسر  زا  ار  ماکحا  . 17

، دـیئوگ یم  تابحتـسم  زا  یتقو  .دـیئوگب  ار  تابحتـسم  یتدـم  زا  دـعب  تابجاو و  لوا  دـینک : ناـیب  لهـس  ار  نید  دـیناوت  یم اـت  . 18
هک تسا  تعکر  هدزای  بش  زامن  میئوگب  دوش ، انـشآ  بش  زامن  اب  هزات  دهاوخ  یم  هک  یـصخش  ًالثم  دینکن ؛ بحتـسم  رد  بحتـسم 

کی رتو  زامن  هک  دنادب  درف  هک  نیمه  میهد ، یم  حیـضوت  ار  رتو  زامن  یتقو  دناوخ و  مه  هروس  و  دـحا » هللا  وه  لق   » نودـب ناوت  یم 
مینک و نایب  ار  رتو  زامن  تونق  رد  هدش  دراو  تابحتـسم  هسلج  نامه  رد  درادن  یترورـضرگید  دوش ؛ نایب  نآ  هویـش  تسا و  تعکر 

شزومآ .میهدـب  هئارا  دنتـسه  نآ  ناـهاوخ  هک  يدارفا  هب  هسلج  زا  دـعب  اـی  رگید  هسلج  رد  موزل  تروـص  رد  ار  یفاـضا  تاـکن  نیا 
.دیآ یم ولج  ماگ  هب  ماگ  شدوخ  الومعم  داتفا ، هار  تفرگ و  سنا  یلمع  اب  درف  یتقو  هک  دوش  یم ببس  ناسآ ، یجیردت و 

ناملسم مدرم  هک  دعب  اوحلفت » هللا  الا  هلا  اولوق ال  : » دندومرف لوا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
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َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  : » دـنک یم غالبا  ار  هزور  هیآ  یتقو  یلاعت  يادـخ  يوس  زا  عقوم  نآ  دـش ، بجاو  اـهنآ  رب  یکی  یکی  ماـکحا  دـندش و 
رد دوش ، یم تبحـص  دیاش ) «) لعل  » زا اجنیا  ( 183 هرقب / «) نوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اـمَک  ُماـیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ 

!( دوش تقد   ) .دندومرف دیوش » یم  راگتسر  اوحلفت ؛  » هار يادتبا  رد  هک  یلاح 

 . . .ءارش عیب ، نمثم ، نمث ، دیئوگب : رتمک  ار  یبرع  تاملک  ماکحا  نایب  رد  . 19

یم هسوسو  هب  ار  ناسنا  .دوشن ». .  هتـسش  ییوم  رـس  لسغ  رد  رگا   » هلمج نیا  الثم  دـینک ؛ زیهرپ  زیگنا  هسوسو  تاملک  نایب  زا  . 20
.دزادنا

دیوگ و یم مه  ار  نآ  عفانم  رمخ ، برـش  تمرح  نایب  زا  لبق  میرک  نآرق  .دـیئوگب  مه  ار  لالح  لیاسم  تامرحم ، نایب  رانک  رد  . 21
.تسا رتدب  نآ  هانگ  دیامرف  یم دعب 

اه بیسآ  یخرب  زا  زیهرپ  تهج  هیصوت 

هک دراد  دوجو  اهبیـسآ  زا  رگید  یـضعب  .دش  نایب  لقتـسم  تروص  هب  راتـشون  نیمه  رد  غیلبت ، میلعت و  هصرع  ياه  بیـسآ  زا  یخرب 
: دوش زیهرپ  زین  اهنآ  زا  دیاب 

.نآ هب  ییوگخساپ  نودب  میقتسم ؛ ریغ  ای  میقتسم و  تروص  هب  ههبش  داجیا  . 1

.درادن يدنتسم  هک  يا  هقیلس  یقوذ و  ياه  لیلحت  هئارا  . 2

.تافالتخا هب  ندز  نماد  . 3

.ینورد هزیگنا  طاشن و  نتشادن  . 4

لماع دیاب  شدوخ  تقو ، لوا  زامن  زا  ای  دیوگ  یم  مظن  زا  هک  یسک  الثم   ) .دوش یم  هتفگ  هچنآ  هب  ندرکن  لمع  ای  نتـشادن  رواب  . 5
 ( .دشاب

، . . . ( عیبر لوا  بش  رد  دجسم  رد  ندرک  نشور  عمش  ای  هدزیس ، ندوب  سحن  لثم  ) تافارخ هب  ندز  نماد  . 6

.مرحمان مرحم و  يوگتفگ  ندش و  ینامدوخ  یعرش ؛ دودح  ندرکن  تیاعر  . 7

 . طلغ وحن  هب  تایاور  تایآ و  ندناوخ  . 8

.ربتعم ریسافت  هب  هعجارم  نودب  یصخش  ياه  تشادرب  هئارا  تایآ و  يأر  هب  ریسفت  . 9

.ایؤر باوخ و  هب  بلاطم  نداد  دانتسا  یعطق و  تایاور  تایآ و  هب  بلاطم  ندرکن  دنتسم  . 10
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ناربج لباق  نآ  ياهررـض  دوشن ، هجوت  یـشزومآ  تیریدـم  هب  رگا  اهـسالک .  يرازگرب  ناـمز  رد  بساـنمان  يراذـگ  تسایـس  . 11
ياه همانرب نانآ ، يارب  دنراد  طاشن  دـنا و  هدروخ هناحبـص  دـنا و  هدرک یط  ار  بش  باوخ  نابطاخم  هک  حبـص  زاغآ  رد  الثم  .تسین 

هب یهجوت  یب  نیا  هجیتن  .میهد  رارق  یـسرد  همانرب  دنتـسه ، هتـسخ  هک  رهظ  کیدزن  یلو  میهد ، رارق  يا  هیـشاح ياـهراکو  یـشزرو 
تعاس اهنویلیم  ندش  فلت  نآ  هجیتن  دـنک و  یمن  بذـج  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  ار ، فرح  بطاخم  هک  دوش  یم  نآ  هیحور ، تیفرظ و 

.تسا لاس  رخآ  تاناحتما  رد  تسکش  لاملا و  تیب  ناموت  اهدرایلیم  ون و  لسن  رمع 

!( ربمایپ يا  ِینَعَبَّتا ( ؛ ِنَم  اَنَأ َو  ٍهَریَِـصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  : » دـشاب تریـصب  اب  دـیاب  توعد  .كوکـشمو  ینیقی  ریغ  بلاطم  نایب  . 12
(108 فسوی / .مینک (» یم  توعد  ادخ  يوس  هب  ییانیب  اب  درک ، ما  يوریپ  سکره  نم و  .تسا  نم  هار  نیا  وگب :

یلکش تاکن  یخرب  تیاعر 

تروص هب  دراوم ، زا  یـضعب  هک  دـیامن  یم ءافیا  شقن  یتئارق  مالـسالا  هجح  ياه  سالک  هبذاج  رد  يرهاـظو  یلکـش  تاـکن  یخرب 
: ددرگ یم نایب  راو  تسرهف 

شوخ طخ  نتشاد  . 1

بلطم هئارا  رد  طاشن  . 2

( تقو قیقد  تیاعر  ) سالک ییاپرب  رد  مظن  . 3

مالس هب  ءادتبا  . 4

عـقاوم و یخرب  رد  نآ  نتفرگ  تسد  هب  سـالک و  لوـط  رد  یهلا  باـتک  اـب  ّرمتـسم  اتبـسن  طاـبترا  میرک و  نآرق  ندوـب  زیم  يور  . 5
.نآرق يور  زا  تایآ  زا  یشخب  ندناوخ 

 . ( .و ندرک  كاپ  نتشون ، هویش  ) يرادسالک تاکن  تیاعر  تقد و  . 6

«( يوقّتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  : » یگشیمه هاتوک و  ياعد  اب  هللا و  مسب  اب  عورش  ) تامدقم فذح  اب  ثحب  هب  دورو  . 7

هورگ فانصا ، دارفا ، هب  هناحصان ، دقن  نمض  هکدیوگب  نخس  يا  هویش هب  ات  تسا  يا  هنوگ  هب  ناشیا  یعس  ) نخس بناوج  تیاعر  . 8
 ( .دوشن یمارتحا  یب  اه 

.یتامدقم بلاطم  زا  عیرس  روبع  تاحضاو و  نایب  زا  زیهرپ  . 9
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ات هک  ار  یثیدح  دیهدب  هزاجا  الثم  ددعتم ؛ دراوم  رد  دیهدب » هزاجا  » هلمج زا  هدافتـسا  اب  بلاطم  یخرب  نایب  بطاخم و  هب  مارتحا  . 10
 . . .منک رارکت  دیاب  ار  ییاهزیچ  اهتقو  یهاگ  رخآ  .مناوخب  مراهچ  راب  يارب  ما  هدناوخ  هبترم  هس  لاح  هب 

داتسا هاتوک  تاکن  یغیلبت و  ياهشرافس  زا  یخرب 

.دوش زیهرپ  یعّنصت  نیغورد و  عضاوت  زا  دشاب و  یقیقح  نابطاخم  يارب  ام  عضاوت  . 1

هب دنتفگ  ام  هب  نابطاخم  يدیدج  هتکن  رگا  مینک و  قیوشت  ار  وا  داد ، باوج  یتسرد  هب  یبطاخم  میا و  هدومن  حرط  ار  یلاؤس  رگا  . 2
.متخومآ امش  زا  متسناد و  یمن  نم  ار  نیا  هک  مییوگب  میزومایب و  اهنآ  زا  یتحار 

رگم مینکن ؛  نیگنس  کبس و  دننک ، یم  توعد  هک  ییاهداهن  نایناب و  نیب  هاگ  چیه  میشاب و  هتشادن  یصاخ  طرـش  توعد ، يارب  . 3
.میریذپب طورش  طرش و  نودب  ار  توعد  نیلوا  میرادن ، يرذع  رگا  .دیامن  باجیا  یترورض  یغیلبت  تهج  زا  هک  نیا 

امش هب  تسا  يدروم  رگاو  دناوخب  رگید  یـسک  ات  تسا  رتهب  دیناوخن و  ناتدوخ  ار  دوش  یم  هداد  اهمناخ  فرط  زا  هک  ییاه  همان  . 4
.دهد عالطا 

