




شسرپ داتشه  دصکی و 

: هدنسیون

 ( هلظ ماد   ) يزاریش مراکمرصان  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

هدیزگرب رشن  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

 ( هنومن ریسفت  زا  هتفرگرب   ) خساپ شسرپ و   18024

باتک 24تاصخشم 

باتک نوماریپ  يزاریش  مراکم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  زا  24ینخس 

24راتفگشیپ

؟  میورب یسانشادخ  لابند  هب  ارچ  125 ـ 

؟  میورب یسانشادخ  لابند  هب  25ارچ 

یلقع هزیگنا  125 ـ 

یلقع 26هزیگنا 

اهتشون 27یپ 

یفطاع هزیگنا  227 ـ 

27هراشا

اهتشون 27یپ 

يرطف هزیگنا  328 ـ 

28هراشا

اهتشون 28یپ 

؟  تسا لیبق  نیا  زا  یلماوع  ای  سرت ،  ای  لهج  هدیئاز  بهذم  ایآ  228 ـ 

؟  تسا لیبق  نیا  زا  یلماوع  ای  سرت ،  ای  لهج  هدیئاز  بهذم  28ایآ 

لهج هیضرف  128 ـ 

لهج 29هیضرف 

اهتشون 29یپ 

سرت هیضرف  229 ـ 

سرت 29هیضرف 
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اهتشون 30یپ 

يداصتقا لماوع  هیضرف  330 ـ 

یقالخا ياهزاین  هیضرف  431 ـ 

یقالخا ياهزاین  31هیضرف 

اهتشون 31یپ 

؟  درک كرد  ناوت  یمن  ار  راگدرورپ  تاذ  ارچ  332 ـ 

؟  درک كرد  ناوت  یمن  ار  راگدرورپ  تاذ  32ارچ 

اهتشون 33یپ 

؟  دراد يراگدیرفآ  مه  راگدیرفآ  ایآ  433 ـ 

؟  دراد يراگدیرفآ  مه  راگدیرفآ  33ایآ 

اهتشون 34یپ 

؟  میروایب نامیا  هدیدان  يادخ  هب  هنوگچ  534 ـ 

؟  میروایب نامیا  هدیدان  يادخ  هب  34هنوگچ 

للع هدمع  134 ـ 

وا ياه  هناشن  235 ـ 

مینیب یمن  هچنآ  مینیب و  یم  هچنآ  336 ـ 

مینیب یمن  هچنآ  مینیب و  یم  36هچنآ 

اهتشون 37یپ 

؟  تسیچ تدابع  لاعفا و  تافص ،  تاذ ،  دیحوت  638 ـ 

تاذ دیحوت  138 ـ 

تافص دیحوت  238 ـ 

یلاعفا دیحوت  338 ـ 

تدابع رد  دیحوت  438 ـ 

؟  تسا يرطف  نید  هنوگچ  739 ـ 
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؟  تسا يرطف  نید  39هنوگچ 

قح هب  نامیا  ندوب  يرطف  هدنز  39دهاوش 

اهتشون 41یپ 

؟  دراد یموهفم  هچ  ادخ  ندوب  هدنز  842 ـ 

؟  دراد لابند  هب  يداسف  هچ  میکح  نایادخ  دّدعت  942 ـ 

؟  دراد لابند  هب  يداسف  هچ  میکح  نایادخ  42دّدعت 

اهتشون 43یپ 

؟  تسیچ هّللا » ءاقل   » زا روظنم  1043 ـ 

؟  تسیچ هّللا » ءاقل   » زا 43روظنم 

اهتشون 44یپ 

؟  تسیچ هللا » هجو   » زا روظنم  1144 ـ 

؟  تسیچ هّللاراث »  » زا روظنم  1244 ـ 

؟  تسیچ راگدرورپ  ندوب  ریصب »  » و عیمس »  » زا روظنم  1345 ـ 

اهتشون 45یپ 

اهتشون 46یپ 

؟  تسیچ لالج  لامج و  تافص  زا  روظنم  1446 ـ 

؟  هچ ینعی  دنوادخ  دروم  رد  تبحم  موهفم  1546 ـ 

؟  تسیچ دنوادخ  هدارا  تقیقح  1646 ـ 

؟  تسیچ ادخ  نتفگ  نخس  زا  روظنم  1747 ـ 

؟  تسیچ مظعا  مسا  1847 ـ 

؟  تسیچ یهلا  بضغ  مشخ و  زا  روظنم  1948 ـ 

؟  هچ ینعی  دنوادخ  دروم  رد  رکم  موهفم  2048 ـ 

؟  تسا ریذپ  ناکما  ادخ  هدهاشم  ایآ  2148 ـ 

؟  تسا ریذپ  ناکما  ادخ  هدهاشم  48ایآ 
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اهتشون 50یپ 

؟  درک تیؤر  ياضاقت  ع )  ) یسوم ارچ  2250 ـ 

؟  تسیچ ادخ  شرع  2350 ـ 

؟  تسیچ ادخ  50شرع 

اهتشون 52یپ 

؟  تسیچ ّرذ  ملاع  نامیپ  2452 ـ 

؟  تسا انعم  هچ  هب  ادخ  يوس  زا  تلالض  تیاده و  2552 ـ 

تلالض 52تیاده و 

اهتشون 54یپ 

؟  تسانعم هچ  هب  ناهج  تادوجوم  یمومع  حیبست  2655 ـ 

؟  تسانعم هچ  هب  ناهج  تادوجوم  یمومع  55حیبست 

؟  دنک یم  لولح  يزیچ  رد  ادخ  ایآ  2756 ـ 

؟  دنک یم  لولح  يزیچ  رد  ادخ  56ایآ 

داحتا لولح و  هلأسم  56هیفوص و 

اهتشون 57یپ 

؟  دوش یم  روصت  هنوگچ  هدنیآ  ثداوح  هب  دنوادخ  ملع  2857 ـ 

؟  تسیچ ادب ) ( ـ  2959

؟  تسیچ ادب ) )59

اهتشون 60یپ 

؟  تسا راگزاس  دیحوت  اب  ءایلوا  هب  لسوت  ایآ  3061 ـ 

؟  تسا راگزاس  دیحوت  اب  ءایلوا  هب  لسوت  61ایآ 

لسوت یمالسا و  61تایاور 

اهتشون 63یپ 

؟  دوش یمن  هتفریذپ  يرطف  ّدترم  هبوت  ارچ  3163 ـ 
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؟  میراد یمرب  نامسآ  يوس  هب  تسد  اعد  ماگنه  ارچ  3264 ـ 

؟  تسا راگزاس  تلادع  اب  اهناسنا  رد  یعیبط  ياهتوافت  ایآ  3364 ـ 

؟  تساراگزاس تلادعاب  مدرم  نایمرد  يزور  رظنزا  توافت  داجیا  ایآ  3465 ـ 

؟  تسیچ دسر  یم  ناسنا  هب  هک  یئاهیراتفرگ  اهتبیصم و  هفسلف  3566 ـ 

اهتبیصم 66هفسلف 

67حیضوت

67هتکن 1

67هتکن 2

68هتکن 3

هابتشا کی  68عفر 

؟  دیرفآ ار  ناطیش  ادخ  ارچ  3669 ـ 

؟  تسا راگزاس  یهلا  لدع  اب  شتآ  رد  دولخ  ایآ  3770 ـ 

؟  تسا راگزاس  ناسنا  یلماکت  ریس  اب  هنوگچ  تیمتاخ  3871 ـ 

؟  تسا راگزاس  ریغتم  ياهزاین  اب  هنوگچ  تباث  نیناوق  3972 ـ 

؟  تشاد ینیئآ  هچ  توبن  زا  لبق  ص )  ) مالسا ربمایپ  4072 ـ 

؟  تسا هدمآ  (ص) مالساربمایپروهظ هب  تراشب  لیجناو  تاروتردایآ  4173 ـ 

؟  تسا هدمآ  (ص) مالساربمایپروهظ هب  تراشب  لیجناو  73تاروتردایآ 

اهتشون 75یپ 

؟  دندوب یناسک  هچ  مزعلاولوا  ناربمایپ  4275 ـ 

؟  دندوب یناسک  هچ  مزعلاولوا  75ناربمایپ 

اهتشون 76یپ 

؟  تسات دنچ  ناربمایپ  دادعت  4376 ـ 

؟  تسات دنچ  ناربمایپ  76دادعت 

اهتشون 77یپ 
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؟  تسیچ تلاسر  تماما و  توبن ،  قرف  4477 ـ 

؟  تسا نکمم  هنوگچ  یلاسدرخ  رد  تماما  توبن و  4578 ـ 

؟  تسا نکمم  هنوگچ  یلاسدرخ  رد  تماما  78توبن و 

اهتشون 78یپ 

؟  تسیچ یحو  زیمآرارسا  تقیقح  4678 ـ 

؟  تسیچ یحو  زیمآرارسا  79تقیقح 

یحو نارکنم  79قطنم 

یگشیمه خساپ  یگشیمه و  80داریا 

؟  دوب یّما  ص )  ) ربمایپ هنوگچ  4780 ـ 

؟  دوب یّما  ص )  ) ربمایپ 80هنوگچ 

اهتشون 81یپ 

؟  یناحور ای  دوب  ینامسج  جارعم  ایآ  4881 ـ 

؟  دوب هچ  جارعم  زا  فده  4982 ـ 

؟  تسا راگزاس  زور  مولع  اب  جارعم  ایآ  5082 ـ 

؟  تسا راگزاس  زور  مولع  اب  جارعم  82ایآ 

اهتشون 83یپ 

؟  دراد يربج  هبنج  ءایبنا  تمصع  ایآ  5183 ـ 

؟  تسیچ ناضاترم  نارحاس و  تداع  قراخ  ياهراک  هزجعم و  قرف  5285 ـ 

؟  دوب هچ  مدآ  هانگ  5386 ـ 

؟  تسین زور  ملع  فلاخم  ردام ،  زا  اهنت  ع )  ) یسیع ّدلوت  ایآ  5487 ـ 

؟  تسا هتشاد  یترورض  هچ  مالسا  حیسم و  نیئآ  دوب  لماک  ع )  ) یسوم نیئآ  رگا  5587 ـ 

؟  تسا نکمم  زور  مولع  رظن  زا  رمقلا  ّقش  هزجعم  ایآ  5688 ـ 

؟  تسیچ دننک  یم  یئوگشیپ  ناضاترم  نانهاک و  هچنآ  بیغ و  زا  ءایبنا  یهاگآ  قرف  5789 ـ 

؟  مینک عمج  دننک  یم  تابثا  یضعب  یفن و  ادخ  ریغ  زا  ار  بیغ  ملع  یضعب  هک  یتایاور  تایآ و  نیب  هنوگچ  5889 ـ 
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89هراشا

اهتشون 92یپ 

؟  تساراگزاس نانآ  تمصعاب  ءایبنارد  یشومارفو  نایسن  ناکماایآ  5992 ـ 

؟  تسیک سدقلا  حور  6093 ـ 

؟  دنتساخرب یّصاخ  هقطنم  زا  ناربمایپ  ارچ  6194 ـ 

؟  دش التبم  زیگنا  ترفن  يرامیب  هب  بوّیا )  ) ادخ ربمایپ  ایآ  6295 ـ 

؟  تسا هدوب  هنوگچ  مدآ  نادنزرف  جاودزا  6395 ـ 

؟  تسیچ ص )  ) ربمایپ نارسمه  ددعت  هفسلف  6496 ـ 

؟  تسا هدش  فیرحت  نآرق  ایآ  6597 ـ 

؟  تسا هزجعم  نآرق  هنوگچ  6698 ـ 

؟  تسا هزجعم  نآرق  98هنوگچ 

اهتشون 100یپ 

؟  تسا نآ  تغالب  تحاصف و  هب  رصحنم  نآرق  زاجعا  ایآ  67100 ـ 

؟  دنا هدرواین  ار  نآرق  لثم  هک  اجک  زا  68101 ـ 

؟  تسیچ نآرق  رد  هعّطقم  فورح  زا  روظنم  69102 ـ 

؟  تسیچ نآرق  رد  هعّطقم  فورح  زا  102روظنم 

اهتشون 104یپ 

؟  تسا هدرک  قیدصت  ار  لیجنا  تاروت و  تاجردنم  نآرق  ایآ  70104 ـ 

؟  ترضح نآ  زا  دعب  ای  دوب  (ص ) ربمایپ نامز  رد  نآرق  يروآ  عمج  ایآ  71104 ـ 

نآرق يروآ  104عمج 

اهتشون 106یپ 

؟  هچ ینعی  هباشتم  مکحم و  72106 ـ 

؟  تسا هباشتم  نآرق  تایآ  زا  یشخب  ارچ  73107 ـ 

؟  تسا هروس  ءزج  هللا  مسب  ایآ  74108 ـ 
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؟  تسا هروس  ءزج  هللا  مسب  108ایآ 

اهتشون 109یپ 

؟  تسا مارح  رافک  هب  نآرق  نداد  ارچ  75109 ـ 

؟  عورف ای  تسا  لوصا  زا  ایآ  و  تسیچ ؟  تماما  76109 ـ 

؟  تسیچ 109تماما 

؟  عورف زا  ای  تسا  لوصا  زا  تماما  110ایآ 

اهتشون 110یپ 

؟  دش زاغآ  ینامز  هچ  زا  تماما  ثحب  77111 ـ 

؟  دش زاغآ  ینامز  هچ  زا  تماما  111ثحب 

اهتشون 112یپ 

؟  دنتسه یناسک  هچ  رمالا  اولوا  78112 ـ 

؟  دنتسه یناسک  هچ  رمالا  112اولوا 

لاؤس دنچ  114خساپ 

؟  دنتسه یناسک  هچ  تیبلها  79115 ـ 

؟  دنتسه یناسک  هچ  115تیبلها 

اهتشون 118یپ 

؟  تسیچ ریدغ  هثداح  80118 ـ 

؟  تسیچ ریدغ  118هثداح 

ریدغ 119نایرج 

ریدغ تایاور  119ياوتحم 

غیلبت هیآ  يور  يا  هزات  لیلحت  122یسررب و 

122تاحیضوت

ریدغ ثیدح  رد  یلوم  تیالو و  ریسفت  1122 ـ 

ریدغ ناتساد  دییات  رد  نآرق  رگید  تایآ  2123 ـ
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اهتشون 124یپ 

اهتشون 124یپ 

؟  دراد ماما  ای  ربمایپ  يربهر  تّیعورشم  رد  یشقن  تعیب  124ایآ 

؟  تسیچ یعیرشت  ینیوکت و  تیالو  81125 ـ 

؟  دراد تاباختنا  اب  یتوافت  هچ  و  تسیچ ؟  تعیب  تّیهام  82126 ـ 

؟  دراد ماما  ای  ربمایپ  يربهر  تّیعورشم  رد  یشقن  تعیب  ایآ  83127 ـ 

؟  تسا هتفریذپ  هلاس  هد  كدوک  مالسا  ایآ  84127 ـ 

؟  تسا هتفریذپ  هلاس  هد  كدوک  مالسا  127ایآ 

اهتشون 128یپ 

؟  دیشون بآ  دولآ  رهز  هزوک  زا  ع )  ) نسح ماما  ارچ  85128 ـ 

؟  تسیچ راظتنا  هفسلف  86129 ـ 

؟  تسیچ راظتنا  129هفسلف 

راظتنا 130موهفم 

130راظتنا

لماک شاب  هدامآ  ینعی  130راظتنا 

يدرف يزاس  دوخ  هفسلف ـ  131نیتسخن 

یعامتجا ياهیرای  دوخ  مود ـ  131هفسلف 

دنوش یمن  لح  طیحم  داسف  رد  نیتسار  نارظتنم  موس ـ  132هفسلف 

؟  تسا مادک  داعم  یلقع  لئالد  87133 ـ 

؟  تسا مادک  داعم  یلقع  133لئالد 

؟  ددرگ یم  نیمأت  گرزب  فده  نیا  دشاب  زیچ  همه  نایاپ  گرم  رگا  134ایآ 

اهتشون 134یپ 

؟  یناحور ای  تسا  ینامسج  داعم  ایآ  88134 ـ 

؟  تسیچ لوکام  لکآ و  ههبش  89135 ـ 
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؟  تسیچ لوکام  لکآ و  135ههبش 