ینارنخـس و عوضوم  نتخیر  مهب  ددـص  رد  طلغ  تاعالطا  نداد  اب  ای  بسانمان  تالاؤس  حرط  اب  دارفا  زا  یخرب  هک  دیـشاب  رایـشه  . 5
کی هب  فرحنم و  ار  امـش  دـیدومن ، باختنا  تبحـص  يارب  هک  یمهم  عوضوم  زا  ات  دـنهاوخ  یم  راک  نیا  اب  دـننآ و  رد  رییغت  داجیا 

.دنهدب قوس  یضرف  یمهو و  عوضوم 

سونأم و مدرم  اب  دـیاب  .ددرگ  یم رتشیب  رتهب و  مّلعم  يراذـگ  ریثأت  دـشاب ، فاصناو  تبحم  روحم  رب  ّیبرتم ، یبرم و  هطبار  هچره  . 6
.دنوش یم  بذج  غّلبم  کی  تبحم  مارتحا و  اب  دارفا  زا  يرایسب  دیوش ! قیفر 

رد دوـخ  يارب  یناـسنا  ره  .مییاـمن  هدافتـسا  یبوـخ  هب  لـفاغت » لـصا  » زا مییاـمن و  زیهرپ  ّدـج  هب  نارگید  يوربآ  ندرب  ریقحت و  زا  . 7
هراپ ایح  میرح و  نیا  رگا  هک  تسا  هتفریذپ  ییایح  میرح و  ماقم و  هعماج 

تشذگ و ام  رـس  زا  هک  بآ  دـیوگ  یم دوخ  اب  دوش و  یم  ناسآ  شیارب  یفالخ  ره  دـنک  ساسحا  وربآ  یب  ار  شدوخ  ناسنا  دوش و 
.رتمدص هاوخ  رتم  کی  هاوخ  میدش ؛ قرغ  ام 

بقارم مییامن و  باختنا  ار  هلأسم  نودب  ياهاج  یغیلبت ، ياهناکم  باختنا  رد  . 8
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.ددرگن يا  هلیبق یفنص و  یسایس ، یحانج ، يرادرب  هرهب  ام  زا  میوشن و  نآ  نیا و  زیواتسد  ات  میشاب 

.مینک هزرابم  تماهش  اب  دوش ، یم  هداد  تبسن  نید  هب  هک  یفارخ  ياهفرح  اب  میدنبن و  نید  هب  ار  تافارخ  . 9

یب ییانتعا و  یب  زا  یـساره  دـنک و  نارگن  ار  ام  دـیابن  نارگید  رابدا  لابقا و  اذـل  تسا ؛ هفیظو  هب  لـمع  غّلبم ، هفیظو  نیرت  مهم  . 10
.میشاب هتشادن  اه  يرهم

ود نیب  هچ  غّلبم ، ود  نیب  هچ  دییامن ؛ زیهرپ  دولآ  كرـش  یفنم و  تباقر  زا  دیوشن و  دسح  هب  التبم  دـییوگب و  ار  نارگید  لئاضف  . 11
 . . . هینیسح و ود  ای  دجسم 

زا شرثا  ندز ، فرح  یـسک  اـب  یـصوصخ  هقیقد  دـنچ  یهاـگ  .میوشن  لـفاغ  هرهچ  هب  هرهچ  طاـبترا  زا  یمومع  غیلبت  راـنک  رد  . 12
(1) .تسا رتشیب  نویزیولت  رد  لاس  هدزناپ 

.مدوبن لفاغ  هرهچ  هب  هرهچ  تاغیلبت  زا  نم  یلو  تسا ؛ یگرزب  تمعن  نویزیولت  هچرگ 

.ددرگ زیهرپ  درادـن ، نید  رد  يا  هشیر  هک  ییاه  همانرب  رد  ندرک  هنیزه  زا  دـشاب و  راد  هشیر  دـیاب  یگنهرف  ياـه  هماـنرب  ماـمت  . 13
.تسا هدیاف  یب  هک  ییاهراک  هن  ددرگ ؛ هتخادرپ  تسا ، یلوصا  هک  ییاهراک  هب  .و . .  هدیاف  یب  تاقباسم  حیشاوت ، ياج  هب  نینچمه ،
رازگرب يا  هقباسم  عقوم  یضعب  .دشاب  هدوهیب  وغل و  تلاح  دیابن  دشاب و  هتـشاد  یملع  يونعم و  راب  دیاب  یملع ، یگنهرف و  تاقباسم 

دنتفگ نم  هب  دندرک و  رازگرب  يا  هقباسم  يا  هدـع  الثم  تسا ؛ زیگنارب  لاوس  هقباسم  ياوتحم  نکل  دوش  یم  اطعا  يزیاوج  دوش  یم 
اوتحم و زا  میداد  یم  هزیاج  هک  ار  متفه  رفن  دـندرب ، نلاس  هب  نداد ، هزیاـج  يارب  مه  ار  هدـنب  میا و  هدرک ینآرق  یگنهرف -  راـک  هک 

هقباسم یگنوگچ 
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، يرهـش رد  .متفرگ  داـی  هناوید  کـی  زا  نم  ار  هرهچ  هب  هرهچ  ریثأـت  : » دـندومرف شیاهـسرد  زا  یکی  رد  یتـئارق  مالـسالا  هجح  - . 1
هناوید دندیدنخ ، همه  داد  شحف  یچ  ره  موس ، شحف  مود ، شحف  دندیدنخ ، همه  داد ، یشحف  دمآ  دجـسم  لخاد  دوب و  يا  هناوید 

وت اب  مدوب ، وت  اب  تفگ  دمآ  دعب  مدوب ، وت  اب  اقآ  ترـضح  تفگ : بارحم و  يوت  تفر  دندنخ ، یم  دهد ، یم  شحف  هچره  هک  دـید 
ینارنخـس هک  متفرگ  داـی  هناوید  نیا  زا  دـنتخادنا ، نوریب  دجـسم  زا  دـندرک و  شلغب  ار  هناوید  نیا  مدوـب  وـت  اـب  تفگ  یتـقو  .مدوـب 

تقو یهاگ  دنز ، یم  فرح  مومع  يارب  ناتـسریبد  ای  سالک  رـس  ملعم  هکنیا  ینعی  مدوب ، وت  اب  تفگ  دیاب  .درادن  يا  هدـیاف  یمومع 
ییامنهار ار  وا  تیحـص و  وا  اب  یـصوصخ  دنزب و  شیادص  .دیآ  یمن  زامن  زور  ره  يا ، هچب  رگا  اًلثم  .دـنک  تبحـص  یـصوصخ  اه 

« ..دنک
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ار مدرم  تقو  هنوگ  نیا  هنافـسأتم  و  دـینک »!! ادـیپ  ار  دراد ، فاق  هک 11  نآرق  زا  يا  هیآ  هک  میدرک  لاؤس  اـم  : » دـنتفگ هک  مدیـسرپ 
.دننک یم عیاض 

ار اهنآ  رـصتخم  ياه  تبحـص  اب  دناشن و  ار  اهنآ  يزنط  حازم و  اب  دـیاب  .دـنهدب  شوگ  فرح  ات  دننیـشن  یمن  یتحار  هب  اه  هچب  . 14
.دومن قیرزت  نانآ  هب  مک  مک  ار  فراعم  درک و  بذج 

یـشمارآ دوخ  يارب  هراختـسا  قیرط  زا  هدافتـسا و  نآرق  رون  زا  اه  توعد  در  ای  لوبق  يارب  اه  یهار  دنچ  اه و  یهار  ود  نیب  رد  . 15
.منک یم  ساسحا 

یلو مریذـپ ؛ یم  دوب  قح  رگا  دوش ، يدـقن  يا  هماـنزور رد  رگا  منک و  یم لـالح  ار  وا  شیپاـشیپ  دـنک ، یتـبیغ  نم  زا  سک  ره  . 16
.مهد یمن ار  وا  باوج  زگره 

.مدرک تروشم  اهرت ، کچوک  اه و  نس  مه  اهرتگرزب و  اب  هشیمه  . 17

.میشابن اهزیچ  یلیخ  رظتنم  یغیلبت  یگنهرف و  راک  يزادنا  هار  يارب  میشاب و  هرفن » کی  داهن   » ات تسا  بوخ  . 18

اه هچب  يارب  ای  .نیریـش  هداس و  تروص  هب  هاتوک ، ياـه  هروسریـسفت  ًـالثم  مینک ؛ عورـش  نیریـش  هداـس و  ياـهراک  زا  دـیاب  اـم  . 19
.میهد هئارا  نیریش ، هدیزگ و  تروص  هب  ار  ییاور  ینآرق و  ياهناتساد 

زا ام  تفگ  نم  هب  نارادناتـسا  زا  یکی  .تسا  یبسانم  راک  نتفرگ  هرهب  لکـشم  عفر  يارب  نآ  زا  و  نتـشاد ، اهدقن  هب  تبثم  هاگن  . 20
نیا و  .دشاب . .  هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  دیابن  ییوشتسد  هکنیا  نآ  میا و  هدینـشن  رتشیب  هلأسم  کی  طقف  زاس  تخاس و  هرابرد  امش 

.متشون ار  یمالسا » رهش  نکسم و  باتک  دش و« قیقحت  کی  هب  لیدبت  کلتم 

مدرک و عمج  ار  هچب  يدادـعت  .مدـش  زوریپ  یملعم  رد  مدروخ و  تسکـش  ربنم  رد  نم  تسا ، يزوریپ  لـپ  اـه  تسکـش  یهاـگ  . 21
هرذ هرذ  متـشون و  هرذ  هرذ  مدرک و  هعلاطم  ار  نآرق  ياه  هصق  نیمه  .دراد  هصق  دودح 268  مه  نآرق  .مدرک  نتفگ  هصق  هب  عورش 

.مدیسر اهرتگرزب  هب  مدرک و  عورش  اهرتکچوکزا  نم  .منک  یم  تبحص  مه  ناگرزب  يارب  الاح  مدرک ، نیرمت 

یخرب یهلا ، فراعم  غیلبت  رد  ریگ :) لهس  هن  ریگ و  تخس  هن   ) ندوب لدتعم  . 22
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دیما اـب  یـضعب  .دـشاب  طـیرفت  اـی  طارفا  طـخ  رد  یغّلبم  هک  دوش  یم  ادـیپ  يدراوم  هنافـساتمو  دـنراذنا  لـها  یخرب  تراـشب و  لـها 
طخ رد  تکرح  .دننک  یم  دیماان  ار  درف  ندناسرت ، اب  مه  یـضعب  دـننک و  یم  تبغر  یب  لمع  هب  ار  دارفا  طرـش ، دـیق و  یب  ياهنداد 