لوکأم لکآ و  136ههبش 

؟  تسا تابثا  لباق  هنوگچ  نآ  تلاصا  و  تسیچ ؟  حور  90137 ـ 

؟  تسیچ 137حور 

137حیضوت

اهتشون 139یپ 

حور لالقتسا  139تلاصا و 

حور لالقتسا  مدع  رب  اهیدام  140لئالد 

لالدتسا نیا  کیرات  ياه  141هطقن 

حور لالقتسا  142لئالد 

142همدقم

( . نورب ناهج  زا  یهاگآ   ) یئامن عقاو  تیصاخ  1142 ـ 

تیصخش تدحو  2143 ـ 

کچوک گرزب و  قابطنا  مدع  3144 ـ 

دنتسین دننامه  يدام  تایفیک  اب  یحور  ياه  هدیدپ  4145 ـ 

؟  هچ ینعی  یمتح ) ریغ   ) قّلعم و  یمتح )  ) یّمسم لجا  91145 ـ 

؟  هچ ینعی  یمتح ) ریغ   ) قّلعم و  یمتح )  ) یّمسم 145لجا 

اهتشون 146یپ 

؟  تسا هنوگچ  زور  ملع  رظن  زا  لامعا  مّسجت  92147 ـ 

؟  تسا هنوگچ  زور  ملع  رظن  زا  لامعا  147مّسجت 

لقع قطنم  رد  لامعا  147مّسجت 

؟  دراد دوجو  زین  تاناویح  يارب  زیخاتسر  ایآ  93148 ـ 

؟  دراد دوجو  زین  تاناویح  يارب  زیخاتسر  148ایآ 

اهتشون 149یپ 
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؟  تسا هنوگچ  یخزرب  یگدنز  تسیچ و  خزرب  ملاع  94149 ـ 

؟  تسیچ خزرب  150ملاع 

اهتشون 151یپ 

؟  دنراد داضت  مهاب  ترخآ  ایند و  ایآ  95151 ـ 

؟  دنراد داضت  مهاب  ترخآ  ایند و  151ایآ 

اهتشون 152یپ 

؟  دنراد یهلا  شاداپ  نافشتکم  ناعرتخم و  ایآ  96153 ـ 

؟  دنراد یهلا  شاداپ  نافشتکم  ناعرتخم و  153ایآ 

اهتشون 154یپ 

؟  تسا مادک  نآ  هفسلف  تسیچ و  لامعا  همان  97155 ـ 

؟  تسا مادک  نآ  هفسلف  تسیچ و  لامعا  155همان 

اهتشون 156یپ 

؟  تسا هنوگچ  تمایق  رد  لامعا  شجنس  يوزارت  98156 ـ 

؟  تسا هنوگچ  تمایق  رد  لامعا  شجنس  156يوزارت 

اهتشون 156یپ 

؟  تسیچ طارص  لپ  تقیقح  99156 ـ 

؟  تسیچ طارص  لپ  156تقیقح 

اهتشون 158یپ 

؟  تسیچ تعافش  هفسلف  100158 ـ 

؟  دشاب یمن  هانگ  هب  قیوشت  تعافش  158ایآ 

اهتشون 159یپ 

؟  دراد داضت  تعافش  اب  دیحوت  ایآ  101159 ـ 

؟  دراد داضت  تعافش  اب  دیحوت  160ایآ 

لالدتسا نیا  یفارحنا  161طاقن 
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؟  تسیچ لسغ  وضو و  هفسلف  102163 ـ 

؟  تسیچ لسغ  وضو و  163هفسلف 

لسغ 163هفسلف 

؟  تسیچ مّمیت  هفسلف  103164 ـ 

؟  تسا هنوگچ  وضو  رد  اپ  رس و  حسم  اهتسد و  نتسش  هقیرط  104165 ـ 

؟  دراد یموزل  هچ  زامن  رد  هلبق  هب  هّجوت  105165 ـ 

؟  دوب هچ  هلبق  رییغت  رارسا  106166 ـ 

؟  تسیچ زامن  هفسلف  107166 ـ 

زامن 166هفسلف 

هعماج درف و  تیبرت  رد  زامن  167ریثأت 

هعماج درف و  تیبرت  رد  زامن  168ریثأت 

اهتشون 169یپ 

؟  میناوخب ینّیعم  تاقوا  رد  ار  زامن  دیاب  ارچ  108170 ـ 

؟  تسیچ هزور  هفسلف  109170 ـ 

هزور 170هفسلف 

هزور ینامرد  یتشادهب و  171رثا 

؟  تسین ضیعبت  مشاه  ینب  هب  سمخ  زا  یمین  صاصتخا  ایآ  110172 ـ 

؟  تسین ضیعبت  مشاه  ینب  هب  سمخ  زا  یمین  صاصتخا  172ایآ 

اهتشون 173یپ 

؟  تسیچ تاکز  هفسلف  111173 ـ 

تاکز 173هفسلف 

اهتشون 174یپ 

؟  تسیچ ّجح  رارسا  هفسلف و  112174 ـ 

ّجح رارسا  174هفسلف و 
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؟  تسیچ ّجح  رارسا  174هفسلف و 

اهتشون 176یپ 

زاس ناسنا  مهم  تدابع  کی  جح » »176

؟  ارچ یئادتبا  داهج  و  تسیچ ؟  داهج  زا  مالسا  فده  113177 ـ 

شخب يدازآ  یئادتبا  داهج  1177 ـ 

یعافد داهج  2178 ـ 

یتسرپ تب  كرش و  نتخاس  دوبان  يارب  داهج  3178 ـ 

؟  دنک یم  دییأت  ار  یگدرب  هنوگچ  مالسا  114179 ـ 

؟  دنک یم  دییأت  ار  یگدرب  هنوگچ  179مالسا 

ناگدرب يدازآ  يارب  مالسا  179حرط 

یگدرب ياه  همشچرس  نتسب  لوا ـ  179هدام 

يدازآ هچیرد  ندوشگ  مود ـ  180هدام 

اهتشون 180یپ 

؟  دشاب یم  هچ  نآ  هفسلف  تسیچ و  هیزج  115181 ـ 

؟  تسیچ مارح  ياههام  رد  گنج  میرحت  هفسلف  116182 ـ 

؟  تسا لئاق  نانز  يارب  یقوقح  هچ  مالسا  117182 ـ 

؟  تسا لئاق  نانز  يارب  یقوقح  هچ  182مالسا 

نز درم و  يونعم  183شزرا 

؟  تسیچ باجح  هفسلف  118184 ـ 

باجح 184هفسلف 

باجح نافلاخم  ياهیریگ  186هدرخ 

؟  دشاب یم  نز  ثرا  ربارب  ود  درم  ثرا  ارچ  119187 ـ 

؟  دشاب یم  درم  هید  فصن  نز  هید  ارچ  120188 ـ 

؟  تسیچ نانز  يارب  هّیرهم  هفسلف  121188 ـ 
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؟  دناد یم  زیاج  ار  نز  یندب  هیبنت  مالسا  هنوگچ  122189 ـ 

؟  دنتسین زاجم  نانز  یلو  دنشاب  هتشاد  رسمه  کی  زا  شیب  دنناوت  یم  نادرم  ارچ  123190 ـ 

190حیضوت

؟  تسیچ هدش  رکذ  رسمه  دّدعت  طئارش  رد  هک  تلادع  زا  روظنم  124192 ـ 

؟  تسیچ تّقوم  جاودزا  هفسلف  125193 ـ 

تّقوم جاودزا  193هفسلف 

؟  درک دیاب  هچ  عضو  نیا  193اب 

دوش یم  تقوم  جاودزا  رب  هک  194یئاهداریا 

تقوم جاودزا  و  لسار » »195

؟  تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ رصع  رد  تّقوم  جاودزا  ایآ  126195 ـ 

؟  تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ رصع  رد  تّقوم  جاودزا  195ایآ 

اهتشون 197یپ 

؟  تسیچ لّلحم  هفسلف  127197 ـ 

؟  تسیچ هّدع  نتشادهگن  هفسلف  128198 ـ 

؟  تسیچ رامق  میرحت  هفسلف  129198 ـ 

198همدقم

ناجیه لماع  نیرتگرزب  199رامق 

تایانج اب  رامق  199هطبار 

رامق يداصتقا  199ياهررض 

رامق یعامتجا  199ياهنایز 

؟  تسا مادک  نآ  میرحت  هفسلف  تسیچ و  انغ  130200 ـ 

200همدقم

؟  تسا انغ  یئابیز  شوخ و  توص  ره  200ایآ 

200هراشا
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انغ میرحت  201هفسلف 

؟  تسیچ انز  میرحت  هفسلف  131202 ـ 

؟  تسیچ یئارگ  سنجمه  میرحت  هفسلف  -132203

؟  تسیچ یلکلا  ياه  هباشون  میرحت  هفسلف  133203 ـ 

یلکلا ياه  هباشون  میرحت  203هفسلف 

لسن رد  لکلا  204رثا 

قالخا رد  لکلا  204رثا 

لکلا یعامتجا  204ياهنایز 

یلکلا تابورشم  يداصتقا  204ياهنایز 

اهتشون 205یپ 

؟  تسیچ كوخ  تشوگ  میرحت  هفسلف  134205 ـ 

؟  تسیچ تداع  ماّیا  رد  یسنج  شزیمآ  میرحت  هفسلف  135206 ـ 

؟  تسیچ مراحم  اب  جاودزا  میرحت  هفسلف  136207 ـ 

؟  تسیچ ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  137209 ـ 

؟  دیرفاین لماک  ار  ناسنا  زاغآ  زا  ادخ  ارچ  - 138210

؟  تسیچ ناسنا  لماکت  زا  فده  139210 ـ 

؟  دنک یم  شیامزآ  ار  مدرم  ادخ  ارچ  140210 ـ 

؟  تسا یتاذ  اهناسنا  تواقش  تداعس و  ایآ  141211 ـ 

؟  تسیچ نامیا  مالسا و  قرف  142212 ـ 

؟  تسیچ نامیا  مالسا و  212قرف 

اهتشون 213یپ 

؟  تسیچ نآرق  رد  ناطیش  زا  دوصقم  143213 ـ 

نآرق رد  ناطیش  زا  213دوصقم 

اهتشون 214یپ 
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؟  تسیچ ّنج  تقیقح  144214 ـ 

ّنج 214تقیقح 

اهتشون 216یپ 

؟  تسیچ هتشرف  تقیقح  145216 ـ 

هتشرف 216تقیقح 

اهتشون 217یپ 

؟  دراد ناکما  ایآ  و  تسیچ ؟  تعجر  146217 ـ 

؟  تسیچ 217تعجر 

اهتشون 219یپ 

؟  تسیچ تعجر  هفسلف  147219 ـ 

؟  تسیچ نآ  هفسلف  لکوت و  تقیقح  -148219

لکوت 219يانعم 

لکوت 220هفسلف 

اهتشون 221یپ 

؟  تسیچ شیاین  اعد و  هفسلف  149221 ـ 

شیاین اعد و  221هفسلف 

اهتشون 222یپ 

؟  دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  یهاگ  ارچ  150222 ـ 

دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  یهاگ  222ارچ 

اهتشون 223یپ 

؟  تسیچ رایتخا  ربج و  هرابرد  مالسا  رظن  151223 ـ 

رایتخا ربج و  هرابرد  مالسا  224رظن 

اهتشون 226یپ 

؟  دراد دوجو  يداضت  یسانشادخ  لماکت و  هیضرف  نایم  ایآ  152226 ـ 
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؟  دراد دوجو  يداضت  یسانشادخ  لماکت و  هیضرف  نایم  226ایآ 

لماکت نارادفرط  227لئالد 

عاونا توبث  نارادفرط  227ياهخساپ 

یسانشادخ هلأسم  لماکت و  228هیضرف 

؟  دراد يداضت  مدآ  شنیرفآ  نوماریپ  نآرق  هیرظناب  عاونا  لماکت  هیضرفایآ  153228 ـ 

؟  تسیچ ایؤر  تقیقح  154229 ـ 

؟  تسیچ یهلا  ياهتنس  زا  روظنم  155231 ـ 

؟  دراد تیعقاو  ندز  مشچ  ایآ  156231 ـ 

؟  دراد تیعقاو  ندز  مشچ  231ایآ 

اهتشون 232یپ 

؟  دراد تیعقاو  دب  کین و  لاف  ایآ  157232 ـ 

؟  دراد تیعقاو  دب  کین و  لاف  232ایآ 

اهتشون 233یپ 

؟  تسا یناسنا  فطاوع  لقع و  فالخ  رب  صاصق  ایآ  158233 ـ 

؟  تسا زیمآ  تنوشخ  تسد  عطق  تازاجم  ایآ  159234 ـ 

234همدقم

قراس تسد  عطق  235هزادنا 

؟  تسا زیمآ  تنوشخ  یمالسا  تازاجم  نیا  235ایآ 

اهتشون 236یپ 

؟  دنا هدوب  یحلاص  دارفا  هباحص  همه  ایآ  160236 ـ 

؟  دنا هدوب  یحلاص  دارفا  هباحص  همه  236ایآ 

اهتشون 238یپ 

؟  دوب هک  نینرقلاوذ  161238 ـ 

؟  دوب هک  238نینرقلاوذ 
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اهتشون 241یپ 

؟  دننیب یمن  تازاجم  دنتمعن و  قرغ  ناراکهنگ  نارگمتس و  زا  یضعب  ارچ  162241 ـ 

؟  دنراد هّفرم  یگدنز  نامیا  دقاف  للم  ارچ  163242 ـ 

؟  دنا هنسرگ  یهورگ  ارچ  سپ  هدش  میسقت  همه  يزور  رگا  164243 ـ 

؟  تسیچ نیملسم  یگدنام  بقع  للع  165244 ـ 

؟  تسیچ كدف  ناتساد  166244 ـ 

؟  تسیچ كدف  245ناتساد 

اهتشون 245یپ 

؟  دوب ناملسم  بلاطوبا  ایآ  167245 ـ 

؟  دوب ناملسم  بلاطوبا  245ایآ 

اهتشون 248یپ 

؟  تسیچ هریبک  ناهانگ  رد  رایعم  168248 ـ 

؟  تسیچ هریبک  ناهانگ  رد  248رایعم 

اهتشون 249یپ 

؟  دوش هدرب  حبذ  ماگنه  ادخ  مان  دیاب  ارچ  169249 ـ 

؟  تسیچ تینابهر  هرابرد  مالسا  رظن  170249 ـ 

؟  تسیچ تینابهر  هرابرد  مالسا  249رظن 

تینابهر یخیرات  250همشچرس 

تینابهر زا  یشان  یعامتجا  یقالخا و  251دسافم 

؟  هچ ینعی  یبلق  دوهش  هفشاکم و  171251 ـ 

؟  تسا عمج  لباق  هنوگچ  یگدنز  يارب  شالت  اب  راگدرورپ  طسوت  اهیزور  میسقت  172252 ـ 

؟  تسا زیاج  ماکحا  رد  خسن  ایآ  173253 ـ 

؟  تسا حیحص  مایا  سحن  دعس و  ایآ  174254 ـ 

؟  تسا حیحص  مایا  سحن  دعس و  254ایآ 
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اهتشون 256یپ 

؟  تسا راگزاسزور  ملع  اب  فهک  باحصا  ناتساد  ایآ  175256 ـ 

سوسفا رهش  256ناگتفخ 

257یباوخناتسمز

ناضاترم نفد  رگید : 257هنومن 

هدنز ناسنا  ندب  نتخاس  258دمجنم 

؟  تسیچ هناگتفه  ياهنامسآ  زا  روظنم  176259 ـ 

؟  تسیچ هناگتفه  ياهنامسآ  زا  259روظنم 

اهتشون 260یپ 

؟  تسا گنهامه  زور  ملع  اب  تمایق  هناتسآ  رد  ناگراتس  یسمش و  هموظنم  ندش  شوماخ  ایآ  177260 ـ 

؟  دشابیم هچ  نآ  هرابرد  مالسا  رظن  تسیچ و  رحس  178260 ـ 

؟  تسیچ 260رحس 

مالسا رظن  زا  261رحس 

؟  تسیچ هّیقت )  ) زا فده  179262 ـ 

یعافد رپس  کی  ای  262هیقت 

هزرابم لکش  رییغت  ای  262هیقت 

؟  تسیچ قینارغ »  » هناسفا ای  یناطیش  تایآ  هناسفا  180264 ـ 

یناطیش تایآ  264هناسفا 

قینارغ هناسفا  هب  طوبرم  تایاور  265دقن 

267هجیتن

اهتشون 268یپ 
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 ( هنومن ریسفت  زا  هتفرگرب   ) خساپ شسرپ و   180

باتک تاصخشم 

تاصخشم مق  هیملع  هزوح  آالـضف  زا  یعمج  نیودت  هنومن  ریـسفت  زا  هتفرگ  رب  خساپ  شـسرپ و  داتـشه  دصکی و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  22000 کباش :  ص 688  يرهاظ :  تاصخـشم  هدیزگرب 1378 . رشن  رتفد  مق  رـشن : 

 : عوضوم اهخساپ  اهشسرپ و  نرق 14 --  هعیش --  ریسافت  عوضوم :  هنومن  ریـسفت  رگید :  ناونع  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
 : ییوید يدنب  هدر  BP98/م7ت70954 1378  هرگنک :  يدنب  هدر  اهخساپ  اهشسرپ و  هنومن --  ریـسفت   - . 1305 رصان ، يزاریش  مراکم 

 : یلم یسانشباتک  هرامش   297/179

باتک نوماریپ  يزاریش  مراکم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  زا  ینخس 

مهس دننک  یم  لاؤس  رتمک  هک  ییاهتلم  دارفا و  تسا .  هدوب  يرـشب  ياهـشناد  مولع و  هنیجنگ  دیلک  هشیمه  لاؤس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یقطنم قح  نیا  زا  ناوت  یمن  ار  یـسک  تسا و  یناسنا  ره  قح  ندینـش  خساپ  ندرک و  لاؤس  ًاساسا  دنراد .  گرزب  هنیجنگ  نیا  زا  يرتمک 

َلْهَا اُولَئْـساَف  دیناد  یمن  ار  هچنآ  دینک  لاؤس  شناد  ملع و  لها  زا  هک  هداهن  دیکأت  بلطم  نیا  رب  ررکم  روط  هب  دـیجم  نآرق  درک .  مورحم 
یمن تیمسر  هب  ندرک  لاؤس  يارب  ار  يزرم  ّدح و  چیه  مالسا  هک  دهد  یم  ناشن  ینآرق  روتسد  نیا  یگدرتسگ  َنوُمَْلعَتال  ُْمْتنُک  ْنِا  ِرْکِّذلا 

یم هزاجا  تسا ) ماع  نآ  موهفم  دنچ  ره  تسا  ناناملـسم  ریغ  هب  هیآ  رد  نخـس  يور  نوچ   ) ناناملـسم ریغ  یتح  ناناملـسم و  هب  دسانش و 
دننک حرطم  ناهاگآ  اب  دنراد  اهنآ  ریغ  یـسایس و  یقالخا ،  یعامتجا ،  یتدیقع ،  فلتخم  لئاسم  زا  يرما  ره  رد  ار  یلاؤس  هنوگ  ره  دهد 
لادج ای  یمومع ،  راکفا  رد  لزلزت  شیوشت و  داجیا  ای  هدنزاس  راکفاو  تاداقتعا  بیرخت  روظنم  هب  یفارحنا  تالاؤس  حرط  تسا  یهیدب  . 