.تسا لادتعا  طخ  هنایم و  هار  ثحب ، فرط  ود  نایب  ءاجر و  فوخ و 

.دورن نارهاوخ  هسلج ي  هب  تسا ، گنشق  باّذج و  غلبم  هفایق  رگا  . 23

ات ددرگ  راکـشآ  غّلبم  ملعم و  نایب  هوحن  زا  دـیاب  قشع ، يدـنمقالع و  نیا  دـشاب و  طاشن  هقالع و  روش و  اـب  دـیاب  ثحاـبم  هئارا  . 24
.دشاب هتشاد  يرتشیب  ریثأت  دناوتب 

.دییامن قیقحت  امتح  يریگ ، عضوم  هنوگ  ره  زا  لبق  هکلب  دیوشن ؛ غاد  دوز  یتیاکش  اب  دیهدن و  رثا  بیترت  دوز  يربخ  ره  هب  . 25

.دشاب یلقع  ای  دشاب و  هتشاد  تایاور ) تایآ و  ) یعطق لقن  رد  هشیر  ای  دشاب ؛ لدتسمو  هنامیکح  دییامن ، یم  نایب  غیلبت  رد  هچنآ  . 26

يوربآ هک  میشاب  ییاهراک  بظاوم  اذل  دهاوخ ؛ یمن  مه  هقیقد  کی  شندرب  نیب  زا  دهاوخ و  یم  رمع  کی  وربآ  ندرک  تسرد  . 27
.دورن رده  هب  ام 

.دییوگن مدرم  هب  ار  زیچ  همه  ینعی  تسین ؛ بجاو  تسار  ره  نتفگ  اما  تسا ؛ مارح  نتفگ  غورد  . 28

.دیهدن ناشن  تیساسح  مه  دارفا  يور  دینکن و  تیساسح  داجیا  . 29

.دینکن اهر  خساپ  نودب  هاگ  چیه  دیدومن ، حرط  هسلج  رد  يا  ههبش  ای  لاؤس  رگا  . 30

ببس ثحب ، لوط  رد  رتیت ، ناونع و  عقوم  هب  رییغت  .دشاب  کیکفت  لباق  نآ  هقیقد  دنچ  ره  هک  ددرگ  هئارا  يا  هنوگ هب  اه  تبحص  . 31
.دریگ یم ار  بطاخم  یگتسخ  يولج  هک  تسا  هزات  ون و  يزادنا  مشچ  داجیا 

هتشادن ماهبا  نانآ  دزن  امش  راک  دنوشن و  ساسح  امش  راک  هب  نانآ  ات  میشاب  هتشاد  تاقالم  ءاملع  ناگرزب و  اب  یهاگ  دنچ  زا  ره  . 32
.دشاب

هـسلج رخآ  ياعد  هسفق و  رد  ياه  باتک  قاتا ، لخاد  ياه  سکع  زا  مدرم  .دیربن  دوخ  هناخباتک  رد  ار  نامهم  رودـقملا ، یتح  . 33
.دنراد طابنتسا 

.ددرگ زیهرپ  دریگ ، تروص  صاخ  یضارغا  اب  اسب  هچ  هک  كوکشم  تاروذن  اه و  کمک  ایاده ، زا  . 34
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.میریگن رارق  ماهتا  ضرعم  رد  ات  میشاب  هتشاد  ّتقد  دارفا ، اب  تسلاجم  رد  . 35

.دشاب تعامجزامن  اب  نآ  ماجرف  ای  زاغآ  ات  دیربب  دجسم  هب  اه  هناخ  زا  ار  تاسلج  رودقملا  یتح  . 36

.تسا مهم  هفطاع  زا  يریگ  هرهب  نید  غیلبت  رد  هک  دینکن  تلفغ  فطاوع  زا  ثحابم ، هئارا  رد  لالدتسا  زا  يریگ  هرهب  نمض  . 37

رد ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دینک  فذح  ار  بطاخم  اب  دوخ  هلـصاف  راک ، نیا  اب  دیهدب و  هولج  يداع  ار  ناتدوخ  . 38
ُِنئازَخ يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال  ( » 110 فهک / «) .میامش نوچمه  يرشب  نم  انامه  وگب : ْمُُکْلثِم ؛  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  : » دننام دّدعتم ؛ ریباعت 

ياه هنیجنگ  هک  منک  یمن  اعّدا  نم  وگب : مدرم ) هب  ربمایپ ! يا  ( ؛ یحُوی ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَلَم  یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َْبیَْغلا َو ال  ُمَلْعَأ  ِهَّللا َو ال 
يوریپ دوش ، یم  یحو  نم  هب  ار  هچنآ  ءزج  نم  ما ، هتـشرف  نم  هک  منک  یمن  اعّدا  مناد و  یمن  مه  بیغ  نم  تسا و  نم  دزن  دـنوادخ 

(50 ماعنأ / «) .منک یمن 

.میورب سرادم  اه و  هاگباوخ  غارس  هب  یصاخ  ياهلحم  رد  تاسلج  ياج  هب  ام  تسا  مزال  یهاگ  میهد ؛ رارق  بطاخم  ار  لصا  . 39

.تسا شزومآ  غیلبت و  هزوح  رد  یمهم  رما  هسلج ، تقو  تیاعر  اه و  همانرب  رد  عقوم  هب  روضح  . 40

؛ دشاب تایاور  تایآ و  هب  دنتـسم  دییامن  یم لقن  افرع  زا  يزیچ  رگا  دینکن و  نایب  ار  ایؤر  باوخ و  ینارنخـس  رد  رودقملا  یتح  . 41
.دندنتسمریغ یقوذ و  هک  ییاهفرح  هن 

دنمقالع يراد  سالک  هب  رگا  ای  دـینک و  راـک  هباـطخ  يور  يراد ، سـالک  ياـج  هب  اـی  دـیرادن ، نتـشون  يارب  یبوخ  طـخ  رگا  . 42
.دینک بسانم  ار  دوخ  طخ  نیرمت  اب  دیتسه ،

.تسا یهاوختلادع  حور  فلاخم  راک  نیا  هک  دییامنن  هیجوت  ار  طلغ  راتفگ  راتفر و  هاگ  چیه  . 43

.دیربب هرهب  ربص  حالس  زا  دارفا ، یخرب  تمهت  نیهوت و  ای  اه  يرگشاخرپ ربارب  رد  دیشاب و  هتشاد  ردص  هعس ي غیلبت  رد  . 44

.دیهدب هئارا  هاتوک  ار  ثحابم  هدومن و  ار  نابطاخم  لاح  تیاعر  دنتشاد ، همانرب  یناسک  ای  یسک  امش  زا  لبق  رگا  . 45
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َقَْحلا ِفِرْعإ  : » درب یم  یپ  اه  هخاش  تاعورف و  هب  بطاخم  تقو ، نآ  هکدـیهدب  بطاخم  تسد  هب  كالم  رایعم و  دـیناوت  یم  ات  . 46
(1)« ُهَلْهَأ ْفِْرعَت 

.دراد مایپ  لاقتنا  طابترا و  يرارقرب  رد  يا  هداعلا قوف  شقن  ناـبطاخم ، فطاوع  هب  هجوت  تبحم و  تیمیمـص ، عضاوت ، قـالخا ، . 47
 . . (. .و مداخ  ءانمأ ، تئیه   ) دیشاب هتشادن  اوعد  يریگرد و  یسک  اب  هاگ  چیه 

عضوم زا  ندمآ  هاتوک  ارادُم ،»  » (2) .دیشاب هتشادن  هنهادم  یلو  دیشاب ؛ هتشاد  ارادم  غیلبت ، رد  . 48

«، هنهادُم  » اّما دور ؛ یم  هار  هتسهآ  یلو  دراد ، نتفر  دنت  رب  تردق  دراد و  تسد  رد  ار  شکدوک  تسد  هک  يردپ  ریظن  تسا ، تردق 
رارق اه  تردقربا  رایتخا  رد  تعاجش ، نتـشادن  رطاخ  هب  هک  اهروشک  ياسؤر  زا  يرایـسب  ریظن  .تسا  فعـض  عضوم  زا  ندمآ  هاتوک 

.دنزرو یمن  هنهادم  رفک  ربارب  رد  اّما  دننک ؛ یم  ارادم  مدرم  اب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  .دنراد 

ام  » .دراد ار  ندـش  ارجا  یگتـسیاش  فلتخم ، ياه  ناکم  اه و  نامز  رد  تسا و  ریذـپ  فاطعنا  نآ  ماـکحاو  ناـسآ  نید  مالـسا ، . 49
يدـنت و زا  يرود  هحماـسم و  هویـش  زا  دیـشاب و  هتــشاد  فاـطعنا  هـیحور  غـیلبت  رد  ( 78/ جـح « ) ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْـکیَلَع  َلَـعَج 

.دینک هدافتسا  يریگتخس 

ندرپس شوگ  .دینادن  هابتشا  زا  نوصم  ار  دوخ  دیشاب و  هتشاد  يریذپ  داقتنا  هیحور  . 50
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ص 3. دیفم ، یلامأ  - . 1
زا ندرک  رظن  فرـص  ارادم  .زگره  هنهادم  یلو  دنک ، ارادم  نانآ  اب  دـیاب  مدرم  تیبرت  يارب  ینامـسآ  ربهر  کی  : مدرم اب  ارادـم  - . 2

يارب بتکم ، نید و  تاروتـسد  یخرب  زا  ندرک  رظن  فرـص  هنهادـم  اما  تسا ، مدرم  يایند  ای  نید  حالـصا  يارب  دوخ  ماـقم  اـیند و 
هتشاد ضامغا  وفع و  يرارف ، مهف و  جک  ّتیفرظ و  مک  دارفا  هب  تبسن  ینعی  ارادم  .تسایند  ماقم و  هب  ندیسر  دوخ و  ّتیعقوم  ظفح 

زا ارادـم  .دوخ  ّتیعقوم  ظفح  يارب  ندرک  شزاس  ندـمآ و  رانک  اه  هورگ  همه  اب  ینعی  هنهادـم  اما  دـنوش ، بتکم  بذـج  ات  میـشاب 
ارادم و لها  دیاب  ماما  .تنطیش  زا  هنهادم  تسا و  لقع  زا  ندرک  ارادم  یئوجدوس ، فعض و  زا  هنهادم  یلو  دزیخ ، یمرب  ردص  هعس 

نوچمه وا  دنوشن و  سویأم  وا  يوریپ  زا  دنا ، هتشاد  یفعـض  هطقن  یللع  هب  هک  يدارفا  ات  دشاب  تشذگ  ردص و  هعـس  لفاغت و  وفع و 
ماما هیآ 92 ) فسوی / هروس  « ) مویلا مکیلع  بیرثتال  : » دومرف درکن و  خـیبوت  ینامیـشپ  زا  سپ  ار  دوخ  راـکاطخ  ناردارب  هک  فسوی 

« سانلا هارادمب  ُتثعب  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دنک  بذج  مالـسا  هب  دوخ  تبحم  شـشوپ  ریز  ار  مدرم  دناوتب  زین 
ینرما امک  سانلا  هارادمب  ینرما  هّللا  ّنا  : » دومرف نینچمه  .منک  ارادـم  مدرم  اب  هک  مدـش  ثوعبم  نم  ثیدح 1093 ) هحاصفلا ، جهن  )

تابجاو هدومن  رما  هک  هنوگ  نامه  منک ، ارادم  مدرماب  هک  هدرک  رما  نم  هب  دـنوادخ  ثیدح 677 ) هحاصفلا ، جهن  « ) ضئارفلا هماقاب 
.407 ص : دیاقع ، لوصا  یتئارق ، نسحم  .مهد  ماجنا  ار  بجاو  ياهزامنو 
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.غّلبم دشر  تفرشیپ و  ببس  مه  تسا و  دقتنم  بطاخم  هب  یمارتحا  مه  هناحصان ، دقن  هب 

.دینکن تفلاخم  نآ  اب  دیتسیان و  تایرطف  ربارب  رد  دینکن و  گنج  ترطف  اب  . 51

رادیب ار  بطاخم  هک  دشاب  هارمه  یلمع  کی  اب  دـیاب  یهاگ  ناجیه و  اب  یهاگ  دـنلب و  یهاگ  درک و  تبحـص  مارآ  دـیاب  یهاگ  . 52
.دنک

همدقم ناونع  هب  هعلاطم  هتبلا  درک ؛ تبحـص  هعلاطم  نودب  دـیابن  و  غّلبم ؛  فیاظو  زا  یکی  هعلاطم ، تسا و  غیلبت  ناکرا  زا  اوتحم  . 53
.تسج ددم  یلاعت  يادخ  زا  دیاب  اوتحم ، يراذگریثأت  رد  تسا و 

، دشاب نارهاوخ  يارب  سالک  ای  ینارنخس  يارب  یترورض  رگا  تسا و  ناردارب  تاسلج  ای  كرتشم  تاسلج  اب  تیولوا  غیلبت ، رد  . 54
مرحم زا  رفن  دنچ  .دـشابن -  ینالوط  هسلج  .دـشابن -  دودـحم  دارفا  يارب  هسلج  .دـشاب -  زاب  قاتا  رد  دـیهد : رارق  رظن  ّدـم  ار  یتاکن 

 - .میـشابن سوبع  لاح ، نیع  رد  میـشاب و  يّدج  مینکن ، یخوش  اهنآ  اب  .دنـشاب -  سالک  يولج  رد  درم  دـنچ  ای  دـیربب  ار  دوخ  ياه 
زا شیب  ییابیز  تیباّذـج و  داجیا  زا  .دـشاب -  نارهاوخ  زا  رتالاب  رتم  مین  یلک و  تروص  هب  هاگن  هکلب  دـشابن  درف  هب  میقتـسم و  هاگن 
رد نانآ  تالاؤس  هب  .دوش -  زیهرپ  هدننک  کیرحت  یصاصتخاو  یسنج  لئاسم  زا  .دوش -  بانتجا  شـشوپو ) يرهاظ  تیعـضو   ) ّدح

.دیهد خساپ  عمج  نایم 

.دشاب ینارنخس  نومضم  عوضوم و  اب  قباطم  زین ، ییاعد  دینک و  اعد  ینارنخس  رخآ  رد  . 55

.مییامن رارکت  مه  اب  ار  تایآ  دننام  بلاطم ؛  یخرب  یهاگ  دیدج ، ياضف  داجیا  یگتسخ و  عفر  يارب  . 56

اب نز  تسا  فیح  هک  دینک  نایب  سپس  نییبت و  تایاور  تایآ و  رظنم  زا  ار  نز  زاتمم  ماقم  ءادتبا  نانز ، يارب  باجح »  » غیلبت رد  . 57
.دریگ رارق  نارگید  هچیزاب  هبعلم و  ماقم ، نیا 

جراخ ندوب  هفرط  کی  زا  ار  سـالک  دـییامن و  تیبثت  رارکت و  ار  بطاـخم  ياـه  هتخومآ هدـش ، ناـیب  ياوتحم  زا  لاؤس  حرط  اـب  . 58
لاعف يریگارف ، رد  ار  نابطاخم  دینک و 
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.دییامن

.دینک یفرعم  مدرم  هب  ار  وا  تسا ، رادروخرب  يرتشیب  لامک  لضف و  زا  امش  هب  تبسن  هک  یسک  . 59

دیرامشن کبسو  کچوک  ار  نایئاتسور  اه و  هچب  نانز ، . 60

هنوگ نامه  ینعی  دینک ؛ تیاعر  ار  مالک  فقاوم  و  دییامن ؛ هئارا  ّینأت  اب  هدرمـش و  ار  نخـس  دییوگن و  نخـس  باتـش  هلجع و  اب  . 61
ای مک  ثکم  اب  ات  دـشاب  يا  هنوگ هب  دـیاب  زین  نخـس  دوش ، یم  شیاریو  .و . .  بجعت  لاؤس و  تمالع  لوگریو ، هطقن ، اب  هتـشون ، هک 

.مییامن هجوتم  ار  عمتسم  اهراک  نیا  اب  ات  دشاب  هارمه  .و . .  یبجعت  یلاؤس ، تلاح  ای  ینالوط 

ترورـض هک  يدراوم  رد  .دیوشن » لکـشم  راچد  ات  دـیئوگن  ددـع  تقو  چـیه  اه  تبحـص رد  : » هک دـندومرف  یم یفـسلف  موحرم  . 62
.دییوگب نخس  .و . .  رفن  دنچ  دروم ، دنچ  دارفا ، یضعب  ادودح ، دننام : مهبم ؛ ییانکریباعت و  اب  دییامن  یعس  درادن ،

.دونشب ار  امش  يادص  دشاب ، رواجم  قاتا  رد  ای  دشاب  انیبان  يدرف  رگا  دیناوخب ، دیسیون ، یم هایس  هتخت  يور  هک  یبلاطم  . 63

هدـننک زئمـشم  اه  یـضعب  يارب  کسوس و . . .  شوم ، دـننام  اهزیچ  یخرب  مان  ندروآ  الثم  دـینک ؛ ییوگ  یلک  اـه  تقو یهاـگ  . 64
.دشاب نویزیولت  همانرب  رگا  هژیو  هب  تسا ؛

سابل هک  دیشاب  هتـشاد  نشور  گنر  داش و  سابل  هتخت ، ياپ  رد  صاخ ، ياه  تبـسانم  ازع و  مایا  دننام  صاخ ؛  عقاوم  زا  ریغ  هب  . 65
.میشوپن دنشک ، یم  یهآ  نآ  هب  هاگن  اب  نیعمتسم  هک  رخاف  شفک  سابل و  هتبلا ، .تسا  هدننک  هتسخ  ردک  هریت و 

نآ تشاددای  رد  هن  دینک و  باتش  نآ  نایب  رد  هن  دیشاب ؛ هتشاد  اه  تشاددای  رد  دمآ ، امـش  نهذ  هب  يرکب  زیچ  بان و  هتکن  رگا  . 66
، حرط زا  لبق  هتبلا  .دشاب  هدیسرن  اهنآ  لقع  هب  دیاش  تسین ، هنوگ  نیا  هن  دندیمهف ؛ یم  نارگید  دوب ، هتکن  نیا  رگا  دیئوگن  .یهاتوک 

.دسرب سانش  مالسا  کی  دییأت  هب  دیاب 

دـهد و یم  قوس  يرگید  يانعم  هب  ار  بلطم  اجیب  هطقن  ات  هطقن  کی  ندزن  میـشاب ، هتـشاد  تقد  هتخت  يور  تالمج  نتـشون  رد  . 67
بطاخم ساوح  بلاطم ، طلغ  نتشون 
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.دنک یم ترپ  ار 

مولع زا  یـضعب  رد  ام  دشرلا » یلا  يدهی   » هک دـنکب  یباتک  هرابرد  قیقحت  ّربدـت و  فرـص  ار  دوخ  رمع  مامت  دـیاب  غلبم ، ملعم و  . 68
هفـسلف يدج  ندـناوخ  هبلط ، ره  يارب  .تسا  میرک  نآرق  ملعم  یبرم و  میهاوخ ، یم  روفو  هب  هک  هچنآ  اما  میهاوخ ؛ یم ینیـصصختم 

ملـسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  میرک و  نآرق  نداد  رارق  روحم  هغالبلا و  جهن  میرک و  نآرق  ندناوخ  اما  درادن ؛ ترورض 
.تسا يرورض  غیلبت  رد  ترتع :

ات مدرک  یم رارکت  متفگ و  یم مدید  یم هک  يرفن  نیلوا  هب  متفرگ  یم دای  ار  یثیدـح  نم  دـنامب ؟ ام  نهذ  هب  بلاطم  ات  مینکب  هچ  . 69
رد ار  بلاطم  ای ) . . .  لحم  راد  هزاغم  ای  نایفارطا  هب  هچ  رگا  یتح   ) دارفا هب  اـه  هتخومآ  ناـیب  اـب  میناوت  یم اـم  .ددـنب  شقن  منهذ  رد 

.مینک تیبثت  دوخ  نهذ 

زا دعب  دیورن ؛ ار  هار  نیا  میئوگ  یم یتقو  میئامن ؛ نییبت  مه  ار  زاجم  ياه  ریسم  عونمم ، ياه  نابایخ  یفرعم  رانک  رد  مینک  یعـس  . 70
.تسا ینتفر  هار  نیا  میئوگب ، نآ 

.دینکب ار  بطاخم  یگنشت  یگنسرگ و  یمسج و  طیارش  امرگ ، امرس و  دننام  غیلبت ؛ سیردت و  لحم  يّوج  طئارش  تاعارم  . 71