رد تسا  یناسنا  ریغ  برخم  ياـه  هماـنرب  تسین ،  لاوس  عقاو  رد  اـهنیا  هک  ارچ  تسا ،  ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  بصعت  تجاـجلو و  ءارم  و 
ياج ياج  رد  تسا  یناسنا  لئاسم  یهلا و  فراعم  نوماریپ  گرزب  فراعملا  ةرئاد  کی  دیجم  نآرق  هک  اجنآ  زا  لاح  ره  هب  لاؤس .  سابل 

باوج یب  هدوبن ،  ئالتبا  لحم  نوچ  نیـشیپ  نارـسفم  بتک  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  حرطم  یتـالاؤس  فلتخم  تاـیآ  بساـنت  هب  نآ 
هب طوبرم  هچنآ  هژیو  هب  ار ـ  تالاؤس  نیا  مامت  میدرک  یعـس  ام  ءالـضف ) زا  یعمج  کمک  اب   ) هنومن ریـسفت  نتـشون  ماـگنه  تسا .  هدـنام 

زیزع ناـناوج  ًاـصوصخم  ناـگمه  عـالطا  هک  اـجنآ  زا  میزادرپـب .  نآ  زا  ییوگخـساپ  هب  قیقد  روط  هب  مینک و  حرطم  تسا =  زور  لـئاسم 
مرتحم يالـضف  زا  یعمج  قافتا  هب  ینیـسح  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج  دیـسر  یم  رظن  هب  يرورـض  تالاؤس  نیا  خساپ  زا  هدرک  لیـصحت 
هنومن ریسفت  دلج  زا 27  اهباوج  لاؤس و  نیا  يروآ  عمج  رد  یعـس  ناوارف  شالت  اب  تسا  هدمآ  باتک  همدـقم  رد  ناشمان  هک  هیملع  هزوح 

قوذ قحلاو  هدرک ،  يروآدرگ  ار  مهم  خساپ  لاؤس و  داتـشه  دصکی و  هجیتن  رد  دندومن و  اهنآ  هب  ندیـشخب  ماظن  نآرق و  مایپ  دلج  و 10 
ناـگمه يور  هب  يا  هزاـت  ياـه  هچیرد  هعومجم ،  نیا  مراودـیما  مهیعـس ) هللارکـش   ) دـنا هداد  جرخ  هب  نآ  بیوبت  میظنت و  رد  ار  هقیلـسو 

مراکم رـصان  هیملع  هزوح  مق  دـشاب .  ام  همه  داعملا  موی  هریخذ  دـیاشگب و  ینآرق  یمالـسا و  لئاسم  رد  ناملـسم  زیزع  ناناوج  ًاصوصخم 
يزاریش

راتفگشیپ

هدافتـسا دروم  هراومه  اهنآ  زا  يدادعت  دنا و  هتـشاگن  دیجم  نآرق  رب  يدّدعتم  ياهریـسفت  خیرات ،  لوط  رد  هعیـش ،  گرزب  ءاملع  هکنیا  اب 
یسراف نابز  هب  مه  نآ  دشاب ،  هتشاد  ار  هنومن  ریسفت  يایازم  هک  يریسفت  ياج  اما  تسا ،  هدوب  ناتسود  نآرق  هیملع و  ياه  هزوح  ءاملع و 
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يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  تسا .  نوزفا  زور  تاقبط  همه  يارب  نآرق  مهف  هب  هّجوت  هک  نامز  نیا  رد  صوصخ  هب  دوب  یلاخ 
 . دنداد ماجنا  دیجم  نآرق  هب  نایاش  یتمدخ  ردقنارگ  ریـسفت  نیا  فیلأت  اب  هداد و  خـساپ  مهم  زاین  نیا  هب  ءالـضف  زا  رفن  دـنچ  يراکمه  اب 

ریسفت نیا  هک  لاح  نیع  رد  1 ـ  تسا : حرش  نیا  هب  هدش  نآ  هداعلا  قوف  ّتیبذاج  تیعماج و  بجوم  هک  ریسفت  نیا  ياه  یگژیو  زا  یخرب 
مه تسا و  دنمدوس  ءالضف  ملع و  لها  يارب  مه  هک  يروط  هب  هدش ،  تاعارم  یبوخ  هب  نآیقیقحت  یملع و  هبنج  اّما  تسا  یـسراف  نابز  هب 
هب يرورـض  ریغ  لئاسم  یخرب  هب  نتخادرپ  ياج  هب  تایآ  ریـسفت  رد  2 ـ  دشاب .  اشگهار  نآرق  مهف  هب  نادـنم  هقالع  هماع  يارب  دـناوت  یم 
ـ  3 تسا .  هدش  صاخ  هجوت  دشاب  رثؤم  ًالماک  دارفا  یگدنز  زین  هعماج و  یعامتجا  یگدنز  رد  دـناوتب  شا  هجیتن  هک  زاس  یگدـنز  لئاسم 
نآ یلامجا  هعلاطم  اب  دناوتب  هدنناوخ  هک  هدما  ریسفت  نیا  رد  یلقتسم  هدرشف و  ياه  ثحب  دوش  یم  حرطم  تایا  رد  هک  ینیوانع  بسانت  هب 
رد لاح  نیع  رد  هدـش ،  بانتجا  یملع  هدـیچیپ  تاحالطـصا  زا  باتک  نتم  رد  هکنیا  اـب  4 ـ  دـشاب .  زاین  یب  رگید  ياـهباتک  هب  هعجارم  زا 

5 دشاب .  دنمدوس  ناگدننک  هعجارم  مومع  يارب  نارظنبحاص  نادنمشناد و  رب  هوالع  ات  هدش  هدوزفا  یتاحیـضوت  اه  یقرواپ  رد  موزل  دراوم 
عورف لوصا و  رد  نوگانوگ  تالاؤس  اهداریا و  ّلح  زور و  لئاسم  اهشسرپ و  يوگخساپ  هک  تسا  نیا  ریـسفت  نیا  مهم  تازایتما  زا  یکی   ـ

هاگادـج تروص  هب  ار  ریـسفت  ياهخـساپ  اهـشسرپ و  ات  میتساوخ  هزاجا  داتـسا  رـضحم  زا  تازایتما  نیا  لیلد  هب  تسا .  یمالـسا  فراعم  و 
زیزع ناتـسود  يراکمه  اب  دـش و  وربور  هل  مّظعم  تقفاوم  اب  هناتخبـشوخ  هک  میهد  رارق  ناوج  لسن  هژیوب  مومع  راـیتخا  رد  يروآ و  عمج 

ریسفت هرود  يدمحم  نیسح  دمحم  ینیـسح و  رغـصا  دیـس  يوسوم ،  یـضترم  دیـس  يرفعج ،  اضریلع  دیـس  يرعج ،  دمحا  مالـسا  ججح 
خساپ شسرپ و  لماش 180  دـیراد  يور  شیپ  هک  یباتک  جارختـسا و  دراوم  مامت  هعلاطم و  ّتقد  اـب  نآرق  ماـیپ  یعوضوم  ریـسفت  هنومن و 

هک تسا  هدیدرگ  حرطم  ریـسفت  ياج  دنچ  رد  شـسرپ  کی  خساپ  یهاگ  1 ـ  تسا : يرورـض  هتکن  دنچ  يروآدای  دیدرگ .  میظنت  هیهت و 
اب طابترا  رد  هک  يریسفت  تالاؤس  رکذ  زا  هعومجم  نیا  رد  2 ـ  تسا .  هدش  رکذ  اج  کی  رد  یّصاخ  طابترا  اب  يروآ و  عمج  دراوم  همه 
یم حرطم  ام  ینید  هعماج  رد  هک  دوب  یتالاؤس  يروآ  عمج  ام  فده  اریز  تسا  هدش  يراددوخ  دـشاب  یم  تایآ  ریـسفت  هب  طوبرم  یتاکن 

باتک اب  هعومجم  نیا  اـیآ  دوش  لاؤس  تسا  نکمم  3 ـ  درک .  ادیپ  عّالطا  اهنآ  زا  ریـسفت  لماک  هعلاطم  اب  دیاب  هک  يریـسفت  تاکن  هن  دشاب 
رد اهنت  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  خساپ  رد  تسین ؟  يرارکت  یناحبس  هللا  ۀیآ  ترضح  داتسا و  ترضح  فیلأت  یبهذم » ياهخساپ  اهشسرپ و  »

لحارم اّما  دسر ،  یم  رظن  هب  ناسآ  رهاظ  هب  باتک  نیا  يروآ  عمج  راک  هچ  رگا  4 ـ  تسا .  هباشم  مه  اب  باتک  ود  نیا  تالاؤس  دروم   30
هدرک بلط  ار  يرایسب  تصرف  نآ ،  رّرکم  دراوم  قیفلت  میظنت و  اهخساپ ،  اهشسرپ و  جارختسا  ریسفت ،  هرود  هعلاطم  زا  ّمعا  راک ،  فلتخم 
ماما مایپ  زا  دروم  کی  نآرق ،  مایپ  یعوضوم  ریسفت  زا  دروم   35 هنومن ،  ریسفت  زا  دروم  خساپ 143  شسرپ و  عومجم 180  زا  5 ـ  تسا . 
نیا تسا  دیما  دشاب  یم  داتسا ) ترضح  ياهثحب  هعومجم   ) ناهج راگدیرفآ  باتک  زا  دروم  کی  و  داتـسا ) ترـضح  هغالبلا  جهن  حرـش  )

مق هیملع  هزوح  ءالضف  زا  یعمج  ینیسح  نیسح  دیس  مق ـ  دریگ .  رارق  هادف  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترضح  لوبق  دروم  زیچان  تمدخ 

؟  میورب یسانشادخ  لابند  هب  ارچ  1 ـ 

؟  میورب یسانشادخ  لابند  هب  ارچ 

لیلد نیمه  هب  دشاب  هزیگنا  نودب  دناوت  یمن  زین  یتسه  ناهج  ءدبم  تخانـش  ریـسم  رد  تکرح  ًاعبط  تسین ،  هزیگنا  نودـب  یتکرح  چـیه   
هزیگنا 1 ـ  دراد : ینشور  ياه  هراشا  اهنآ  همه  هب  دیجم  نآرق  هک  دنا  هدرک  رکذ  یساسا  هزیگنا  هس  یئوجادخ  يارب  نادنمشناد  هفـسالف و 

یفطاع هزیگنا  يرطف 3 ـ  هزیگنا  یلقع 2 ـ 

یلقع هزیگنا  1 ـ 
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یلقع هزیگنا 

دنیب یم  يزیچ  رد  ار  دوخ  لامک  سکره  اهتنم  دوش  یم  بوسحم  اهناسنا  همه  رد  ینادواج  قشع  کی  نیا  و  تسا ،  لامک  قشاـع  ناـسنا 
تیعقاو ار  نآ  دنور و  یم  يرادنپ  تالامک  موهوم و  ياه  شزرا  بارـس و  لابند  هب  بآ  ياج  هب  زین  یهورگ  دور و  یم  نآ  لابند  هب  و  ، 

ار دوخ  هزیرغ  نیا  رطاـخ  هب  ناـسنا  هک  دوش  یم  داـی  ررـض » عفد  تعفنم و  بلج  هزیرغ   » ناونع هب  لـصا  نیا  زا  یهاـگ  دـننک .  یم  لاـیخ 
مان یلو  دـنک .  يدـج  يدروخرب  دراد  يا  هطبار  ناـیز ) دوس و  رظن  زا   ) وا تشونرـس  اـب  هک  یعوضوم  ره  هب  تبـسن  هک  دـنیب  یم  فظوم 

لاـعفا رد  هشیدـنا  تلاـخد  نودـب  هک  دوشیم  هتفگ  يروما  هب  ًـالومعم  هزیرغ  هک  ارچ  تسا  لکـشم  رایـسب  نتـشاذگ  قـشع  نیا  رب  هزیرغ » »
تالیامت  » ناونع زا  هک  تسا  رتهب  نیاربانب  دور .  یم  راک  هب  زین  تاناویح  دروم  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  رثؤم  رگید  نارادـناج  ای  اهناسنا 

يونعم و عفانم  هب  لیامت  لامک و  هب  قشع  نیا  لاـح  ره  هب  مینک .  هدافتـسا  دـنرب  یم  راـک  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رگید  یـضعب  هک  یلاـع »
و رت ،  يوق  لامتحا  نیا  ردـق  ره  دزادرپ ،  قیقحت  هب  زین  لامتحا  دراوم  رد  هک  دـنک  یم  راداو  ار  ناسنا  نایز  ررـض و  هنوگره  عفد  يدام و 

ریثأت وا  تشونرس  رد  یبلطم  دهد  لامتحا  یسک  تسا  لاحم  درمش .  یم  رت  مزال  ار  وجتسج  قیقحت و  نیا  دشاب  رت  میظع  نایز  دوس و  نآ 
تسا لئاسم  نیا  هرمز  رد  ًاملسم  بهذم  زا  يوجتـسج  ادخ و  هب  نامیا  هلأسم  دنادن .  نآ  نوماریپ  قیقحت  هب  فظوم  ار  دوخ  دراد و  یمهم 

گنتاگنت هطبار  نآ  اب  ناسنا  رش  ریخ و  هک  یلئاسم  زا  نخـس  دیآ ،  یم  نایم  هب  تشونرـس  لئاسم  زا  نخـس  بهذم  ياوتحم  رد  هک  ارچ  ، 
یم هک  مینیبب  یهارود  کی  رـس  رب  ار  یـسک  دینک  ضرف  دنیوگ  یم  دننک ،  یم  رکذ  یلاثم  بلطم  نیا  نتخاس  نشور  يارب  یـضعب  دراد . 