ریپ کی  رگا  الثم  دـنراد ؛ صاخ  باطخ  کی  یتّیـسنج  ره  ینـس و  هورگ  ره  .دـیئامن  هدافتـسا  بسانم  تاملک  زا  بطاخم  يارب  . 72
هنتف دربب ، راکب  ار  هملک  نیمه  ناوج  کی  رگا  اما  تسین ؛ زیگنا  هنتف  زیگنا و  رب  تیـساسح  هملک  نیا  مزیزع ! دـیوگب : يرتخد  هب  درم 

.تساز رسدرد  زیگنا و 

ِیلِیبَس ِهِذه  ُْلق  : » دـشابن ای  دـشاب  تسرد  دـیاش  الاح  دیـسر  نم  نهذ  هب  فرح  نیا  دـیئوگن  .دـیدرت  اب  هن  دـینزب ، عطاق  ار  فرح  . 73
هب ییانیب  اـب  درک ، ما  يوریپ  سکره  نم و  .تسا  نم  هار  نیا  وگب : زین ) وت  ربماـیپ ! يا  ( ؛ ِینَعَبَّتا ِنَم  اـَنَأ َو  ٍهَریَِـصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ 

(108 فسوی / «) .مینک یم  توعد  ادخ  يوس 

دیورن و رد  هروک  زا  هک  دینک  تقد  دننک ، یم  امـش  زا  زیمآ  کیرحت  تالاؤس  کی  یهاگ  دـیوشن ؛ کیرحت  اجب ، ان  تالاؤس  اب  . 74
، طیارش همه  رد  .دیوشن  تینابصع  راچد 
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(1) .دینک ظفح  ار  دوخ  شمارآ  هنینأمط و 

اب نآ  ندرک  گنهامه  اهتـسد و  قیقد  نداد  ناکت  تبحـص ، رد  اجب  دورف  جوا و  .دـشابن  يرارکت  تخاونکی و  امـش  ناـیب  هوحن  . 75
.دنک یم جراخ  یتخاونکی  زا  ار  هسلج  زنط و . . .  زا  هدافتسا  میهافم و  یخرب 

.میشاب هتشاد  وگتفگ  نآ  رارسا  زامن و  زا  ًامتح  غولش ، ياه  بش  رد  . 76

زا کی  ره  بوجو  هک  اریز  مینک ؛ حرطم  ار  تاکز  تایاور  ًامتح  يزرواـشک  يراـک و  یمید  قطاـنم  صوصخ  هب  اهاتـسور  رد  . 77
.دراد هیآ  یس  دودح  تاکز  یلو  درادن ؛ رتشیب  هیآ  کی  هزور  جح و  سمخ ،

.مینک هماقا  دنرادن ، تعامج  زامن  رگا  .مینزب  رس  هقطنم  سرادم  هب  . 78

ياه رهش ياه  هزوح هب  ار  نانآ  مینک و  توعد  ندش  هبلط  يارب  ار  هدامآ  ّدعتسم و  ناناوجون  . 79

.تسا مک  رایسب  ناهج  رد  مالسا  يایوگ  نابز  زورما ، هک  میئامن  ییامنهار  کیدزن 

هغالبلا جهن  همان 25  رد  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترضح  شرافس  نیا  هک  میشاب  مان  شوخ  هلأسم و  یب  لحم  رد  هاگتماقا  باختنا  رد  . 80
.تسا

ای دارفا  نایم  هقطنم  رد  رگا  میهد و  رییغت  ار  ملاسان  ياهوگتفگ  ریـسم  مینییبب و  مشچ  کی  اب  ار  همه  میراذگن و  قرف  مدرم  نایم  . 81
ریگرد ار  نامدوخ  مادک  چیه  رد  دنتسه ؛ حانج  دنچ  رگا  مینک و  لح  ار  هلأسم  ناحبس  دنوادخ  زا  دادمتسا  اب  تسا  یتافالتخا  لیابق 

.مینکن

.میناشکن مدرم  هب  ار  دوخ  یصخش  یگدنز  ای  هزوح  لخاد  لئاسم  هاگ  چیه  . 82

يدنوخآ راک  زونه  نم  : » دـندومرف یم يربهر  مظعم  ماقم  دـیراذگن ؛ رانک  ار  دوخ  يدـنوخآ  راک  تیلوؤسم ، تیعقوم و  ره  رد  . 83
 . . .« تعامجزامن و دقع ، ندناوخ  هراختسا ، متشاذگن : رانک  ار  دوخ 

تباقر ات  مینک  يزیر  همانرب  اجنآ  یناحور  اب  دنرگیدکی ، کیدزن  ایاکت  دجاسم و  رگا  . 84
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.دوشن ادیپ  یفنم 

فـصن مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  زامن ، یکی  جاودزا و  یکی  درادـن : رتشیب  یلـصا  هار  ود  یگنهرف  مجاهت  اـب  دروخرب  . 85
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  تسا ؛ رکنم  ءاشحف و  عنام  زامن  اهنت  دوش و  یم مک  جاودزا  اب  ناهانگ 

.تسا نم  مشچ  رون  زامن  رسمه و  دومرف : ملسو 

.میهدن رارق  نآ  نراقم  ار  نامدوخ  ینارخس  نامز  تسا ، هدننیب  رپ  دیفم و  نویزیولت  ياه  همانرب  زا  یضعب  رگا  . 86

.دزاسن ینابصع  بصعتم و  کشخ ، ناسنا  کی  ام  زا  يرکف  ای  یعجرم  ای  یصخش  زا  یقطنم  تیامح  یتح  . 87

.دنکن لفاغ  دوخ  زا  ار  ام  اه  ینارخس  تاسلج و  . 88

اوُفْعَْیل َو   » .درذگب ام  زا  ادخ  ات  میرذگب  نارگید  زا  ضامغا  وفع و  رد  مینادب و  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ترفغم  وفع و  زمر  دـیلک و  . 89
(22 رون / « ) ْمَُکل ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  اوُحَفْصَْیل َأ ال  َو 

.دندیسرن وزرآ  نیا  هب  ءایبنا  یتح  هک  دنشاب  ام  تسود  میلست و  مدرم  همه  میشاب  هتشادن  راظتنا  . 90

ماـما اـت  و  هر ) ) یـسلجم اـت  هر ) ) دـیفم زا  دـنراد  قـح  اـم  ندرگ  هب  هک  یناـسک  حور  مـیرک  نآرق  زا  یتاـیآ  توـالت  يادـها  اـب  . 91
، میهد رارق  نارادافو  هلسلس  رد  ار  دوخ  هلیسونیدب  یضار و  دوخ  زا  ار  دنداد  ناج  مادص  قالش  ریز  هک  ییارـسا  ات  وا  زا  هر ) ) ینیمخ

.تسا مالک  ذوفن  رمع و  تکرب  زمر  ادخ ، يایلوا  ریخ  ياعد  اریز 

.تسا ماظن  فلاخم  ای  هیقف  تیالو  دض  دراد ، داقتنا  هک  ره  مینکن  لایخ  میریذپب و  ار  داقتنا  یتحار  هب  . 92

میئوگب و نخس  اهرتگرزب  يارب  سپس  میئوگب و  ناتسار  ناتساد  لثم  دیفم  ناتـساد  کی  دنیآ  یم دجـسم  هب  هک  ییاه  هچب  يارب  . 93
.میشاب هتشاد  اه  هچب  صوصخم  هقیقد  هدزناپ  تدم  رد  يا  هسلج دشن ، راک  نیا  رگا 

اب الثم  تسا ؛ نانآ  دـشر  بذـج و  ياههار  زا  یگنهرف  یبهذـم و  روما  رد  ناناوج  ناناوجون و  نداد  تکراشم  يریگراـک و  هب  . 94
دادعتسا هک  یناسک  نامدوخ ، ییامنهار 
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ار ون  لسن  تکرح  نیا  میریگب و  ار  اهنآ  تسد  هلیسونیدب  دنناوخب و  اه  ینارنخـس زا  لبق  دنـسیونب و  هاتوک  بسانم و  يا  هلاقم دنراد 
.دنک یم مرگلد  قیوشت و  ار  اهنآ  مک و  ار  اه  هلصاف  بذج و  دجسم  هب 

سرد هرمن  ای  دنا  هدوب ههبج  رد  هک  یناسک  زا  الثم  تسا ؛ بوخ  رایسب  ياهراک  زا  اهتبسانم  یخرب  رد  نیبطاخم  زا  ندرک  لیلجت  . 95
يوحن هب  لیلجت  هک  میئامن  یعـس  مینک و  لیلجت  دـنراد  يونعم  شزرا  عون  کی  ای  دـنناوخ و  یم  نآرق  طلغ  نودـب  ای  دـنراد  يرتهب 

.دنکن کیرحت  ار  نارگید  تداسح  هک  دشاب 

عوضوم کی  هرابرد  ار  تقو  مامت  مینکن و  اوتحم  مک  راعشا  ندناوخ  لوپ و  نتفرگ  فرـص  ار  تقو  نیرتهب  ءایحا  ياه  بش  رد  . 96
.میئوگن نخس 

سابل عون  يراد ، رسمه  هوحن  .مینک  یم  فرصم  وضو  يارب  هک  یبآ  رادقم  تدم و  ندروخ ، اذغ  هوحن  هک  دننادب  دیاب  نیغلبم ، . 97
.مینک ظفح  ار  سابل  تسادق  ناحبس ، دنوادخ  ياضر  يارب  تسا ؛ رظن  ریز  ام  تاکرح  مامت  تاعّقوت و  و 

هنازوسلد تحیـصن  دیاب  تسین ؛ لوپ  تایدام و  ام  فده  میراد و  تسود  ار  اهنآ  ام  دننادب  مدرم  هک  مینک  غیلبت  يا  هنوگ هب  دیاب  . 98
َلاق ْذِإ  ( » 59 فارعأ /  ) .مکانمیب گرزب  يزور  باذع  زا  امـش  رب  نم  انامه  ٍمیِظَع ؛  ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  : » دـشاب هناردارب  و 

/ ءارعـش ( »؟ دـینک یمن  اورپ  فارحنا ) كرـش و  زا   ) ایآ تفگ : نانآ  هب  حـلاص  ناشردارب  هک  هاـگنآ  َنوُقَّتَت ؛ ـال  ٌحـِلاص َأ  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل 
(106 ءارعش / ( »؟ دینک یمن  اورپ  ادخ ) زا   ) ایآ تفگ : نانآ  هب  حون  ناشردارب  هک  ینامز  َنوُقَّتَت  ٌحُون َأ ال  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  ( » 142

یهلا ددم  اب  هنوگ و  نیا  ناوت  یم مه  ياپ  زیرگ  دارفا  يرارف و  ياه  هیحور  اب  یتح  تسا  ناحبس  يادخ  زا  دادمتـسا  بذج ، هار  . 99
؛ ْمِْهَیلِإ يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًهَدـِْئفَأ  ْلَعْجاَف   » .پاچب ار  لد  نیبب ! ار  ادـخ  میئوگ : یم  .پاچب  ار  هد  نیبب  ار  ادـخدک  دـنیوگ : یم درک  راـک 

هب ار  مدرم  زا  یهورگ  ياه  لد  سپ 

رارق تمحر  دیدش و  هقالع ي  ناتنارـسمه  امـش و  نایم  و  ًهَمْحَر ؛ ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  و«َو  ( 37 میهاربإ /  ! ) نادرگ لیام  ناـنآ  يوس 
.تسج ددم  ناحبس  يادخ  زا  دیاب  سپ  .و . .  ( 21 مور / «) .داد

بوذجم یصخش  ره  دشاب ، نابطاخم  زاین  دروم  وگتفگ  دروم  لئاسم  رگا  . 100
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لد بطاـخم  میهد ، هئارا  يدربراـک  ریغ  ثحاـبم  مینک و  ناـیب  تسین  هب  ـالتبم  هک  یتاـعوضوم  یتـقو  .دوش  یم غّلبم  مّلعم و  ناـنخس 
اه یلیخ  تسین ، موهفم  نوچ  دوش  یم  هدافتـسا  يراکیـشاک  رد  هک  نآ  هباشم  یفوک و  ياه  طخ  الثم  .دوش  یم نازیرگ  دهد و  یمن

دروم مینیب  یم دنتـشون ؛ ار  زامن  ماکحا  دـننام  ماـکحا ، یخرب  یـشاک  يور  دـنداد و  جرخ  هب  راـکتبا  اـه  یخرب اـما  دـننک ؛ یمن هجوت 
.دریگ یم رارق  لابقتسا 

راک دشر  يارب  دـیاب  مینیبب و  ار  رگیدـمه  ربنم  رگیدـمه و  سالک  دـیاب  ام  مینک ، هدافتـسا  نارگید  یغیلبت  ياه  هبرجت زا  دـیاب  . 101
.میئامن عفترم  ار  تالکشم  مینک و  تیوقت  ار  تانّسحم  میریذپب ، ار  هنازوسلد  ياهداقتنا  یغیلبت ، یگنهرف و 

( دشاب يرورـض  نآ  زا  هدافتـسا  طئارـش  یخرب  رد  دیاش  هک   ) لامتـسد کی  یتح  .دشاب  قیقد  هدش و  باسح  شراک  دیاب  غّلبم  . 102
.دیامن هدافتسا  نآ  زا  اعیرس  یلطعم  نودب  ترورض ، تروص  رد  ات  دشاب  سرتسد  رد  بیج و  نیرتکیدزن  رد  دیاب 

ره رد  میوشن و  درـسلد  دندادن ، رگا  میهاوخب ، کمک  نارگید  زا  دیاب  مینک ؛ راک  یطئارـش  ره  رد  هک  میـشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  . 103
ن) نی ، نیم ، نیما ، نیمار ، دراد : انعم  دوش ؛ مک  نآ  زا  فرح  ره  هک  نیمارو »  » هملک دننام   ) .میشاب دیفم  دیاب  یطئارش 

: تفگ یم  شا  ینارنخس  رد  یسک  هک  نیا  لثم  میهدن ؛ شک  ار  نآ  هدوهیب  میئوگب و  هصالخ  حیرـص و  ار  فرح  مینک  یعـس  . 104
لمح ار  راک  نیا  كریز  دارفا  .تسا  مدرم  يا  نامه  اهنیا ، همه  زومآ ». . . ! شناد  وجـشناد ، يرازاب ، زرواشک ، رگراـک ! مدرم ! يا  »

.دننک یم تاملک  اب  يزاب  رب 

نایب ار  دومن ، دانتسا  نآ  هب  درک و  هدافتـسا  نیـسح 7  ماما  هک  یتایآ  نکل  میئوگ ؛ یم  خـیرات  ام  البرک  اروشاع و  ثحاـبم  رد  . 105
.دوش یم ینآرق  ام  ياهثحب  البرک ، خیرات  نایب  رانک  رد  تایآ  نایب  اب  هک  یلاح  رد  مینک  یمن

، تسا دب  امنیـس  دیئوگن  .دنریذپب  مه  نیفلاخم  یتح  هک  میئوگب  مینزب و  فرح  يا  هنوگ هب  دیاب  : » دـندومرف یم یفـسلف  موحرم  . 106
« .تسا دب  ملیف  دیئوگب  هکلب 

دیلک هَّیِـضْرَم » ًهَیِـضار  : » تسا هدـش  نایب  ینآرق  تالمج  بلاق  رد  قیاقح  هک  تسا  نیا  هدافتـسا  هجوت و  لـباق  تاـکن  زا  یکی  . 107
« مُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل   » .تسا ندوب  هیضار »  » هار رد  ندوب  هیضرم 

َو  » .تسا مترکش » نال   » رد مّکندیزال ،»  » دیلک
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 . . .و دشاب  یم  انیف » دهاج  نم   » رد انلبُس » مهّنیدهنل   » دیلک انَُلبُس » ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا 

.دور یم رانک  ناحبس  يادخ  دیایب  اهنیا  هچ  ره  ناونعلا و . . .  هلاصا  ییارگ ، ترهش  دشاب ؛ یکی  ام  نطاب  رهاظ و  مینک  یعس  . 108

راک جنپ  دیوش ، یم  راوس  هک  ینیـشام  .دنکب  دـیاب  ار  سدـنهم  جـنپ  راک  اهنآ  تسا ؛ لکـشم  یلیخ  یناحور  ملعم و  هفیظو ي  . 109
 - ندعم فشک  : » دوش یم  نیـشام  نهآ  نیا  ات  دننک ، یم  راک  نهآ  يور  سدنهم  هورگ  جنپ  .تسا  هدـش  ماجنا  نآ  يور  یـسدنهم 

دیاب ملعم  کی  .دـهد  ماجنا  دـیاب  غّلبم  ملعم و  کی  ار  راک  جـنپ  نیا  همه  ژاتنوم » يزاس -  هعطق  ندـعم -  بوذ  ندـعم -  جارختـسا 
دیاب دزاسب و  ار  درگاش  نیا  دیاب  دعب  دنک ، بوذ  ار  درگاش  دیاب  دـعب  دـنک ، جارختـسا  ار  درگاش  دـیاب  دـعب  دـنک ، فشک  ار  درگاش 

.دنک یم  ار  سدنهم  هورگ  جنپ  راک  ملعم  کی  ینعی  .دنک  دحتم  مه  اب  ار  هدش  هتخاس  ياهدرگاش 

دمآ و نوریب  دجسم  زا  یـسک  .میزیهرپب  دروخرب  مارتحا و  مالـس ، هاگن ، رد  ضیعبت  زا  مینک و  هاگن  مشچ  کی  هب  ار  نیبطاخم  . 110
 . . .درک مالس  روج  هس  ناشیا  دندمآ  رفن  هس  نوچ  مناوخ  یمن زامن  اقآ  نیا  رس  تشپ  رگید  نم  تفگ 

.دینک لوبق  تحار  هکلب  دینکن ؛ هیجوت  ار  هابتشا  . 111

اقآ نیا  رس  تشپ  میئوگ  یم الثم  دننک ؛ دازآ  ار  نارگید  دنهاوخ  یم هنوگچ  اهنیا  دنتسهریگ ، ناشدوخ  دنتسین ؛ ناور  اه  یضعب . 112
تینأش شدوخ  يارب  دراد و  ساره  نتفگ  ناذا  زا  ناذا  تقو  هک  نیا  ای  .تسین  ام  سالک  دـح  رد  اقآ  نیا  دـیوگ  یم دـیناوخب ، زاـمن 

.تسا لئاق 

: دـینک یفرعم  اه  تمعن  رکذ  اب  ار  بوبحم  يادـخ  مالک ،) ملع  قیرط  زا   ) دوجوم يادـخ  تابثا  رد  لالدتـسا  رب  هیکت  ياج  هب  . 113
.لّضفم دیحوت  دننام  ییاه  باتک  نییبت  اب  ( 69/ فارعأ «) .دیروآدای هب  ار  ادخ  ياه  تمعن  سپ  ِهَّللا ؛ َءالآ  اوُرُکْذاَف  »

.دوش یم جیگ  عمتسم  هک  مینکن  تسرد  هلأسم  يارب  دایز  قوقش  هایس ، هتخت  ياپ  ینارنخس و  رد  . 114

.تیعمج هب  هن  دیشاب ؛ هتشاد  هجوت  تکرب  هب  . 115
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.دوشن وحم  غّلبم  ناونع  هک  تسا  بوخ  ییاج  ات  غیلبت  رد  دیلقت  . 116

.دراذگ یم رثا  غیلبت  لاس  دنچ  زا  رتهب  ام  توکس  یتح  راتفر و  تاکرح و  یهاگ  تسین ؛ ینارنخس  شا  همه  غیلبت ، . 117

.دینکشب ار  دب  ياه  ّتنس  دیراد ، تردق  رگا  دینکشن و  ار  بوخ  ياه  ّتنس  . 118

.نمشد اب  ههجاوم  رد  یتح  دییامن ! تیاعر  ار  بدا  یطیارش  ره  رد  . 119

.دینک هسیاقم  شیاه  هتشذگ  اب  ار  شدوخ  هکلب  دینکن ، هسیاقم  يا  هچب اب  ار  يا  هچب . 120

میئوگب مدرم  هب  ار  دیهش  بالط  رامآ  دشابن ، فنص  کی  يزاس  هتـسجرب  هک  یتروص  هب  اه  ثحب  لخاد  رد  اه و  تبـسانم  رد  . 121
.تسا يداع  رایسب  بالط  رثکا  یگدنز  هک  میئامن  نایب  و 

هک هنئمطم » سفن   » ثحب رد  ًـالثم  دوشن ؛  دـیدرت  لاؤس و  راـچد  ماـع ، ِبطاـخم  اـت  دوش  هئارا  يا  هنوگ هب  ثحاـبم  دوش  یعـس  . 122
هک دنیوگن  مدرم  هکنآ  يارب  دعب  تسا ؛ نآ  ِّمتا  قادصم  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دیئوگب  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  طوبرم 