تاجن هار  رگید  هار  كانرطخ و  ًاملـسم  زین  ود ) نآ  زا  یکی  هب  هراشا   ) هار نیا  باـختنا  تسا و  كاـنرطخ  ًاـعطق  اـجنیا  رد  ندـنام  دـیوگ 
یب دـنیب و  یم  قیقحت  هب  فظوم  ار  دوخ  يرذـگهار  ره  کش  نودـب  دـنک .  یم  حرطم  کی  ره  يارب  يدـهاوش  نئارق و  سپـس  و  تسا ، 

ربمایپ هب  باطخ  نآرق  تسا ،  یلقع  هزیگنا  زا  يا  هخاش  لمتحم  ررض  عفد  فورعم  یلقع  لصا  ( 1  . ) لقع مکح  فلاخم  ار  نآ  هب  يانتعا 
ازج و باسح و  و   ) دـشاب اتکی  هناـگی  دـنوادخ  يوس  زا  نآرق  نیا  رگا  دـیهد  ربخ  نم  هب  وگب  اـهنآ  هب  : » دـیامرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )

یهارمگ رود و  تفلاخم  رد  هک  سک  نآ  زا  دوب  دهاوخ  رت  هارمگ  یسک  هچ  دیوش ،  رفاک  نآ  هب  امش  و  دشاب ) راک  رد  یخزود  تشهب و 
دروم رد  راـتفگ  نیا  هتبلا  ( 2 ( . ) دـیعب قاقـش  یف  وه  نمم  لـضا  نم  هب  مترفک  مث  هللادـنع  نم  ناـک  نا  متیأرا  لـق  ( ! ؟ » دراد رارق  دـیدش 

بصعتم رورغم و  جوجل و  صاخـشا  هب  هک  تسا  ینخـس  نیرخآ  تقیقح  رد  تسین ،  رگراک  اهنآ  رد  یقطنم  لیلد  چیه  هک  تسا  یناسک 
نآ یفن  رب  لیلد  ًاملسم  دیریذپن  دصرددص  ار  گرم  زا  سپ  ملاع  دوجو  دیحوت و  نآرق و  تیناقح  امش  رگا  هکنیا : نآ  و  دوش ،  یم  هتفگ 

کیرات تشونرـس  هچ  دینک  رکف  هاگ  نآ  دشاب ،  هتـشاد  تیعقاو  داعم  هلأسم  نآرق و  توعد  هک  تسیقاب  لامتحا  نیا  نیاربانب  دیرادن ،  زین 
هک تسا  ینخـس  نامه  نیا  یهلا .  بتکم  نیا  ربارب  رد  يریگ  عضوم  دـیدش و  تفلاخم  یهارمگ و  نیا  اب  تشاد  دـیهاوخ  یکانتـشحو  و 
یم هدمآ ،  یفاک  باتک  رد  هک  یثیدـح  رد  هکنانچ  دـندرک  یم  حرطم  هلحرم  نیرخآ  رد  جوجل  دارفا  ربارب  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نید همئا 

رد ار  وا  هک  هلحرم  نیرخآ  تشاد ،  يرایـسب  نانخـس  دوخ  رـصع  دـحلم  يدام و  ءاجوعلا » یبا  نبا   » اب مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  میناوخ :
لدروک نیا  زا  وا  دومرف : ماما  هدش ! ؟  ناملـسم  ءاجوعلا  یبا  نبا  هکنیا  لثم  دندرک  ضرع  ماما  نارای  زا  یـضعب  درک  تاقالم  جـح  مسارم 

دومرف ماما  نم ! گرزب  اقآ و  يا  تفگ  داتفا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  شمـشچ  هک  یماگنه  دش ،  دهاوخن  ناملـسم  زگره  تسا ،  رت 
نم هیف  سانلا  ام  رظننل  و  دـلبلا ،  ۀنـس  و  دـسجلا ،  ةداع  درک : ضرع  يا ! ؟ » هدـمآ  هچ  يارب  اجنیا  وت  « : ؟  عضوملا اذـه  یلا  کـب  ءاـج  اـم 

زا یئاـه  هنومن  ًانمـض  دـنک ،  یم  ءاـضتقا  طـیحم  تنـس  مه  هدرک ،  تداـع  اـم  مسج  مه  هکنیا  يارب  !: » ةراـجحلا یمر  قلحلا و  نوـنجلا و 
ای کلالض ،  كوتع و  یلع  دعب  تنا  دومرف : ماما  منک »!! اشامت  ار  اه  نتخادنا  گنـس  و  اه ،  ندیـشارت  رـس  و  مدرم ،  زیمآ  نونج  ياهراک 

: دومرف ماـما  دـنک  نخـس  هب  عورـش  تساوخ  وا  (! 3 «) میرکلادـبع يا  یتـسه ،  یقاـب  دوخ  یهارمگ  یـشکرس و  رب  زوـنهوت  !: » میرکلادـبع
ـ  لوقت امک  رمالا  نکی  نا  دومرف : ار  هلمج  نیا  و  دیـشک ،  وا  تسد  زا  ار  دوخ  يابع  و  تسین » هلداجم  ياج  جـح  رد  : » جـحلا یف  لادـجال 

یم وت  هک  دـشاب  نیا  بلطم  رگا  !: » تکله اـنوجن و  لوقن ـ  اـمک  وهو  لوقن ـ  اـمک  رمـالا  نکی  نا  و  توجن ،  اـنوجن و  لوقت ـ  اـمک  سیلو 
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میئوگ یم  ام  هک  دشاب  نیا  بلطم  رگا  یلو  وت ،  مه  میتاجن و  لها  ام  مه  تسین ،  نینچ  ًاملسم  هک  دشابن ) راک  رد  یتمایق  ادخو و   ) یئوگ
تدجو تفگ : درک و  شناهارمه  هب  ور  ءاجوعلا » یبا  نبا  « . » يوش یم  كاله  وت  دوب و  میهاوخ  تاجن  لها  ام  تسا ،  نیمه  زین  قح  و  ، 

ایند زا  يدوز  هب  دـندنادرگزاب و  ار  وا  دـینادرگزاب ،  ارم  مدرک ،  ساـسحا  يدرد  مبلق  نورد  رد  !: » تاـمف هدورف  ینودرف ،  ةزازح  یبلق  یف 
(5 (!) 4 «) تفر

اهتشون یپ 

هیلع  ) ماما دوب  ادـخ  رکنم  وا  نوچ  و  دوب ،  ءاجوعلا » یبا  نبا   » یلـصا مسا  میرکلادـبع » « ـ  3 52  / تلصف 2 ـ  نآرق 2/24 .  مایپ  ریـسفت  1 ـ 
ـ  5 ملاعلا . ) ثودح  باب  دـیحوتلا  باتک   ) دلج 1 ص 61 یفاک  4 ـ  دوش .  هدنمرـش  ات  دز  یم  ادـص  مان  نیا  هب  ار  وا  ًاصوصخم  مالـسلا )

 . هنومن 20/325 ریسفت 

یفطاع هزیگنا  2 ـ 

هراشا

نانمؤمریما زا  یثیدح  رد  توافت  یمک  اب  بلطم  نیمه  ِناسْحِْالَا ) ُْدِیبَع  ُناْسنِْالَا   ) تسا ناسحا  هدنب  ناسنا  هک  فورعم  تسا  یلثملا  برض 
ناـمه زا  يرگید  ثیدــح  رد  و  ( 3 «) تسا ناسحا  هدـنب  ناـسنا   » ِناـسْحِْالا ُدـْبَع  ُناـْسنِْالَا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

ترضح نامه  زا  یثیدح  رد  زاب  و  ( 4 «) دیآ یمرد  ناسنا  ریخست  هب  اهبلق  ناسحا  هلیسو  هب  ُبُولُْقلا  ُکَلُْمت  ِناسْحْالِاب  میناوخ  یم  ترـضح 
نیا همه  هشیر  و  (( 5 «)) یشاب وا  ریما  ات  نک  یکین  یهاوخ  یم  سکره  هب  : » ُهَْریِمَأ ْنُکَت  َْتئِش  ْنَم  یَلَع  ْلِْضفَأَو  تسا : هدمآ  مالـسلا ) هیلع  )
َءاسأ ْنَم  ِضُْغبَو  اْهَیِلا ،  َنَسْحَأ  ْنَم  ِّبُح  یَلَع  ِهِدابِع  َبُْوُلق  َلَـعَج  َهللا  َّنِا  دومرف : هک  تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ثیدـح  رد  میهاـفم 

(6 «) دنک يدب  وا  هب  هک  تسا  هداد  رارق  یسک  ضغب  رب  و  دنک ،  یکین  وا  هب  هک  هداد  رارق  یـسک  تبحم  ریخـست  رد  ار  اهلد  دنوادخ  : » اَْهَیِلا
بحاص هب  و  دزاس ،  یم  دوخ  هجوتم  ار  وا  فطاوع  دشخب  یتمعن  ای  دنک  یتمدـخ  يرگید  هب  سکره  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  هصالخ 
دـشاب رتریگارف  رت و  مهم  تمعن  نیا  ردقره  و  دـنک ،  رکـشت  وا  زا  دسانـشب و  ًالماک  ار  وا  دراد  لیم  دوش ،  یم  دـنمقالع  تمعن  تمدـخ و 

ار معنمرکـش »  » هلأسم مایا  نیرت  میدق  زا  دئاقع )  ) مالک ملع  ياملع  اذـل  و  تسا .  رتشیب  وا » تخانـش   » و معنم »  » يوس هب  فطاوع  کیرحت 
یلقع مکح  کی  هکنآ  زا  لبق  معنم » رکش   » تشاد هجوت  دیاب  یلو  دنا .  هدرمش  هللا  ۀفرعم  و  بهذم ،  نوماریپ  قیقحت  ياه  هزیگنا  زا  یکی 
ِساّنلا َیِلا  ْنِسْحَأ  میهد .  یم  نایاپ  برع  فورعم  رعاش  یتسب » حتفلاوبا   » زا يرعش  اب  ار  هاتوک  هراشا  نیا  تسا .  یفطاع  نامرف  کی  دشاب 

اهناسحا هدنب  اهناسنا  هراومه  و  يزاس ـ  دوخ  هدنب  ار  اهنآ  بولق  ات  نک  یکین  مدرم  هب   » ٌناسِْحا َناْسنِْالَا  َدَبْعَتْسا  اَملاَطَف  مَُهبُْوُلق ***  ِْدبْعَتْسَت 
لاؤس وا  دوب  هشیاع  دزن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  یبش  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدـح  رد  دـنا !» هدوب 

 . تسا هدیـشخب  ار  وت  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  ینکفا ؟  یم  تمحز  هب  همه  نیا  تدابع ) يارب   ) ار دوخ  ارچ  درک 
(8 (! ؟ » مشاب وا  رازگرکش  هدنب  دیابن  نم  ایآ  « ؟  ارْوُکَش ًاْدبَع  ُنْوُکَأ  الَأ  دومرف : ( 7 «)

اهتشون یپ 

ـ  7 «ص )» ربمایپ تاملک  شخب   ) هحفص 37 لوقعلا  فحت  6 ـ  يدنوخآ ) پاچ   ) هحفص 421 دلج 77  راونالاراحب  5 ـ  مکحلا .  ررغ  3و4 ـ 
باب دلج 2  یفاک  لوصا  8 ـ  تسا .  هدمآ  هنومن  ریسفت  هحفص 18  دلج 22  رد  ًاحورشم  نآ  ریـسفت  هک  تسا  حتف  هروس  لوا  هیآ  هب  هراشا 

 . ثیدح 6 رکشلا 
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يرطف هزیگنا  3 ـ 

هراشا

 . درادـن یلقع  لالدتـسا  هب  يزاین  هنوگچیه  هک  تسا  یکرد  ینورد و  تاساسحا  ناـمه  روظنم  میئوگ  یم  ترطف  زا  نخـس  هک  یماـگنه 
تبسن دوخ  نورد  زا  يدنمورین  هبذاج  مینیب  یم  ار  وبشوخ  گنرشوخ و  رایسب  لگ  کی  ای  یعیبط ،  يابیز  رایـسب  هرظنم  کی  هک  یماگنه 

سح يرآ  مینیب .  یمن  اجنیا  رد  لالدتـسا  هب  يزاین  هنوگچیهو  میهن ،  یم  یئابیز  هب  قشع  لیامت و  ار  نآ  مان  هک  مینک  یم  ساسحا  نآ  هب 
یتاذ و تاساسحا  نیا  زا  یکی  زین  ادـخ  تخانـش  ًاصوصخم  بهذـم  يوس  هب  شـشک  تسا .  یناسنا  حور  هیلاع  تالیامت  زا  یکی  یئابیز 
رد هن  ار  یتلم  موق و  چـیه  لیلد  نیمه  هب  تسا .  اه  ناسنا  همه  ناج  تشرـس و  قامعا  رد  اـه  هزیگنا  نیرتدـنمورین  زا  هکلب  تسا ،  ینورد 

تلاصا هناشن  نیا  و  دشابن ،  امرف  مکح  اهنآ  حور  رکف و  رب  یبهذم  دئاقع  زا  یعون  هک  مینک  یمن  هدـهاشم  خـیرات  هتـشذگ  رد  هن  زورما و 
یلـصا تلاسر  هک  هدرک  هیکت  هتکن  نیا  يور  يدایز  دراوم  رد  گرزب  ءایبنا  مایق  ناتـساد  رکذ  ماگنه  هب  نآرق  تسا .  قیمع  ساـسحا  نیا 

( . تسا هدش  هتفهن  سکره  تشرـس  قامعا  رد  عوضوم  نیا  هک  ارچ  ادخ ،  دوجو  تابثا  هن   ) هدوب یتسرپ  تب  كرـش و  راثآ  ندودز  ءایبنا 
دوجوم داهن  هکدندوب  نیا  لابند  هب  هکلب  دننک ،  سرغ  مدرم  ياهلد  رد  ار  یتسرپادخ » لاهن   » هک دـندوبن  نیا  لابند  هب  اهنآ  رگید : ریبعت  هب 

! . دـننکرب هشیر  زا  دـنک  یم  کشخ  هدرمژپ و  یلک  هب  ار  لاهن  نیا  یهاـگ  هک  ار  محازم  ياـه  هزره  فلع  اـهراخ و  و  هدرک ،  يراـیبآ  ار 
رد هدش ،  حرطم  ادخ ،  دوجو  تابثا  هن  و  اهتب ،  یفن  تروص  هب  هک  دیتسرپن ) ار  ادخ  زج  « ) ُهاِّیا ِّالا  اودـُبْعَت  ّالَأ   » ای َهللا » ِّالا  اوُدـُبْعَت  ّالَأ   » هلمج

توعد رد  ( 2) حون توعد  رد  ( 1 () هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمغیپ  توعد  رد  هلمج  زا  هدمآ ،  دیجم  نآرق  رد  ایبنا  زا  يرایـسب  راتفگ 
زا میراد ،  زین  يرگید  يرطف  لیصا  تاساسحا  دوخ  ناج  نورد  رد  ام  هتشذگ ،  نیا  زا  تسا .  هدش  حرطم  ( 4) دوه توعد  رد  ( 3) فسوی

ماـظن نیا  اـم  تسا  نکمم  اـیآ  مینیب .  یم  دوخ  رد  رتـشیب  هچره  یهاـگآ  شناد و  ملع و  هب  تبـسن  هک  تسا  يا  هداـعلا  قوف  هبذـج  هلمج 
تسیب يدنمشناد  تسا  نکمم  ایآ  میسانشب ؟  ار  ماظن  نیا  همشچرس  میشاب  هتـشادن  هقالع  مینک و  هدهاشم  روانهپ  ناهج  نیا  رد  ار  بیجع 

ای ناتخرد  ای  ناگدـنرپ  زا  یـضعب  تخانـش  يارب  لاس  اههد  يرگید  دنمـشناد  و  دـشک ،  تمحز  ناگچروم  یگدـنز  تخانـش  يارب  لاس 
همـشچرس دـنهاوخن  اهنآ  تسا  نکمم  ایآ  دـشاب ؟  وا  ناج  نورد  رد  ملع  هب  قشع  زج  يا  هزیگنا  هکنآ  یب  دـنک ،  شـالت  اـهایرد  ناـیهام 

توعد هللا » ۀفرعم   » يوس هب  ار  ام  هک  تسا  یئاه  هزیگنا  اهنیا  يرآ  دنسانشب ! ؟  هتفرگ  ارف  ار  دبا  ات  لزا  زا  هک  ینارک  یب  يایرد  نیا  یلصا 
(5  . ) دنار یم  تمس  نیا  هب  ار  ام  ترطف  و  دنک ،  یم  بذج  وس  نیا  هب  ار  ام  فطاوع  دناوخ ،  یم  هار  نیا  هب  ار  ام  لقع  دنک ،  یم 

اهتشون یپ 

 . نآرق 2/34 مایپ  ریسفت  5 ـ  فاقحا 21 .  4 ـ  فسوی 40 .  3 ـ  دوه 26 .  2 ـ  دوه 2 .  1 ـ 

؟  تسا لیبق  نیا  زا  یلماوع  ای  سرت ،  ای  لهج  هدیئاز  بهذم  ایآ  2 ـ 

؟  تسا لیبق  نیا  زا  یلماوع  ای  سرت ،  ای  لهج  هدیئاز  بهذم  ایآ 

ار یسانشادخ  هدیقع  بهذم و  شیادیپ  همـشچرس  هک  دنراد  یبیجع  رارـصا  قرـش  برغ و  يّدام  ناواکناور  ناسانـش و  هعماج  زا  یعمج 
: درک هصالخ  هّیضرف  راهچ  رد  ناوت  یم  ًاتدمع  ار  اه  هیرظن  نیا  دنرامش ،  لیبق  نیا  زا  يرگید  لماوع  ای  سرت  ای  لهج 

لهج هیضرف  1 ـ 
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لهج هیضرف 

نیا زا  يرایسب  همه  نیا  اب  هتخاس  نشور  ار  زیمآ  رارسا  لماوع  زا  يرایسب  رنه  ملع و  هچرگا  : » دیوگ یم  فورعم  ناسانـش  هعماج  زا  یکی 
هدیدرگ بهذم  شیادیپ  بجوم  لماوع  نیا  هب  ندرب  یپ  موزل  تسا ،  هدنامیقاب  رارـسا  هفافل  رد  و  هتخیرگ ،  ملع  هطیح  زا  نانچمه  لماوع 

لیلد کی  هب  ار  بهذـم  ملع و  درگن ،  یم  یخیراـت  رظن  زا  ثداوح ،  هب  ناـسنا  یتقو  دـنک  یم  هفاـضا  يداـم  هفـسالف  زا  یکی  ( 1 «!) تسا
نآ کی  يارب  تسا  دقتعم  ّتیلع  نوناق  رظن  زا  ناهج  شدرگ  هب  هک  یـسک  اریز  دـنک ،  یم  روصت  ریذـپان ! یتشآ  مصخ  ود  نشور  رایـسب 

ریبعت هب  ( 2  . ) دنک داجیا  یعنام  دس و  ثداوح  رتسب  رد  يدوجوم  تسا  نکمم  هک  دهد  هار  ار  يروصت  نینچ  دوخ  زغم  رد  دناوت  یمن  مه 
دوجو یعیبط  قوف  ام  یئورین  دنک  روصت  هک  تسا  هدش  ببـس  یعیبط  للع  زا  ناسنا  یهاگآان  هک  دننک  اعدا  نینچ  دـنهاوخ  یم  اهنآ  هداس 

بهذـم یتسرپادـخ و  هب  داقتعا  ددرگ  رت  نشور  یعیبط  للع  لماوع و  ردـق  ره  اذـلو  دـنک ،  یم  هراداو  هدرک  داجیا  ار  ملاع  نیا  هک  دراد 
ادخ دوجو  هب  نامیا  هک  دنا  هدرک  روصت  اهنآ  ًالوا : هک : دوش  یم  یشان  اجنیا  زا  لهج » هیضرف   » نارادفرط هدمع  هابتشا  دوش ! یم  رت  تسس 

زا هک  یلاح  رد  ار ! ؟  ادخ  دوجو  ای  میریذپب ،  ار  یعیبط  للع  دیاب  ای  میراد : رارق  یهارود  رس  رب  ام  و  تسا ،  تیلع  نوناق  راکنا  شموهفم 
یب يالبال  رد  ار  ادخ  زگره  ام  تسا .  ادـخ  تخانـش  قرط  نیرتهب  زا  یکی  یعیبط  للع  فشک  تیلع و  نوناق  هب  نامیا  یهلا  هفـسالف  رظن 
ارچ میبای .  یم  یتسه  ناهج  هدـش  هتخانـش  تاماظن  اهیئانـشور و  نایم  رد  هکلب  مینک ،  یمن  وجتـسج  کیرات  مهبم و  ثداوح  اه و  یمظن 
یم تلفغ  هتکن  نیا  زا  اهنآ  ارچ  ًایناث : تسا .  یتسه  ناهج  رد  تردـق  ملع و  أدـبم  کـی  دوجو  رب  ینـشور  هناـشن  تاـماظن  نیا  دوجو  هک 
دقاف للع  اب  نآ  هیجوت  هک  یمظن  هدـید ،  یم  امرفمکح  ناهج  رب  ار  یـصاخ  مظن  هراومه  زورما  هب  ات  مایا  نیرت  میدـق  زا  ناـسنا  هک  دـننک 

ره و  دوب ،  هدش  هتخانـش  رتمک  ماظن  نیا  هتـشذگ  رد  اهتنم  هدرمـش ،  یم  ادخ  دوجو  هناشن  ار  نیمه  هتـسویپ  و  تسین ،  ریذـپ  ناکما  روعش 
رت نشور  رتراکشآ و  یتسه  ملاع  أدبم  تردق  ملع و  و  دش ،  فشک  نآ  زا  يا  هزات  فئارظ  قئاقد و  درک  تفرشیپ  رـشب  شناد  ملع و  ردق 

هزات فشک  ره  و  دور ،  یم  ولج  مولع »  » ياه تفرـشیپ  اب  شودمه  بهذم »  » و ادخ » دوجو  هب  نامیا   » میدـقتعم ام  لیلد  نیمه  هب  تشگ . 
میـسانشب ار  ادـخ  میناوت  یم  ام  زورما  هک  هنوگ  نآو  دـنوادخ ،  نتخانـش  رتهب  يارب  تسا  يا  هزات  ماگ  ناهج  نیا  تاماظن  رارـسا و  زا  يا 

 . دوبن ناسنیا  مولع  تفرشیپ  هک  ارچ  دنسانشب  دنتسناوت  یمن  ناگتشذگ  زگره 

اهتشون یپ 

« تنک تسوگا   » نخس تسا  کحـضم  هچ  و  هحفـص 58 ـ  منیب  یم  نم  هک  یئایند  2 ـ  هحفص 207 .  کینک  لیئوماس  یـسانش  هعماج  1 ـ 
نامیا يارب  یئاج  یعیبط  للع  فشک  اب  ینعی  ! ) داد قوس  اوزنا  لحم  هب  ار  وا  لصفنم و  دوخ  لغـش  زا  ار  تانئاک  ردپ  ملع ،  دیوگ  یم  هک 

( . هحفص 76 يرگیدام  هب  شیارگ  للع  ( ) دنام یمن  یقاب  ادخ  هب 

سرت هیضرف  2 ـ 

سرت هیضرف 

لقن نینچ  یمور  میکح  سویترکول »  » زا نید  ياه  همـشچرس  ناونع  تحت  یثحب  رد  دوخ  خیرات  رد  یبرغ  فورعم  خروم  تنارود » لیو  »
ناسنا تهج  نیمه  هب  دراد . . .  يرت  مهم  ماقم  گرم ،  زا  فوخ  سرت  ماسقا  نایم  زا  و  تسا ! نایادخ  ردام  نیتسخن  سرت ،   » هک دنک  یم 

نیمه ( 1 «) درک یم  روصت  یعیبط  قوف  تلع  نآ  يارب  هشیمه  اذـل  تسا ،  یعیبـط  دومن  کـی  گرم  هک  دـنک  رواـب  هتـسناوت  یمن  یئادـتبا 
سرت دشاب  تشحو  سرت و  زیچ  ره  زا  لبق  بهذـم  أشنم  هک  منک  یم  نامگ  : » دـیوگ یم  هدرک ،  رارکت  يرگید  ریبعت  هب  لسار »  » ار نخس 

(2 «) دـهد یم  ماجنا  تاوهـش  هبلغ  ماگنه  هب  ناسنا  هک  یتسرداـن  لاـمعا  زا  سرت  و  نآ ،  دـننام  اـه و  گـنج  زا  سرت  یعیبط ،  ياـهالب  زا 
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يارب هک  دنا  هدرک  قفاوت  رگیدکی  اب  ینمـض  دهعت  کی  اب  یگمه  ایوگ  نآ  نارادفرط  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  زین  هیـضرف  نیا  نالطب 
تـشگزاب هک  یلماع  درک  وجتـسج  تعیبط  رد  نآ  يارب  یلماع  دیاب  ًامتح  و  درادن ،  دوجو  یعیبط  قوف  هشیر  یتسرپادخ  هدیقع  بهذم و 

تـسرد دـنا .  هدرک  شومارف  ار  یلـصا  هلأسم  و  هدـید ،  ار  یعرف  لئاسم  هشیمه  هطبار  نیا  رد  اذـل  دـشاب ،  هتـشاد  لیخت  نامگ و  یعون  هب 
عاجـش تخـس  ثداوح  گرم و  ربارب  رد  ار  وا  هک  تسا  تسرد  و  دـهد ،  یم  شمارآ  یحور و  تردـق  ناسنا  هب  ادـخ  هب  نامیا  هک  تسا 

هتشاد دوجو  رـشب  مشچ  لباقم  رد  ًامئاد  هک  ار  یبلطم  ام  ارچ  یلو  دوش ،  یم  يزابناج  راثیا و  هنوگره  هدامآ  یهاگ  هک  اجنآ  ات  دنک ،  یم 
ره ناسنا  رگید  ریبعت  هب  مینک .  شومارف  تسا  مکاح  ناسنا  دوخ  دوجو  نارادـناج و  ناهایگ و  نامـسآ و  نیمز و  رب  هک  یماـظن  نیا  ینعی 
دنک یم  هاگن  دوخ  ياپ  تسد و  بلق و  شوگ و  مشچ و  نامتخاس  هب  یتقو  دشاب  عالطا  یب  نآ  دننام  يژولویزیف و  حیرـشت و  ملع  زا  ردق 

 ، لگ هخاش  کی  شیادیپ  تسین .  ریـسفت  لباق  زگره  روعـش  یب  لماوع  تاقافتا و  قیرط  زا  هک  دنیب  یم  یقیقد  بیجع و  نامتخاس  ار  نآ 
ناسنا مشچ  ربارب  رد  هشیمه  هک  تسا  یبلطم  نیا  رگید .  ياه  هدـیدپ  اهنآ و  مظنم  ریـس  هاـم و  دیـشروخ و  شیادـیپ  لـسع ،  روبنز  کـی 
هلأسم غارـس  هب  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  نشور  تیعقاو  نیا  ارچ  تسا ،  ادخ  دوجو  هب  نامیا  شیادـیپ  یلـصا  لماع  دراد و  هتـشاد و  دوجو 

ارچ دنراد ،  سرت »  » یبهذم دئاقع  تفرشیپ  زا  دنراد و  لهج »  » ینـشور تیعقاو  نینچ  هب  تبـسن  میئوگب  هکنیا  زج  دنور  یم  لهج  سرت و 
 . تسا هتشگ  نانآ  هار  دس  اه  يروادشیپ  هکنیا  زج  دنراذگ  یم  ماگ  ههاریب  رد  هدرک  اهر  ار  نشور  یلصا و  هداج 

اهتشون یپ 

 . هحفص 54 مسانش » یم  نم  هک  یناهج  « ـ  2 هحفص 89 .  دلج 1  تنارود » لیو  ندمت  خیرات  « ـ  1

يداصتقا لماوع  هیضرف  3 ـ 

هدیدپ مامت  دندقتعم  و  دنناد ،  یم  يدیلوت  ياه  هاگتسد  لکـش  نامه  ار  خیرات  كرحم  يورین  هک  دنتـسه  یناسک  هیـضرف  نیا  نارادفرط 
شیادـیپ نایم  نداد  دـنویپ  يارب  اهنآ  تسا ! رما  نیمه  دولوم  بهذـم  یتح  تسایـس و  هفـسلف و  ملع و  گنهرف و  زا  معا  یعاـمتجا  ياـه 

تمواقم ندرب  نایم  زا  يارب  یناسنا  عماوج  رد  رگرامعتسا  هقبط  دنیوگ : یم  هلمج  زا  دنراد ،  یبیجع  تاهیجوت  يداصتقا  لئاسم  بهذم و 
مسیلایـسوس و  » باـتک رد  هک  ار  نینل »  » فورعم هلمج  و  تسا ،  هدروآ  دوجو  هب  ار  بهذـم  اـهنآ ،  ریدـخت  و  هدـش ،  رامعتـسا  ياـه  هدوت 

بلاطم هراب  نیا  رد  و  تسا !» نویفا  كایرت و  هلزنم  هب  هعماج  رد  بهذم  : » دیوگ یم  هک  اجنآ  دننک  یم  ناشن  رطاخ  تسا  هدروآ  بهذم »
هک یـضیقن  دض و  تاملک  اب  ناشدوخ  اهتـسیلایسوس )  ) هیـضرف نیا  نارادفرط  هناتخبـشوخ  تسا .  تاررکم  رارکت  ًابلاغ  هک  دنراد  يدایز 
 ، دش هداتفا  بقع  تلم  کی  رد  شبنج  تکرح و  لماع  هنوگچ  هک  دننک  یم  دروخرب  مالسا  هب  یتقو  اهنآ  دنا ،  هداد  ار  دوخ  خساپ  دنراد 
یم روبجم  دروآریز  هب  تردـق  تخت  زا  ار  نمی  هعبابت »  » رـصم و هنعارف  مور و  ناـهاشداپ  یناـساس و  نیطالـس  نوچمه  ینارگرامعتـسا  و 

یمالسا ياه  شبنج  قیمع و  ياه  تکرح  زورما  هک  یماگنه  رتالاب  نآ  زا  و  دننک .  انثتسا  خیرات  زا  شخب  نیا  رد  لقادح  ار  مالسا  دنوش 
مسینویهص هطلس  ربارب  رد  ار  نیطـسلف  مدرم  مایق  برغ و  قرـش و  هطلـس  ربارب  رد  رـضاح ـ  رـصع  رد  ًاصوصخم  نارگرامعتـسا ـ  دض  رب  ار 

یمن دنراصح و  رد  راصح  راتفرگ  هک  یناسک  زا  میرذگب  دـننک ،  کش  دوخ  ياه  لیلحت  رد  هکنیا  زج  دـنرادن  یهار  دـننک  یم  هدـهاشم 
دوش یم  نشور  یبوخ  هب  مالـسا  دروم  رد  ًاصوصخم  هتـشذگ  زورما و  خیرات  هب  هجوت  اب  لاحره  هب  دـننیبب .  ار  نشور  باتفآ  یتح  دـنناوت 

یعامتجا ياهتکرح  نیرت  هبذاجرپ  نیرتدنمورین و  شیادیپ  ببـس  هکلب  تسین  نویفا  ردخم و  هدام  اهنت  هن  اهنآ  معز  فالخ  رب  بهذم  هک 
رد اطخ  نیرتگرزب  يداصتقا  دعب  رد  ار  ناسنا  ندرک  رصحنم  دهد و  یم  لیکـشت  ار  ناسنا  یگدنز  زا  یـشخب  زین  يداصتقا  لئاسم  تسا ، 

 . تسا وا  یلاع  تالیامت  اه و  هزیگنا  ناسنا و  تخانش 
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یقالخا ياهزاین  هیضرف  4 ـ 

یقالخا ياهزاین  هیضرف 

بجوـم هک  یتاـساسحا  تاـناجیه و  هک  ددرگ  یم  موـلعم  تقد  یمکاـب  دـیوگ : یم  موـلع  بهذـم و  ناوـنع  تحت  یثـحب  رد  نیاتـشنیا » »
زین رشب  ندوب  یعامتجا  یگژیو  دنک : یم  هفاضا  سرت  هیضرف  رکذ  زا  دعب  سپس  تسا . . .  توافتم  فلتخم و  رایسب  هدش  بهذم  شیادیپ 

کی کی  و  دـنریم ،  یم  ناگرزب  ناربهر و  ناشیوخ و  ناسک و  ردام ،  ردـپ و  دـنیب  یم  درف  کی  تسا  بهذـم  شیادـیپ  لـماوع  زا  یکی 
لوبق هنیمز  یـسک  هب  نتـشاددیما  ءاکتا و  و  ندوب ،  بوبحم  نتـشاد ،  تسود  ندش ،  تیاده  يزورآ  سپ  دننک ،  یم  یلاخ  ار  وا  فارطا 
ضرف بهذـم  شیادـیپ  يارب  یعامتجا  یقالخا و  هزیگنا  کی  دـهاوخ  یم  وا  بیترت  نیا  هب  ( 1  . ) دنک یم  داجیا  وا  رد  ار  ادـخ  هب  هدـیقع 
ًامازلا يرثا  ره  میناد  یم  هک  یلاح  رد  دنا ،  هدرک  هابتـشا  هزیگنا »  » اب ار  رثا »  » هیـضرف نیا  ناگدـننک  داهنـشیپ  مینیب  یم  اجنیا  رد  زاب  دـنک . 