( هر  ) ینیمخ ماما  ًالثم  دیئامن ؛ نایب  ار  رـصاعم  قیداصم  دنک ، ادـیپ  هیآ  دوخ و  نیب  یطابترا  هک  نیا  يارب  و  اجک ، ام  اجک و  ماقم  نآ 
هنئمطم سفن  بحاـص  دـنتفر ، یم  نیم  يور  هک  ییاـه  یجیـسب  اـی  نئمطم و . . .  یبـلق  مارآ و  یلد  اـب  دومرف : هک  دوب  هنوگ  نیا  زین 

 . . .دندوب

تبحـص ياپ  رد  رورغم  صخـش  کی  ای  هدرک و  لیـصحت  درف  کی  رگا  اـت  .مهدـب » ناـتدای  مهاوخ  یم : » دـیئوگن تبحـص  رد  . 123
.میمهفب رتهب  ات  منک  ناتکمک  مهاوخ  یم دیئوگب : هکلب  دروخب ؛ رب  وا  هب  تسامش 

.دییامن يرادهگن  اج  ود  رد  هخسن و  ود  رد  لقادح  ار  دوخ  ياه  هتشون اه و  تشاددای . 124
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زامن هب  اه  هچب  بیغرت  هویش 

: لصا دنچ  هب  هجوت  دعب  اه  تمعن  ندرمش  قیرط  زا  دنوادخ  تبحم  داجیا  لوا  مینک ؟ راداو  زامن  هب  ار  اه  هچب  هنوگچ 

.ییورشوخ لصا   . 1

.زامن ناکم  هب  نداد  هبذاج  لصا   . 2

( ابیز دورس  ابیز ، تئارق  ابیز ، ناذا   ) تایبدا رد  ییابیز  لصا   . 3

.دشابن هنشت  دشابن ، هنسرگ  هیذغت ؛ لصا   . 4

.دشابن ییامنیس  ملیف  نوتراک و  .زامن  طیحم  یگدامآ  لصا   . 5

.رازگزامن ناگتسب  نیدلاو و  رازگزامن ، ناتسود  اب  یگنهامه  لصا   . 6

اَمَک اوُّلَص  : » هللا 9 لوسر  لاق  و . . .  تسا ؟ ات  دنچ  زامن  طیارـش  تسات ؟ دنچ  زامن  تامدقم  میـسرپن  وا  زا   ) يروئت هن  یلمع  لصا   . 7
.دمهف یم  شدوخ  ار  تامدقم  دعب   (1)« یِّلَصُأ ِینوُُمْتیَأَر 

.زامن رد  تلاح  ساسحا و  داجیا  عوشخ و  لصا   . 8

(. مینکن هتسخ  ار  وا   ) لادتعا لصا   . 9

(132 هط / « ) اْهیَلَع ِْربَطْصا  ِهالَّصلِاب َو  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو  (: » میوشن هتسخ  راب  کی  اب   ) تبقارم لصا   . 10

.ریذنت قیوشت و  لصا   . 11

.تسا رید  یگلاس  هدراهچ  یگلاس و  هدزیس  رد  هنرگ  دنک و  عورش  مک  مک  یلاسدرخ  زا  .تعرس  لصا   . 12

روش ندیود و  نتسب و  لد  ناذا  اب  زامن  ماگنه  .ناجیه  لصا   13

: هلمج زا  درک  زیهرپ  ییاهزیچ  زا  دیاب  ارهق  هناگ ، هدزیس  لوصا  هب  هجوت  اب  و 

؛ زا زیهرپ 

.ندرک هتسخ  ندش و  ینالوط   . 1

.اجبان رهق  روز و   . 2
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.ندوب تلاح  یب  کشخ و  مسارم   . 3

.تسا مهم  نیلوئسم  دوخ  تکرش  اذل  ءارجا ؛ نودب  همان  شخب  لمع و  نودب  فرح   . 4

.تعامج ماما  دجسم و  ناذا و  يارب  بّرجمریغ  دارفا  ندرک  يدصتم   . 5

.تاعامج ندرک  هولج  تیصاخ  یب  و  عورشم ، ياه  هتساوخ  ندرکن  نیمأت   . 6

.دنوش ریقحت  دراو  هزات  دارفا  دوش  یم  ببس  هک  یضعب  رورغ  اه و  یهاوخدوخ   . 7

 . . . قالخا و شوخ  مداخ  دوبن  كاپ ، بسانم و  سابل  تشادهب ، دوبن   . 8
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خیبوتو قیوشت  لوصا  یخرب 

هراشا

يا دسیون : یم  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .تسا  تیبرتو  میلعت  رد  مهم  مرها  ود  ینآرق و  لصا  ود  خـیبوت ، قیوشت و 
راکدب ندومن  راداو  کین و  ياهراک  ماجنا  رب  راکوکین  ندش  تبغر  یب  ببـس  هک  دـشابن  ناسکی  وت  دزن  راکدـب  راکوکین و  کلام ،

.دریگ رارق  هسیاقم  دروم  ات  دشاب  مه  رانک  رد  نابوخ  قیوشت  ناَدب و  خیبوت  دیاب  تیبرت  هویش  رد   (1) «. تسا يدب  هب 

: تشاد هجوت  یتاکن  هب  دیاب  خیبوت ، قیوشت و  رد  هتبلا 

: قیوشترد يرورض  تاکن  فلا )

نآرق .تسا  هدیـسر  لماکت  هجرد  نیرخآ  هب  دنک  رکف  هک  مینک  قیوشت  يروط  هب  ار  بطاخم  دیابن  دشاب و  هزادنا  هب  دیاب  قیوشت  . 1
.تسا دیما  ینعی  لعل ؛» «، » َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل   » .دیوش راگتسر  دیاش  دینکب ، ار  راک  نیا  رگا  دیوگ : یم  اهاج  یضعب  میرک ،

حدم تقایل  هزادنا  زا  شیب  ار  یسک  رگا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دوش ؛  تیاعر  قیوشت  رد  تلادع ، فاصنا و  دیاب  . 2
هک دوسح  ای  دیتسه و  زجاع  ای  دوش  یم  مولعم  دیتشادن ، مزال  رادقم  هب  ار  ندرک  حدم  تماهش  رگا  دوب و  دیهاوخ  سولپاچ  دیدرک ،

(2)« .درادن ار  نارگید  حدم  لّمحت  ناتحور 

، يونعم قیوشت  تسا و  قیوشت  دوخ  .ییاعد . .  ای  درف  شیاتـس  ای  ریخ  ماـن  یهاـگ  دـشاب ؛ هتـشاد  يداـم  هبنج  طـقف  دـیابن  قیوشت  . 3
.تسا نانآ  شمارآ  هیام ي  وت ، ياعد  اریز  نک .) اعد  و   ) تسرف دورد  نانآ  رب  و  ْمَُهل ؛ ٌنَکَس  َکَتالَـص  َّنِإ   » .تسا رتزاسراک  یهاگ 

(103 هبوت / )

يرگید تاهج  زا  هچ  رگا  دوش ؛ قیوشت  یبوخ  راک  لـیلد  هب  هک  تسا  نکمم  دـشاب ؛ بیع  یب  تهج  ره  زا  دـیابن  هدـنوش  قیوشت  . 4
نیش یلاعت  يادخ  هک  دومرف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تشاد و  صقن  نیـش  فرح  نتفگ  رد  لالب  .دشاب  هتـشاد  صقن 

هب ار  وا 
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له ـال  ًابیردـت  ناـسحالا و  یف  ناـسحالا  لـهال  ًادـیهزت  کـلذ  یف  ّناـف  ءاوس  هلزنمب  كدـنع  یـسملا  نسحملا و  ّننوکی  ـال  و  - . » 1
ص 988. همان 53 / مالسالا / ضیف  هعالبلا  جهن  .هءاسالا 

تمکح 347. هغالبلا ، جهن  دَسَح  وا  ٌّیَع  ِقاقِحتْسالا  ِنَع  ُریصْقَّتلا  ٌقَلَم َو  ِقاقِحتسالا  َنِم  َرَثْکِاب  ُءانَّثلا  - . 2
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شناتسود ناگتـسب و  وا و  رد  یبیع  چیه  دوش ، یم  قیوشت  هک  یـسک  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  ام  يرآ ! .دریذپ  یم  نیـس  ياج 
.دشابن

فاصنا دراوم  نیا  رد  دـنوش ، یم  تسد  کـی  يزیچ  اـی  یـصخش  ندـیبوک  رد  يدارفا  ینعی  دراد ؛ كرادـت  هبنج  قیوشت  یهاـگ  . 5
اهداقتنا يولج  ات  دنک  هتسجرب  صخش  نآ  زا  ار  یلامک  ناسنا  ات  دنک  یم  ءاضتقا 

.دریگب ار 

: تفگ یکی  .تسا  یهایس  گس  هچ  تفگ : یکی  .دنرذگب  یگس  رانک  زا  دنتساوخ  .دندوب  یتیعمج  اب  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
هچ : » دومرف یسیع 7  ترضح  .تفگ  ار  یفعـض  هطقن  کی  یـسکره  .تسا  ییوب  دب  گس  هچ  تفگ : یکی  .تسا  يرغال  گس  هچ 

.دییوگب مه  ار  اهنآ  ياه  یبوخ دیدنب ، یم  رابگر  هب  ار  یسک  رگا  هک  دنامهف  اهنآ  همه  هب  لمع  نیا  اب  و  .دراد » يدیفس  ياه  نادند 

ار نارگید  دیاقع  قالخا و  راکفا و  یـضعب ، قیوشت  هک  تسا  نکمم  ّالا  دشاب و  نشور  نارگید  يارب  دـیاب  قیوشت  تلع  تهج و  . 6
اّمل : » دـنک یم  لـقن  نارگید  يارب  ار  نآ  لـیلد  تسا ، شاداـپ  فـطل و  زا  نخـس  هک  ددـعتم  دراوـم  رد  مـیرک  نآرق  .دـنک  بـیرخت 

هک دـیامرف  یم  لوا  مالـسلا ؛  هیلع  دواد  هراب  رد  .تسا  ضیعبت  کی  قیوشت ، رد  هک  دوشن  رکف  ات  .و . .  نولمعی » اوناک  اـمب  «، » اوربص
ُهَّللا ُهاتآ  َتُولاـج َو  ُدُواد  َلَـتَق  َو  : » دـهد یم  ربخ  وا  هب  ملع  تموکح و  تمکح و  نداد  زا  سپـس  تشک و  ار  رفک  ربهر  ههبج  رد  وا 