كرحم ًاملسم  هک  یلاح  رد  تسا ،  رثا »  » کی نیا  میبای ،  تسد  جنگ  کی  هب  قیمع  هاچ  کی  رفح  ماگنه  هب  تسا  نکمم  تسین ،  هزیگنا 
هک تسا  تسرد  نیارباـنب  جـنگ .  کـی  فشک  هن  تسا  هدوب  بآ  ندروآ  تسد  هب  ینعی  رگید  يزیچ  هاـچ  رفح  يارب  اـم  یلـصا  هزیگنا  و 

نازیزع و نتفر  تسد  زا  ماگنه  هب  یئاهنت  ساسحا  زا  ار  وا  ادخ  هب  نامیا  دهد ،  نیکـست  ار  ناسنا  یحور  مالآ  اهدرد و  دناوت  یم  بهذـم 
بهذم یلـصا  هزیگنا  هزیگنا .  کی  هن  تسا  رثا  کی  نیا  یلو  دنک ،  رپ  ار  اهنآ  نادقف  زا  یـشان  ألخو  دشخب ،  یئاهر  ناگرزب  ناتـسود و 

ور هبور  یتسه  ناهج  رد  یماظن  اب  ار  دوخ  ناسنا  دش ،  هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  تسا  نامه  لوا  هجرد  رد  دسر  یم  رظن  هب  یقطنم  رایـسب  هک 
شیادیپ یتح  دناوت  یمن  زگره  وا  دوش ،  یم  رتانشآ  نآ  تمظع  یگدیچیپ و  قمع و  هب  دشیدنا  یم  نآ  هرابرد  رتشیب  ردق  ره  هک  دنیب  یم 

دولوم هدـیچیپ  قیقد و  فیرظ و  رایـسب  متـسیس  نآ  اب  ار  مشچ »  » کی شیادـیپ  ای  بیجع و  نامتخاس  تفارظ و  همه  نآ  اب  ار  لگ »  » کـی
ینعم نیا  هب  زین  يرگید  روما  هتبلا  دور .  یم  ماظن  نیا  أدبم  غارس  هب  هک  تسا  اجنیا  و  دنادب ،  رک  روک و  ياه  فداصت  وروعش  یب  تعیبط 
رگید ياج  رد  دنک  یم  داهنـشیپ  ار  يا  هیـضرف  نینچ  هک  نیاتـشنیا »  » نامه هکنیا  بجع  و  میدرک .  هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  دـنک  یم  کمک 

يرگید وحن  هب  گرزب  أدـبم  نآ  هب  ار  دوخ  خـسار  نامیا  یتسه و  ناـهج  هدـنروآ  دـیدپ  هب  ار  دوخ  داـقتعا  هدرک و  ضوع  ار  دوخ  نخس 
صلاخ و دیحوت  کی  رکنم  هن  دشاب  هتخیمآ  تافارخ  اب  هک  تسا  يداقتعا  رکنم  وا  دهد  یم  ناشن  و  تسا ،  بلاج  رایـسب  هک  هتـشاد  زاربا 

دنا هتفایرد  ار  نآ  یمک  هدـع  هک  دراد  دوجو  ماهوا  نیا  يارو  ادـخ  دوجو  زا  یعقاو  ینعم  کی  : » دـیوگ یم  وا  هفارخ .  هنوگره  زا  یلاـخ 
و هدیمان ،  دوجو »  » ای شنیرفآ » یبهذـم  ساسحا   » مان هب  ار  نآ  هک  یبهذـم  داقتعا  عون  کی  هب  ار  گرزب  نادنمـشناد  دوخ و  داقتعا  سپس 

یم وا  هکنیا  رت  بلاج  و  دراد .  یم  راهظا  هدرک  دای  تانئاک » قیقد  بیجع و  ماـظن  زا  يروآ  فعـش  ّریحت   » ناونع هب  نآ  زا  رگید  ياـج  رد 
هب میهاوخب  رگا  تسا و  رایـسب  نخـس  اـجنیا  رد  هتبلا  ( 2 « . ) تسا نادنمـشناد  یگدـنز  ياه  شواک  هار  غارچ  یبهذـم  نامیا  نیا  : » دـیوگ

نیا و  هتشگزاب ،  نخس  لصا  هب  رگید  راب  اذل  دش .  میهاوخ  جراخ  یعوضوم  ریسفت  ثحب  کی  لکـش  زا  مینک  اهر  ار  ملق  نانع  حالطـصا 
یلقع و هزیگنا   ) شنیرفآ ناهج  هعلاطم  رد  تسخن  دیاب  ار  بهاذـم  شیادـیپ  هزیگنا  هک  مینک  یم  ناشنرطاخ  و  میهد ،  یم  نایاپ  ار  ثحب 

ياه تمعن  زا  يرادروخرب  رطاخ  هب  گرزب  أدبم  نآ  هب  هک  یهجوت  دـعب  و  يرطف ) هزیگنا   ) یتاذ نورد  دـنمورین  هبذاج  سپـس  و  یقطنم )
(4 ( ) 3  . ) درک وجتسج  یفطاع ) هزیگنا   ) ددرگ یم  یشان  وا  نایاپ  یب 

اهتشون یپ 

نیا رد  رت  هدرتسگ  رتشیب و  تاعالطا  يارب  3 ـ  هحفص 56 و 61 .  منیب » یم  نم  هک  یئایند  « ـ  2 هحفص 53 .  منیب » یم  نم  هک  یئایند  « ـ  1
نآرق 2/44 مایپ  ریسفت  4 ـ  دینک .  هعجارم  بهاذم » شیادیپ  هزیگنا   » باتک هب  هنیمز 
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؟  درک كرد  ناوت  یمن  ار  راگدرورپ  تاذ  ارچ  3 ـ 

؟  درک كرد  ناوت  یمن  ار  راگدرورپ  تاذ  ارچ 

یب رظن  ره  زا  تسا  يدوجو  وا  تسام .  شناد  ملع و  لقع و  ندوب  دودحم  دـنوادخ و  كاپ  تاذ  ندوب  دودـحمان  هلأسم  رد  یلـصا  هتکن   
معا تسا  طوبرم  ام  هب  هچنآ  مامت  ام و  رگید  يوس  زا  و  تسا .  دودحمان  نایاپ و  یب  شتافص  همه  تردق و  ملع و  دننام  وا  تاذ  تیاهن ، 

یم هنوگچ  تیدودـحم  همه  نیا  اب  ام  نیاربانب  تسا .  دودـحم  همه  میراد  رایتخا  رد  هک  یناکم  ناـمز و  اـم و  تاـیح  تردـق و  ملع و  زا 
ام يرآ  دهد .  ربخ  دودحمان  دوجو  نآ  زا  دناوت  یم  ام  دودحم  ملع  هنوگچ  مینک ؟  ادیپ  هطاحا  شتافـص  دودحمان و  دوجو  نآ  هب  میناوت 

تافص تاذ و  هنک  هب  ندیـسر  یلو  مینک ،  شتافـص  تاذ و  هب  یلامجا  هراشا  و  مینیبب ،  یحبـش  رود  زا  رکف  هشیدنا و  ملاع  رد  میناوت  یم 
يدـننام لثم و  تهج  ره  زا  تیاهن  یب  دوجو  کی  رگید  يوس  زا  وس .  کی  زا  نیا  تسین ـ  نکمم  اـم  يارب  وا  زا  یلیـصفت  یهاـگآ  ینعی 

یپ يدوجو  هب  میناوت  یم  ام  هنوگچ  لاح  دندوب .  دودـحم  ود  ره  تشاد  یم  يدـننام  لثم و  رگا  هک  ارچ  تسا  درف  هب  رـصحنم  و  درادـن ، 
دوجولا بجاو  تافص  اب  شتافـص  و  تسا ،  تانکمم  مینیب  یم  وا  ریغ  هچره  و  میرادن ،  غارـس  وا  يارب  يدننام  لثم و  هنوگچیه  هک  میرب 

تـسا دودحم  ینعم  هب  هک  یهانتم »  » تسا و مدـع  ینعم  هب  هک  ان »  » هژاو ود  زا  ار  هملک  نیا  ام  میئوگ : یم  خـساپ  رد  ( 1  . ) توافتم ًالماک 
يدوجو نآ  هب  هدرک و  بیکرت  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  سپـس  یهانتم ) مدـع و   ) مینک روصت  میناوت  یم  هناگادـج  ار  ود  نیا  ینعی  میا ،  هتفرگ 

 ، میتسین هاگآ  وا  دوجو  لصا  زا  ام  میئوگ  یمن  دینک . ) تقد   ) مینک یم  ادیپ  یلامجا  ملع  نآ  هب  هدومن و  هراشا  دجنگ  یمن  روصت  رد  هک 
قمع و هب  زگره  و  میراد ،  روما  نیا  همه  زا  یلاـمجا  تفرعم  کـی  اـم  میئوگ  یم  هکلب  میربخ ،  یب  وا  تاـیح  هدارا و  تردـق و  ملع و  زا 
ات میکح  يزان  لقع  هب  رعاش : هتفگ  هب  ای  تسا  گنل  هار  نیا  رد  انثتسا  نودب  ملاع  ناگنازرف  همه  لقع  بکرم  و  میبای ،  یمن  هار  نآ  نطاب 

قداص ماما  زا  یثیدح  رد  ( 2 !) ایرد رعق  هب  سخ  دـسر  رگا  یپ ***  درب  درخ  شتاذ  هنک  هب  یط ! دوش  یمن  هر  نیا  ترکف  هب  یک *** ؟ 
ینعی دینک » توکس  دسر  یم  ادخ  تاذ  هب  نخـس  هک  یماگنه  ( » 3 «!) اوکسماف هللا  یلا  مالکلا  یهتنا  اذا  : » میناوخ یم  نینچ  مالـسلا ) هیلع  )

دودحم لوقع  يارب  دودحمان  تاذ  رد  هشیدنا  و  دـسر ،  یمن  یئاج  هب  تسا و  ناریح  اجنآ  رد  اه  لقع  هک  دـیئوگن  نخـس  وا  تاذ  هرابرد 
رت نشور  يریبـعت  هب  ( 4  . ) ددرگ دودـحم  تسا  لاـحم  دـنوادخ  تسا و  دودـحم  دـجنگ  هشیدـنا  رد  هچره  هک  ارچ  تـسا ،  نـکمم  ریغ 

یّتح اـی  میرگن و  یم  تمظع  لاـح  نیع  رد  تفارظ و  نآ  اـب  عیدـب ،  تادوجوم  اـه و  یتفگـش  همه  نیا  یتـسه و  ناـهج  هب  هک  یماـگنه 
نیرخآ هک  تسا  یلاـمجا  ملع  ناـمه  نیا  دراد .  یئدـبم  راگدـیرفآ و  قلاـخ و  هک  میمهف  یم  ًـالامجا  مینک ،  یم  دوخ  دوـجو  هب  یهاـگن 
تفرعم ریـسم  رد  رتانـشآ و  وا  تمظع  هب  میوش  رت  هاگآ  یتسه  رارـسا  هب  هچ  ره  یهتنم   ) تسادـخ هرابرد  ناـسنا  تخانـش  تردـق  هلحرم 

كاپ تاذ  تقیقح  يوس  هب  تسد  و  تسا ؟  هنوگچ  و  تسیچ ؟  وا  میـسرپ  یم  دوخ  زا  هک  یماگنه  اّما  دـش ) میهاوخ  رت  يوق  وا  یلامجا 
رد تسا و  زاـب  ًـالماک  وا  يوس  هب  هار  مییوگ  یم  هک  تسا  نیا  دوش و  یمن  نامبیـصن  ینادرگرـس  تریح و  زج  يزیچ  مینک ،  یم  زارد  وا 

ییورین هک  میناد  یم  ینشور  هب  ام  همه  هک  نیا  نآ  تخاس و  نشور  لاثم  کی  اب  ار  هلأسم  نیا  ناوت  یم  تسا .  هتـسب  ًالماک  هار  لاح  نیع 
شمارآ و دوبن  هبذاج  نیا  رگا  دوش و  یم  بذج  نیمز  يوس  هب  دنک و  یم  طوقس  دوش  اهر  يزیچ  ره  هک  ارچ  دراد .  دوجو  هبذاج  مان  هب 
لافطا و یّتح  دشاب  نادنمـشناد  صوصخم  هک  تسین  يزیچ  هبذاج  دوجو  رب  یهاگآ  تشادـن .  دوجو  نیمز  يور  تادوجوم  يارب  يرارق 

ییورین ای  هتخانـشان و  تاّرذ  ای  یئرمان  جاوما  ایآ  تسیچ ،  هبذاج  تقیقح  یلو  دـننک ; یم  كرد  یبوخ  هب  ار  نآ  زین  لاـسدرخ  ناـکدوک 
هطقن هب  يا  هطقن  زا  لاقتنا  يارب  ًارهاظ  میـسانش ،  یم  هّدام  ناهج  ماـمت  رد  هچنآ  فـالخ  رب  هبذاـج  يورین  هک  نیا  بیجع  و  تسا ؟  رگید 
اـضف رد  لاقتنا  ماگنه  هب  لاح  نیع  رد  یلو  دراد ،  هّدام  ناهج  رد  ار  تکرح  نیرت  عیرـس  هک  رون  فـالخ  هب  درادـن ،  ناـمز  هب  زاـین  رگید 

يا هطقن  ره  زا  هظحل  کی  رد  ییوگ  هبذاج  يورین  اّما  تسا .  مزال  تقو  لاس  اه  نویلیم  رگید  هطقن  هب  هطقن  کی  زا  ندیـسر  يارب  یهاـگ 
راثآ نیا  هک  تسا  ییورین  هچ  نیا  میا .  هدینـش  نونکات  هچنآ  زا  رتالاب  دراد  یتعرـس  لقادح  ای  ددرگ و  یم  لقتنم  رگید  هطقن  هب  ناهج  زا 
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زا یکی  هک  هبذاـج  يورین  هراـبرد  هـک  ییاـج  درادـن .  نآ  يارب  ینـشور  خـساپ  سک  چـیه  تـسا ؟  هنوـگچ  نآ  تاذ  تـقیقح  دراد ؟  ار 
قلاخ هرابرد  ناوت  یم  هنوگچ  میرود ،  یلک  هب  یلیصفت  ملع  زا  دراد و  یلامجا  هبنج  اهنت  نآ  هب  تبـسن  ام  یهاگآ  ملع و  تسا  تاقولخم 
نیا اب  یلو  میوش ! ؟  ربخاب  شتاذ  هنک  زا  هک  میشاب  هتـشاد  راظتنا  تیاهن ،  یب  رد  تیاهن  یب  تسا  يدوجو  هک  هّدام  ياروام  هّدام و  ناهج 

اب نم ***  هک  يدـمآ  نورب  هولج  رازه  دـص  اب  مینک .  یم  هدـهاشم  ناهج  رد  يدوجوم  ره  هارمه  رظاـن و  رـضاح و  اـج  همه  ار  وا  لاـح 
(5) ار وت  منک  اشامت  هدید  رازهدص 

اهتشون یپ 

یم راک  هب  ار  یهانتمان »  » هملک هنوگچ  سپ  دوش  هتفگ  رگا  مینک ،  روصت  ار  یهانتمان »  » موهفم میناوت  یمن  یتح  ام  دـینکن  بجعت  رگا  1 ـ 
ـ  نارق 4/33 3 مایپ  2 ـ  تسا ؟  نکمم  روصت  نودب  قیدصت  رگم  دیئوگ ،  یم  نخـس  نآ  ماکحا  هرابردو  دیهد ،  یم  ربخ  نآ  زا  و  دیرب ؟ 

1/91 ۀغالبلا ) جهن  حرش   ) ماما مایپ  هنومن 22/558 5 ـ  ریسفت  4 ـ  هحفص 170 .  دلج 5  نیلقثلا  رون  لقن  قبط  میهاربا » نب  یلع   » ریسفت

؟  دراد يراگدیرفآ  مه  راگدیرفآ  ایآ  4 ـ 

؟  دراد يراگدیرفآ  مه  راگدیرفآ  ایآ 

قلاـخ و يزیچره  دـیئوگ  یم  امـش  دـنیوگ  یم  هک  دوش  یم  حرطم  راـک  هزاـت  دارفا  فرط  زا  لاؤس  نیا  ًـالومعم  یـسانشادخ  ثحاـبم  رد 
حرطم زین  برغ  هفسالف  زا  یـضعب  نانخـس  رد  اهلاؤس  نیا  یهاگ  هکنیا  بجع  و  تسیک ؟  ادخ  راگدیرفآ  دیئوگب  سپ  دراد  يراگدیرفآ 

یـسیلگنا فورعم  فوسلیف  لساردنارترب »  . » دننک یم  رکف  یئادتبا  دنتـسه و  هدایپ  یفـسلف  ثحابم  رد  دح  هچ  ات  دهد  یم  ناشن  هک  هدـش 
یم للعلا  ۀلع  ناهرب  ار  نآ  رب  لیلد  نیرتهب  و  متشاد ،  هدیقع  دنوادخ  هب  یناوج  رد  : » دیوگ یم  نینچ  متـسین ؟ » یحیـسم  ارچ   » شباتک رد 
یم نیتسخن  تلع  هب  ماجنارـس  مینک  لابند  ار  اهتلع  ریجنز  رگا  و  تسا ،  یتلع  ياراد  مینیب  یم  ناـهج  رد  ار  هچنآ  ماـمت  هکنیا  و  متـسناد ، 

هتـشاد يا  هدننیرفآ  تلع و  دـیاب  زیچ  ره  رگا  مدرک  رکف  اریز  متـشگرب  هدـیقع  نیا  زا  یلک  هب  ًادـعب  یلو  میمان .  یم  ادـخ  ار  وا  هک  میـسر 
ثحابم هب  طوبرم  یفسلف  لئاسم  اب  یئانشآ  نیرتمک  یسک  مینک  یمن  رکف  یلو  ( 1 «!) دشاب هتشاد  يراگدیرفآ  تلع و  دیاب  ادخ  سپ  دشاب 

قلاخ و يزیچره  میئوگ  یم  یتقو  تسا  نشور  یلیخ  بلطم  دـنامرد .  لاوس  نیا  خـساپ  رد  دـشاب و  هتـشاد  تعیبط  ءاروام  یـسانشادخ و 
هتشادن دوجو  البق  هک  تسا  قداص  یئایشا  رد  طقف  یلک  هدعاق  نیا  سپ  تسا  دوجولا » نکمم  ثداح و  زیچره   » روظنم دراد  يراگدیرفآ 

ات درادن  هدننیرفآ  هب  يزاین  یلزا  يدبا و  دوجو  کی  دوب ،  دهاوخ  دبا  ات  هدوب و  لزا  زا  هک  دوجولا  بجاو  دروم  رد  هن  هدش  ثداح  دعب  و 
رگید ریبعت  هب  و  دشاب .  هتشاد  يدوجو  تلع  هب  زاین  هک  هدوبن  مودعم  زگره  وا  تسا  شیوخ  تاذ  هب  مئاق  وا  تسیک ؟  وا  هدننیرفآ  میئوگب 

دوب بوخ  رگید  يوس  زا  وس ،  کی  زا  نیا  دـشاب  هتـشاد  هدـننیرفآ  اـت  تسین  هدـیرفآ »  » وا وا ،  تاذ  نوریب  زا  هن  تسا  وا  دوخ  زا  وا  دوجو 
هرابرد نخس  نیمه  دشاب  هتشاد  یقلاخ  ادخ  رگا  هک  دندرک  یم  ناشدوخ  زا  ار  لاؤس  نیا  دنتسه  ادص  مه  وا  اب  هک  یناسک  لسار و  ياقآ 

یب ات  رگید  قلاخ  یقلاخ  ره  يارب  دبای و  همادا  راوریجنز  بلطم  رگا  تسیک  قلاخ  نآ  راگدـیرفآ  هک  دوش  یم  رارکت  زین  وا  یـضرف  قلاخ 
وا دوخ  زا  شیتسه  هک  میسرب  يدوجو  هب  رگا  و  تسا ،  تاحضاو  زا  شندوب  لطاب  هک  دروآ  یم  رد  لسلست »  » زا رس  مینک ،  ضرف  تیاهن 

ناوت یم  زین  يرگید  ناـیب  هب  ار  بلطم  نیا  تسا ! وـمه  ملاـع  دـنوادخ  تسا ) دوـجولا  بجاو  ینعی   ) درادـن يراگدـیرفآ  هب  زاـین  تسا و 
هک میهد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دیاب  زاب  میدرگ  هدیقع  مه  اه  تسیلایرتام  اب  میـشابن و  مه  تسرپادخ  ًاضرف  رگا  ام  هکنیا  نآ  داد و  حیـضوت 
زین نییدام  زا  دش  یم  ناتسرپادخ  زا  هک  یلاؤس  نامه  لاح  نیا  رد  تسا ،  يرگید  لولعم  تعیبط  ناهج  رد  زیچ  همه  تیلع  نوناق  لوبق  اب 

تـسا یلزا  هدام  دنیوگب : باوج  رد  دـنراچان  زین  اهنآ  تسیچ ؟  هدام  دوجو  تلع  سپ  تسا  هدام »  » لولعم زیچ  همه  رگا  هک  دـش  دـهاوخ 
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ناهج هفـسالف  همه  مینیب  یم  باـسح  نیا  يور  تسا .  دوجولا  بجاو  رگید  ریبعت  هب  درادـن و  تلع  هب  زاـین  دوب و  دـهاوخ  هدوب و  هشیمه 
هک تسا  نیا  رد  توافت  تسا ،  هدوب  هشیمه  درادـن و  قلاخ  هب  زاین  هک  يدوجو  دـنراد ،  نامیا  یلزا  دوجو  کـی  هب  يداـم  یهلا و  زا  معا 

ار وا  ناتسرپادخ  اما  دنلئاق ،  ناکم  نامز و  تیمـسج ،  نآ  يارب  و  دنناد ،  یم  روعـش  لقع و  شناد و  ملع و  دقاف  ار  نیتسخن  تلع  نییدام 
 . دـنناد یم  ناـمز  ناـکم و  قوف  ار  وا  هکلب  هدوبن ،  لـئاق  نآ  يارب  یناـمز  ناـکم و  تیمـسج و  دـنناد و  یم  فدـه  هدارا و  ملع و  ياراد 

نیا لاگنچ  زا  دریگ  رارق  اهتـسیلایرتام  فص  رد  دـیوگ و  عادو  یتسرپادـخ  اب  رگا  هدرک  روصت  هک  لسار  ياقآ  رادـنپ  فالخرب  نیارباـنب 
ره دنیوگ  یم  دنتسه و  تیلع  نوناق  هب  دقتعم  زین  اهیدام  هکنیا  هچ  دراد ،  یمنرب  وا  رس  زا  تسد  زگره  لاؤس  نیا  درک  دهاوخ  رارف  لاؤس 

بجاو  » و دوجولا » نکمم   » ناـیم و  یلزا ،  ثداـح و  دوـجوم  ناـیم  قرف  هک  تسا  نیا  لکـشم  لـح  هار  اـهنت  سپ  دراد .  تلع  يا  هثداـح 
یم راگدیرفآ  هدیرفآ ،  ره  ینعی  تسا ،  نکمم  ثداح و  تادوجوم  دراد  قلاخ  هب  زاین  هچنآ  مینادب  ات  مینک ،  كرد  یبوخ  هب  ار  دوجولا »

(2) درادن راگدیرفآ  تسین  هدیرفآ  هک  يزیچ  اما  دهاوخ ، 

اهتشون یپ 

نآرق 4/195 مایپ  ریسفت  2 ـ  متسین ؟  یحیسم  ارچ  باتکرد  لساردنارترب ـ  1 ـ 

؟  میروایب نامیا  هدیدان  يادخ  هب  هنوگچ  5 ـ 

؟  میروایب نامیا  هدیدان  يادخ  هب  هنوگچ 

كرد دوخ  ساوح  اب  هک  ار  يدوجوم  دـناوت  یم  هنوگچ  ناسنا  : » هک تسا  نیا  دـنراد  ناتـسرپ  ادـخ  رب  اـه  يداـم  هک  يداریا  نیرت  هداـس 
يدوجوم نینچ  ایآ  هن ، . . .  گنر و  هن  نامز  هن  دراد ،  ناکم  هن  دراد ،  مسج  هن  ادخ  دیئوگ  یم  امش  دروآ ،  نامیا  وا  هب  دریذپب و  هدرکن 

يزیچ نینچ  الـصا  دـشابن ،  نآ  كرد  زا  زجاع  ام  ساوح  هک  میروآ  یم  نامیا  يزیچ  هب  اهنت  اـم  درک ؟  كرد  ناوت  یم  هلیـسو  هچ  اـب  ار 
: تسا ثحب  لباق  یتاهج  زا  داریا  نیا  درادن . » دوجو 

للع هدمع  1 ـ 

هلمج زا  تسا .  هدرک  یلجت  داریا  نیا  رد  الماک  دـشاب ،  یم  یـسانشادخ  عوضوم  اب  اه  يدام  نایاقآ  تفلاخم  هزیگنا  هک  یللع  هدـمع  1 ـ 
يداـم موـلع  ساـیقم  اـب  زیچ  همه  شجنـس  نینچمه  و  قیاـقح ،  همه  زیچ و  هـمه  رب  یعیبـط  موـلع  نداد  تموـکح  و  اـهنآ ،  یملع  رورغ 

یم لاؤس  نایاقآ  نیا  زا  ام  دوش .  یم  هدید  اجنیا  رد  يدام ،  یعیبط و  بابـسا  هب  ار  كرد  هلیـسو  نتخاس  رـصحنم  و  هبرجت ، ) هدهاشم و  )
ورملق اریز  تسا ،  تبثم  لاؤس  نیا  باوج  هک  تسا  حـضاو  هن ! ؟  اـی  دراد  يدـح  یعیبـط  مولع  ذوـفن  تیلاـعف و  هقطنم  ورملق و  اـیآ  مینک 

رازبا اـب  تسا ،  دودـحم  ریغ  هک  ار  يزیچ  دوش  یم  هنوگچ  نیارباـنب  سبو .  تسا  یعیبـط  يداـم  دودـحم  تادوجوم  ناـمه  یعیبـط  مولع 
دـشاب جراـخ  تعیبط  زا  هک  يزیچ  و  دـنجراخ ،  یعیبط  مولع  ورملق  زا  تعیبط  ءارواـم  تادوجوم  و  ادـخ ،  ًاـساسا ،  دومن .  كرد  یعیبـط 

شجنس و لباق  یعیبط  مولع  سایقم  اب  تسوا و  دوخ  اب  شمان  تعیبط  ءاروام  دوش ،  كرد  یعیبط  بابـسا  اب  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  زگره 
درد هب  هک  هدـش ،  نیعم  یئاه  سایقم  رازبا و  مادـک  ره  يارب  یعیبط ،  مولع  فلتخم  ياه  هتـشر  بعـش و  رد  هکنانچمه  تسین ،  هبـساحم 

يدام ملاع  کی  هاگچیه  دنراد .  دایز  توافت  مهاب  کی  ره  یسانش ،  برکیم  و  حیرـشت ،  یکلف ،  تاعلاطم  لئاسو  دروخ ،  یمن  يرگید 
و نک ،  تباث  ام  يارب  یموجن  تابـساحم  لئاسو و  اب  ار  برکیم  نالف  دوش ،  هتفگ  سانـش  هراتـس  مجنم و  کی  هب  هک  دـهد ،  یمن  هزاـجا 
رد مادکره  اریز  تشاد ،  یسانش  برکیم  لیاسو  اب  ار  يرتشم  ياهرمق  فشک  راظتنا  یـسانش  برکیم  هتـشر  صـصختم  زا  دیابن  نینچمه 
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ام نیاربانب  دننک ،  رظن  راهظا  ًاتابثا  ًایفن و  دوخ ،  ثحب  هریاد  زا  جراخ  هب  تبـسن  دنناوت  یمن  دننک و  فرـصت  دـنناوت  یم  دوخ  یملع  ورملق 
صاوخ راثآ و  تعیبط و  هب  دودحم  نآ  ذوفن  هقطنم  هکنآ  اب  دـنک ،  ثحب  تعیبط  زا  جراخ  رد  هک  میهد ،  یم  قح  یعیبط  مولع  هب  هنوگچ 

 ، تعیبط ءاروامب  تبسن  نم  دیوگب : دناوت  یم  وا  هک  تسا  نیا  دش  لئاق  یعیبط  ملاع  کی  يارب  ناوت  یم  هک  ار  یقح  تیاهن  تسا ! ؟  نآ 
هیاپ زا  یکی  هک  تنک » تسوگا   » هکنانچ دنک .  راکنا  هکنیا  هن  تسا ،  جراخ  مراک  رازباو  هعلاطم  دودـح  زا  نوچ  منک  یم  رایتخا  توکس 

تادوجوم ماجنا  زاغآ و  زا  ام  نوچ  : » دیوگ یم  یسح » هفـسلف  نوماریپ  رد  یتاملک   » مان هب  یباتک  رد  تسا  یـسح  هفـسلف  لوصا  ناراذگ 
هکنیا هصالخ  دـینک ) تقد   ) مینک تابثا  ارنآ  میناوت  یمن  هکنانچمه  مینک ،  راکنا  ار  یقحال  ای  قباس  دوجوم  دوجو  میناوت  یمن  میربخ  یب 
هفسلف ساسا  هک  یعرف ،  مولع  روطنیمه  دنک ،  یم  يراددوخ  يرظن  راهظا  هنوگره  زا  تمسق  نیا  رد  قلطم  لهج  هطساو  هب  یسح  هفـسلف 

یمن راکنا  ام  ار  وا  دوجو  ادخ ;و  تمکح  ملع و  ینعی  دـنک ،  يراددوخ  تادوجوم  ماجنا  زاغآ و  هرابرد  تواضق  زا  دـیاب  تسا ،  یـسح 
زا ناوت  یمن  ار  تعیبط  ءاروام  ملاـع  هک  تسا  نیمه  مه  اـم  روظنم  میئاـمن . » یم  ظـفح  تاـبثا  یفن و  ناـیم  رد  ار  دوخ  یفرط  یب  مینک و 
 ، تسین ادخ  ناتسرپ  ادخ  رظن  زا  دنک ،  تباث  دهاوخب  یعیبط  بابـسا  رازبا و  هک  ار  یئادخ  نآ  الوصا  دومن ،  هدهاشم  یعیبط  مولع  هچیرد 

یعیبط يدام و  دوخ  هک  ار  يدوجوم  ناوت  یم  هنوگچ  و  تسا ،  نآ  صاوخ  هدام و  دودح  رد  دیامن ،  تباث  یعیبط  بابسا  ار  هچنآ  اریز  ! 
 ، تسا هزنم  یلک  هب  هدام  ضراوع  هدام و  زا  ادخ  هک  تسا  نآ  رب  ناهج  ناتـسرپادخ  دـیاقع  ساسا  تسناد ؟  تعیبط  هدام و  قلاخ  تسا ، 
ای پکـسرکیم ،  ریز  ار  ناهج  تادوجوم  قلاخ  هک  تشاد ،  راظتنا  دـیابن  نیارباـنب  دوش .  یمن  كرد  يداـم  ياـهرازبا  زا  کـی  چـیه  اـب  و 

 . تسا يدروم  یب  اجبان و  راظتنا  نیا  دید ،  اهنامسآ  قامعا  رد  پوکسلت ،  تشپ 

وا ياه  هناشن  2 ـ 

یتـح میـسانشب ،  شرثا  زا  ار  يدوـجوم  ره  میناوـت  یم  اـهنت  و  تـسا .  نآ  راـثآ  ملاـع ،  رد  يدوـجوم  ره  نتخانـش  هلیـسو  یلک  روـط  هـب 
چیه هکنیا  هچ  دینک . ) تقد   ) میا هتخانش  راثآ  هار  زا  تقیقح  رد  مه  ار  اهنآ  مینک .  یم  كرد  رگید  ساوح  ای  مشچ  اب  هک  ار  یتادوجوم 

اب دیشاب  هتساوخ  ار  یمسج  امـش  رگا  لاثم : يارب  دوش .  تادوجوم  فرظ  زغم  تسا  لاحم  و  دوش ،  یمن  دراو  ام  رکف  هقطنم  رد  يدوجوم 
عاعش دیهد ،  یم  رارق  دشاب  اجنآ  رد  دیهد  یم  لامتحا  هک  یفرط  لباقم  ار  مشچ  ًائادتبا  دینک ،  كرد  ارنآ  دوجو  دیهد و  صیخـشت  مشچ 

باصعا دوش ،  یم  سکعنم  تسا  موسوم  هیکبـش »  » مان هب  هک  یـصاخ  هطقن  رب  ینارون ،  هعـشا  مشچ ،  کمدرم  زا  و  دبات ،  یم  نآ  رب  رون 
هلیـسو هب  دـلج ،  ریز  باـصعا  زاـب  دـشاب ،  سمل  هار  زا  رگا  و  دـنک .  یم  كرد  ار  نآ  ناـسنا  دـنناسر و  یم  زغم  هب  هـتفرگ و  ارنآ  یئاـنیب 

 ، توص گنر ،   ) نآ رثا  زا  مسج  کی  كاردا  سپ  دـیامن .  یم  كرد  ارنآ  ناسنا  هداد و  زغم  هب  یتاعالطا  دـنریگ  یم  نآ  اب  هک  یـسامت 
زجاع نآ  كرد  زا  باصعا  ای  و  دوبن ،  یگنر  رگا  دوش و  یمن  ریگ  ياج  زغم  رد  مسج  نآ  دوخ  هاگ  چـیه  دـشاب و  یم  هسمـال ) رد  ریثأـت 
هکنیا يارب  الثم  تسا ،  یفاـک  رثا  کـی  دوجوم  کـی  نتخانـش  يارب  مینک : هفاـضا  دـیاب  مه  ار  هلمج  نیا  دـش .  یمن  هتخانـش  ًالـصا  دوب ، 
فشک دوش  یم  اسب  تسا  هدوب  نانچ  نینچ و  اهنآ  لاوحا  عاضوا و  دنا و  هدوب  یتیعمج  نیمز  هطقن  نالف  رد  شیپ  لاس  رازه  هد  رد  مینادب 

زا دننک و  یم  رثا  نیمه  يور  یعیـسو  تاعلاطم  هتـسناد و  یفاک  ار  نیمز  تاقبط  ریز  زا  هدز ،  گنز  حالـس  کی  ای  یلافـس و  هزوک  کی 
ریغ يدام و  زا  معا  دوجوم  ره  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـنرب .  یم  یپ  تیعمج  نآ  رکف و . . .  یگدـنز و  زرط  عاـضوا و  هب  رثا  کـی  نیا 