، ( دوب تولاط  نارای  زا  عاجـش و  نمؤم ، یلو  لاس ، نس و  مک  یناوج  هک   ) دواد ( 251 هرقب / ( ؛  ُءاشَی اَّمِم  ُهَمَّلَع  َهَمْکِْحلا َو  َکـْلُْملا َو 
وا هب  تساوخ  یم  هچنآ  زا  دومن و  اـطع  وا  هب  تمکح  تموـکح و  دـنوادخ  و  تشک ، دوـب ) نمـشد  هاپـس  هدـنامرف  هک   ) ار تولاـج 
نب ورمع  لـتق  سپ  دوش ، یم  تموکح  تمکح و  ملع ، تفاـیرد  ببـس  رفک ، ربـهر  لـتق  رگا  هک  مینادـب  دـیاب  اـم  هتبلا  .تخوـمآ و 

.دشاب مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملعو  تموکح  تمکح و  نداد  دناوت  یم زین  مالسلا  هیلع  یلع  طسوت  قدنخ  رد  دودبع 

، تسا شیاتس  لباق  دنک ، یم  قافنا  مک  رادقم  تسا و  رادان  هک  یسک  تسا ؛ یمهم  رما  قیوشت  رد  دارفا  عسُو  دادعتسا و  هب  هجوت  . 7
« دـنبای یمن  ههبج ) زا  ینابیتشپو  قافنا  يارب   ) يزیچ ناـشناوت  هزادـنا ي  هب  زج  هک  یتسد ) یهت   ) ِناـنمؤم ْمُهَدـْهُج ؛ اَّلِإ  َنوُدِـجَی  ـال  »

هن دنکن ، کمک  یلباق  رادقم  هب  نّکمتم  اراد و  درف  رگا  یلو  ( 79/ هبوت )

ص:252
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(35 مجن / « ) .دیشخب لام ) زا   ) یکدنا و  اًلِیلَق ؛ یطْعَأ   » .تسا خیبوت  هتسیاش  هکلب  تسین ، قیوشت  هتسیاش  هک  اهنت 

خیبوت رد  يرورض  تاکن  ب )

: دوش تیاعر  دیاب  هک  دراد  یلوصا  زین  خیبوت 

.دشاب میقتسم  ریغ  . 1

.دوشن لیدبت  سأی  هب  هک  دوش  لمع  يا  هنوگ هب  . 2

.دشاب ناربج  هار  نداد  ناشن  اب  هارمه  . 3

درکن و خیبوت  ینامیـشپ  زا  سپ  ار  دوخ  راکاطخ  ناردارب  هک  مالـسلا  هیلع  فسوی  نوچمه  .دریگن  تروص  درف  ینامیـشپ  زا  سپ  . 4
یتمالم خیبوت و  امش  رب  زورما  َمْوَْیلا ؛  ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَت  ال  : » دومرف

(92 فسوی / «) .تسین

، یسالک مه  ) نارگید هب  نآ  تیارس  خیبوت و  ندش  یمومع  ببس  دیابن  یهورگ ، ای  يدرف  هابتـشا  مینکن ؛ خیبوت  ار  همه  داقتنا ، رد  . 5
.ددرگ .و ) . .  ناگتسب  يرهش ، مه  يا ، هسردم  مه 

.دوش مالعا  خیبوت  هیبنت و  لیلد  . 6

هانگ ماجنا  رد  هک  یـسک  ٌمیظَع ؛ ٌباذَع  َُهل  ْمُْهنِم  ُهَْربِک  ّیلَوَت  يذَّلاَو  : » دـشاب فلخت  رد  دارفا  شقن  نازیم  اب  بسانتم  هیبنت  خـیبوت و  . 7
دروخرب رد  دیدش  هیبنت  نینچمه  ( 11 رون / .تسا (» شراظتنا  رد  ینیگنس  تازاجم  گرزب و  باذع  تسا ، هدرک  افیا  ار  یلصا  شقن 

وت انامه  هک  وش  جراخ  ماقم ) نیاو   ) ناگتـشرف فص  زا  سپ  دومرف : دـنوادخ ) ( ؛ ٌمیجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاق  : » گرزب تافلخت  اـب 
(77 ص / «) .يدورطم هدنار و 

.دشاب (1) دومنهر  داشرا و  اب  هارمه  دیاب  . 8

.دشاب لمع  اب  بسانم  . 9

ِیف ُطارفِالا  : » دـیامرف یم  نینمؤملاریما 7  ددرگن ؛ رارکت  هدوهیب  دوش و  تاـعارم  لادـتعاو  دوب  عناـق  ّلقادـح  هب  دـیاب  خـیبوت  رد  . 10
يور هدایز  هجاّجللا ؛ َنارین  ُّبُشَی  ِهَمالَملا 

ص:253

تغاب دراو  هک  هاگنآ  ارچ  و  ًادـَلَو ؛ ًالام َو  َْکنِم  َّلَقَأ  اـَنَأ  ِنَرَت  ْنِإ  ِهَّللاـِب  اَّلِإ  َهَُّوق  ـال  ُهَّللا  َءاـش  اـم  َْتُلق  َکَـتَّنَج  َْتلَخَد  ْذِإ  ـال  َْول  َو  - . » 1
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زا رتمک  دنزرف ، لام و  رظن  زا  ارم  رگا  تسین ؟ ادـخ  تردـق )  ) هب زج  ییورین  چـیه  دـهاوخب ،) ادـخ  هچنآ   ) هّللاءاشام یتفگن : يدـش ،
.39 فهک / ینیب »! یم  شیوخ 
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(1)  (« .دراد سوکعم  رثا  و   ) .ددرگ یم  تجاجل  شتآ  ندش  رو  هلعش  ببس  شنزرس ، رد 

(168/ ءارعش «) .متسه امش  رادرک  دیدش  فلاخم  نم  تفگ : طول  َنِیلاْقلا ؛  َنِم  ْمُِکلَمَِعل  یِّنِإ  َلاق  « ؛ لماع هن  دوش ؛ لمع  زا  خیبوت  . 11

ُِعفانَم َو   » .دـنک یم مه  شا  يدام عفانم  هب  يا  هراشا  بارـش ، رامق و  ندوب  هانگ  نایب  زا  لبق  میرک  نآرق  دوشن ؛ شومارف  تـالامک  . 12
/ هرقب « ) .تسا رت  گرزب  اهنآ  عفانم  زا  ود  نآ  هانگ  یلو )  ) .دنراد مدرم  يارب  زین  يّدام )  ) یعفانم و  امِهِعْفَن ؛ ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  ِساَّنِلل َو 

(219

.دنشاب رادروخرب  ییالاب  تیبوبحم  هاگیاج و  زا  هک  دشاب  يدارفا  عبانم و  زا  خیبوت  دنس  . 13

ریبعت اب  اما  دـندوب ؛ تحاران  دوخ  موق  تسد  زا  هک  نیا  اب  یهلا : ناربمایپو  حون  یـسوم و  دـشابن : هفطاـع  زا  یلاـخ  خـیبوت ، نحل  . 14
ناشردارب هک  ینامز  ٌحُون ؛ ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاـق  ْذِإ  ( » 54 هرقب / !« ) نم موق  يا  ِمْوَق ؛ ای  دـنتفگ : یم  نخـس  اهنآ  اـب  هناردارب  زیمآ و  تبحم 

زا  ) ایآ تفگ : نانآ  هب  حون 

(106 ءارعش / (»؟ دینک یمن  اورپ  ادخ )

زا یغاب  هک  دراد  تسود  امـش  زا  یـسک  ایآ  ٍلیَِخن ...  ْنِم  ٌهَّنَج  َُهل  َنوُکَت  ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  ُّدَوَی  َأ  دوش : هتفرگ  کـمک  درف  نادـجو  زا  . 15
تـسود امـش  زا  کی  چیه  ایآ  ُهوُُمتْهِرَکَف ؛ ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُبُِحی  َأ  ( 266 هرقب /  . .« ) .هتـشاد روگنا  امرخ و  ناتخرد 

(12 تارجح / (»؟ دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد 

(2) املع زا  یکی 

هـس هس  .يدناوخ . .  بوخ  رایـسب  يدناوخ  هکنیا  : » دـندومرف زور  کی  دز ؛ گنز  نم  هب  متـشاد  ینویزیولت  همانرب  هک  اهلاس  نیا  رد 
.تسا ثیدـح  اقآ  متفگ : یتفگ »؟ ار  فرح  نیا  ارچ  : » تفگ دز  گنز  مه  رگید  رابکی  مرکـشتم ! متفگ : .مسوبب » ار  تبل  راب  هن  راب ،

اب ینعی  متسناد ؛ یمن  ار  شدنـس  ًالـصا  نم  اقآ  متفگ : .تسا » نینچ  شدنـس  ثیدح  نیا  .ییوگب  ار  اه  ثیدح  نیا  دیابن  هن ، : » تفگ
(3) .درک قیوشت  راب  کی  خیبوت و  ارم  راب  کی  نفلت ،

ص:254

.94 ص : ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 1
(. هر ) يرکسع همالع ي  - . 2

.89 / 12 / 19 نآرق ، زا  ییاهسرد  همانرب  - . 3
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** **

**

نخس نیرخآ 

 -: هّزع دیز  یتئارق -  نیملسملاو  مالسالا  هجح 

دودح لاس  ره  ما و  هدوبن  عناق  یمسر  لغش  هب  زگره  یلو  ما ، هدوب  شرورپ  شزومآ و  ریزو  نواعم  ًامسر  بالقنا  لوا  زا  مدوخ  نم  »
ما هدادن  ار  ادخ  قح  مسق ، ادخ  هب  یلو  .تسا  هدومرف  اطع  دنوادخ  ار  یتاقیفوت  اه  همان  اه و  سامت  اهدایرف و  اب  مور و  یم  رفس  دص 

(1)« .ما هدرکن  ادا  ار  ون  لسن  نیفعضتسم و  ادهش و  تیب و  لها  ربمایپ و  قح  مسق ، ادخ  هب  و 

؟ تسیچ هلمج  کی  رد  ناتیوزرآ  نیرت  گرزب  دوش : یم  لاؤس  ناشیا  زا  یتقو  هکنیا  نخس  نیرخآ  و  . . . 

! ادخ وفع  دندومرف : باوج  رد  ناشیا ،

ًانطاب ًارهاظ و  ًارخآ و  ًالّوا و  دمحلاو هللا 

ص:255

.157 ص : همانیگدنز ، - . 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
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