تادوجوم همه  نیا  ایآ  تسا ،  یفاک  رثا  کی  اهنت  دوجوم ،  کـی  نتخانـش  يارب  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  تخانـش ،  نآ  رثا  زا  دـیاب  ار  يداـم 
يارب امـش  تسین ! ؟  یفاک  ادـخ  نتخانـش  يارب  هتفرگارف  ار  یتسه  ناـهج  رـساترس  هک  روآ  تفگـش  ياـه  يراـک  هزیر  رارـسا و  زا  ولمم 

هب ار  شیپ  لاس  رازه  دـنچ  تیعمج  تالاح  زا  یتمـسق  لقاال  یلافـس  هزوک  کی  زا  دـینک و  یم  افتکا  رثا  کـی  هب  دوجوم  کـی  نتخاـنش 
رثا هزادـنا  نیا  ایآ  میراد ،  ادـخ  نتخانـش  يارب  مظن  تیاهن  یب  دوجوم ،  تیاهن  یب  رثا ،  تیاهن  یب  اـم  هک  یلاـح  رد  دـیروآ ،  یم  تسد 

 ، میدینشن شوگ  اب  میدیدن ،  مشچ  اب  دیئوگ  یم  مهزاب  تسا ،  وا  ملع  تردق و  زا  يا  هناشن  دینک  رظن  ار  ملاع  هشوگ  ره  تسین ! ؟  یفاک 
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! ؟  تسا مزال  مشچ  زیچ  ره  يارب  رگم  میدرکن ،  اشامت  پوکسلت ،  تشپ  ای  حیرشت ،  يوقاچ  ریز 

مینیب یمن  هچنآ  مینیب و  یم  هچنآ  3 ـ 

مینیب یمن  هچنآ  مینیب و  یم  هچنآ 

کی قباـس  رد  دـیاش  تسا .  داـحلا  يرگیداـم و  هدـیقع  یفن  يارب  رازبا  نیرتـهب  هک  دـنا  هداد  تسد  هب  یلیاـسو  يداـم  مولع  هناتخبـشوخ 
یتادوجوم هک : تسا  هدش  تباث  ملع  تفرـشیپ  رثا  رب  زورما  اما  مرادن ،  لوبق  هدرکن  كرد  ساوح  ار  هچنآ  دیوگب : تسناوت  یم  دنمـشناد 

اب هک  تسه  دوجوم  ردقنآ  تعیبط  لد  رد  دنرت ،  ناوارف  رتشیب و  هدش  كرد  نونکات  هچنآ  زا  بتارم  هب  دنتسین  ساسحا  لباق  ملاع  رد  هک 
رظن زا  ار  ریز  دروم  دنچ  هنومن  يارب  دنراد ! ار  رفص  مکح  اهنآ  لباقم  رد  هدش  كرد  تادوجوم  دنوش و  یمن  كرد  ساوح  زا  کی  چیه 
اهنآ نیرخآ  خرـس و  گنر  اهنآ  نیتسخن  هک  تسین ،  شیب  گنر  تفه  اهگنر  لوصا  دنیوگ : یم  ام  هب  کیزیف  رد  1 ـ  مینارذگ : یم  امش 

نکمم تاناویح  زا  یضعب  هک  دننز  یم  سدح  تسین و  كرد  لباق  ام  يارب  هک  دراد  رارق  گنر  اهرازه  اهنآ  ءاروامرد  یلو  تسا ،  شفنب 
رگید ياهرون  ای  باتفآ  رون  ینعی  دوش ،  یم  ادیپ  رون  جاوما  رثا  رب  گنر  اریز  تسا ،  نشور  بلطم  تلع  دـننیبب .  ار  اهنآ  زا  یـضعب  تسا 

ياه تمـسق  مسج  نآ  دـبات  یم  یمـسج  هب  نوچ  دـنهد و  یم  ار  دیفـس  گنر  لیکـشت  مه  يور  هک  تسا  نوگانوگ  ياهگنر  زا  بکرم 
مینیب و یم  ام  هک  تسا  نامه  دنادرگ  یمرب  هک  ارنآ  دنادرگ ،  یمرب  مه  ار  یضعب  دنک و  یم  مضه  دوخ  رد  ار  نآ  ياه  گنر  زا  یفلتخم 
 ، تسا رون  جاوما  شاعترا  فعـض  تدش و  هجیتن  اهگنر  رییغت  تافالتخا و  یفرط  زا  و  دنتـسین ،  یگنر  چیه  ياراد  یکیرات  رد  ماسجا  اذل 
ار شفنب  گنر  درایلیم  رازه  رد 727  دهد و  یم  لیکشت  ار  خرس  گنر  دسرب  درایلیم  رازه  هب 458  هیناث  ره  رد  شاعترا  تدش  رگا  ینعی 
رد هبترم  هلصاف 16  رد  طقف  توص  جاوما  2 ـ  دنتـسین .  كرد  لباق  ام  يارب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياهگنر  ود ،  نیا  رتالاب  رت و  نیئاپ  و 

ار هچنآ  3 ـ  تسین .  كرد  لباق  ام  يارب  تسه ،  هچره  نآ  زا  رتمک  ای  رتشیب  تسا و  كرد  لباق  اـم  يارب  هیناـث  رد  هبترم  ات 000/20  هیناث 
هچره نآ  زا  رتمک  رتشیب و  تسا و  دراـیلیم  رازه  « 727  » ات درایلیم  رازه  « 458  » زا هیناث  ره  رد  مینک  یم  كرد  رون  تاشاعترا  جاوما  زا  اـم 

( اهیرتکاب اهسوریو و   ) ینیب هرذ  نارادناج  هک  میناد  یم  همه  4 ـ  تسین .  تیؤر  لباق  ام  يارب  تسا  دوجوم  تاشاعترا  جاوما و  زا  اضف  رد 
ملع هک  دنشاب  مه  يرتکچوک  نارادناج  اسب  هچ  و  دنتـسین ،  كرد  لباق  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  و  تسا ،  رتشیب  ناسنا  زا  بتارم  هب  ناشدادعت 

يورین نآ  اب  اه ،  نتورپ  درگرب  اه  نورتکلا  شدرگ  و  صوصخم ،  ناـمتخاس  نآ  اـب  متا ،  کـی  5 ـ  تسا .  هدربن  یپ  اـهنآ  دوجو  هب  زونه 
نیا و  تسا ،  هتفای  لیکـشت  متا  زا  تعیبط  ناهج  تادوجوم  ماسجا و  همه  هکنآ  اب  تسین ،  كرد  ندـید و  لـباق  یـسح  چـیه  يارب  میظع 

راهظا متا  هرابرد  البق  هک  ینادنمـشناد  تسا .  هتفای  لیکـشت  متا  رازه  اهدـص  زا  مینیب ،  یم  اوه  رد  مشچ  هب  تمحز  هب  هک  ار  يراـبغ  هّرذ 
(1  . ) درک یمن  راکنا  ار  اهنآ  هتفگ  سکچیه  لاح  نیع  رد  درک ،  یمن  زواجت  هّیـضرف  يروئت و  کی  دودح  زا  اهنآ  راتفگ  دندرک  یم  رظن 
هدرک و رپ  ار  ایند  هک  سوسحم  ریغ  روما  دنرایـسب  هچ  و  تفرگ ،  نآ  ندوبن  رب  لـیلد  ار  يزیچ  ندوبن  سوسحم  ناوت  یمن  زگره  نیارباـنب 

اسب هچ  و  دنک ،  راکنا  ار  اهنآ  تشادن  قح  یـسک  ینیب ،  هرذ  تادوجوم  ای  متا  فشک  زا  لبق  هکنانچ  تسا ! زجاع  نآ  كرد  زا  ام  ساوح 
درادرب هدرپ  اهنآ  زار  زا  ًادعب  هتشگن و  قفوم  اهنآ  فشک  هب  ملع  نونکات  دنـشاب و  ناهنپ  ام  رظن  زا  يرگید  ناوارف  تادوجوم  تسا  نکمم 

رظن ًاتابثا  ًایفن و  اهنآ  هرابرد  اهنآ ) كرد  زا  نآ  زجع  ملع و  تیدودحم   ) طیارـش نیا  رد  دهد  یمن  هزاجا  ام  هب  نادجو  لقع و  هاگچیهو  ، 
یمن ام  دوشن  هابتشا  ( 2  . ) مینادـب نآ  هب  دودـحم  ار  ملاـع  دوش  یمن  تسا و  دودـحم  یعیبط  رازبا  ساوح و  ورملق  هکنیا : هصـالخ  میهد . 

اب تسا و  هدـش  فشک  زورما  یملع  لئاسو  اب  نآ  دـننام  اهگنر و  زا  یـضعب  ای  اه  نوتورپ  اه و  نورتکلا  هک  روطناـمه  مینک  اـعدا  میهاوخ 
فـشک یعیبط  بابـسا  زاربا و  اب  تعیبط  ءارواـم  ملاـع  تسا  نکمم  مه  يزور  دـش ،  دـهاوخ  فشک  يا  هزاـت  تـالوهجم  مولع  تفرـشیپ 

درک كرد  ناوت  یمن  یعیبط  يدام و  ياههار  زا  ار  هدام  تعیبط و  ءاروام  میتفگ  هک  روطنامه  اریز  درادن  ناکما  بلطم  نیا  ریخ ،  ددرگ !
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راکنا تادوجوم  نیا  كرد  فشک و  زا  لبق  هک  روطنامه  تسا  نیا  روظنم  تسا .  جراخ  يدام  بابـسا  تیلاـعف  طـیحم  زا  یلک  روط  هب  و 
 ، دنهد یمن  ناشن  ام  هب  ار  اهنآ  یعیبط  ياه  بابـسا  مینک ،  یمن  كرد  ار  اهنآ  ام  هکنیا  دانتـسا  هب  میتشادـن  قح  دوبن و  زیاج  ام  يارب  اهنآ 
 ، درک یفنم  رظن  راهظا  ناوت  یمن  مه  تعیبط  ءاروام  هب  تبـسن  نینچمه  مینادـب ،  ملـسم  ار  اهنآ  مدـع  دـنک و . . .  یمن  تباث  ام  يارب  ملع 

ملـسم روط  هب  مینک و  هدیقع  راهظا  ًادعب  هدومن و  هعلاطم  ار  ناتـسرپادخ  یلقع  لیالد  تقد  اب  هدرک و  اهر  ار  طلغ  شور  نیا  دیاب  نیاربانب 
(3  . ) دوب دهاوخ  تبثم  نآ  هجیتن 

اهتشون یپ 

هک تسا  یفلتخم  تاـکرح  هدـنامن ،  یفخم  يدنمـشناد  چـیه  رب  نآ  تقیقح  لاـح  نیع  رد  تسین و  سوسحم  هک  یئاـهزیچ  هلمج  زا  1 ـ 
رابود يزور  نآ  رثا  رد  و  دوش ،  یم  دراو  نیمز  رـشق  رب  هک  تسا  يدم » رزج و   » نامه هلمج  زا  دراد ،  نیمز  هرک  ینعی  ام  ینوکـسم  هرک 

تکرح نیا  دوجو  هب  ار  اـم  اـت  تسین  یتمـالع  هناـشن و  چـیه  دـیآیم و  ـالاب  رتمیتناـس  « 30  » هزادـنا هب  اـم  ياـپ  ریز  رد  نیمز  نـیئور  هـقبط 
يروط هب  تسا ،  يا  هداعلا  قوف  نزو  ینیگنـس و  ياراد  هک  هتفرگ ،  رارق  ام  فارطا  رد  هک  تسا  یئاوه  رگید  دنک .  یئامنهار  دمورزج ) )

رد راشف  نیا  نوچ  هتبلا  تسا  یبیجع  راشف  تحت  رد  هتسویپ  و  دنک .  یم  لمحت  ار  نآ  زا  مرگولیک  رازه  ( 16  ) هزادنا هب  ناسنا  ره  ندب  هک 
ینیگنـس نزو و  اوه  دـنک  یمن  روصت  سک  چـیه  هکیتروص  رد  تسین  هدـننک  تحاران  ام  يارب  دوش  یم  یثنخ  ندـب  ینورد  راـشف  ربارب ـ 

مهزاب دهد  یم  تداهـش  نآ  تحـص  هب  ملع  هک  مه  نونکا  دوب و  یفخم  همه  رب  عوضوم  نیا  لاکـساپ »  » و هلیلاگ »  » زا لبق  دـشاب ،  هتـشاد 
تسا رتا »  » دنفرتعم نآ  دوجو  هب  یعیبط  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  تسا و  سوسحم  ریغ  هک  یئاهزیچ  زا  زین  و  دنک .  یمن  سح  ارنآ  ساوح 
تسا يدوجوم  دننک  یم  حیرـصت  دنناد و  یم  تادوجوم  همه  لصا  ار  وا  يا  هدع  هتفرگ و  ارف  ار  زیچ  همه  اج و  همه  نایاقآ  هدیقع  هب  هک 

لباق ام  يارب  ًاعبط  دراد و  ذوفن  ءایـشا  همه  نورد  رد  هدرک و  رپ  ار  اج  همه  بکاوک و  ماـمت  ناـیم  هک  گـنر و . . .  یب  وب ،  یب  نزو ،  یب 
مینارذگب امش  رظن  زا  گرم ) رارسا   ) باتک رد  ار  نویرامالف » لیماک   » راتفگ زا  هلمج  دنچ  تسین  دب  بلطم  دییأت  يارب  2 ـ  تسین .  كرد 

هب ار  وا  دناوت  یمن  ناسنا  ینامـسج  بیکرت  نیا  هک  دنناد  یمن  دـننک و  یم  یگدـنز  ینادان  لهج و  يداو  رد  مدرم  : » دـیوگ یم  هک  اجنآ 
لقع و دـناسر  یم  قیاقح  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  هناگی  دـهد و  یم  بیرف  ار  وا  زیچ  ره  رد  هناـگجنپ  ساوح  نیا  دـنک و  يربهر  یقیاـقح 
ره تیدودـحم  هدرک و  نایب  کی  کی  تسا  زجاع  اهنآ  كرد  زا  ساوح  هک  يروما  دـنک  یم  عورـش  سپـس  تسا . !» یملع  تقد  رکف و 
زا یتمـسق  هکنیا  هب  دیامن  یم  یعطق  مکح  ام  هزورما  ملع  لقع و  هک  دش  نیا  هجیتن  سپ  : » دیوگ یم  هک  اجنآ  ات  دنک  یم  تباث  ار  یـسح 

ساسحا ار  اهنآ  هناگجنپ  ساوح  نیا  زا  کی  چـیه  هب  میناوت  یمن  مینیب و  یمن  ام  هک  تسا  دوجوم  یئاوق  ءایـشا و  اوه و  تارذ و  تاکرح 
هتـشاد دوجو  یتایح  بحاص  هدـنز و  تادوجوم  دنـشاب و  دوجوم  اهنیا  زا  ریغ  يرگید  ءایـشا  اـم  فارطا  رد  تسا  نکمم  نیارباـنب  مینک . 

دش نیا  هقباس  تانایب  هجیتن  اریز  دشاب ،  تسا  نکمم  میوگ ،  یم  هکلب  تسه  میوگ  یمن  نم  مینک .  ساسحا  ار  اهنآ  میناوتن  ام  هک  دنـشاب 
هرهاـظ ساوح  نیا  هک  دـش  تباـث  اـم  رب  ـالماک  یملع  لـیلد  هب  یتقو  سپ  تسین ،  میئوگب  میدرکن  ساـسحا  ار  هچ  ره  میناوت  یمن  اـم  هک 

دیابن دـنهد ،  یم  ناشن  ام  هب  ار  عقاو  فـالخ  هداد و  بیرف  ار  اـم  یهاـگ  هکلب  دـنزاس ،  فوشکم  اـم  رب  ار  تادوجوم  همه  درادـن  تیلباـق 
میئوگب میـشاب و  دقتعم  ار  نآ  فالخ  دـیاب  هکلب  میئامن ،  یم  ساسحا  ام  هچنآ  هب  تسا  رـصحنم  تادوجوم  تقیقح  مامت  هک  مینک  روصت 
اهنویلیم درک : یمن  لایخ  یـسک  برکیم  فاشتکا  زا  لبق  هکنانچ  مینک ،  ساسحا  ار  اهنآ  میناوت  یمن  ام  هک  دشاب  یتادوجوم  تسا  نکمم 

هرهاظ ساوح  نیا  هکنیا  هجیتن  دریگ .  رارق  اهنآ  نالوج  نادیم  یتایح  بحاص  ره  یگدنز  دشاب و  دوجوم  یمـسج  ره  فارطا  رد  برکیم 
رکف لقع و  دیامن  یم  یفرعم  الماک  ار  قیاقد  هک  يزیچ  هناگی  دنهد و  ناشن  ام  هب  ار  تادوجوم  تقیقح  عقاو و  هک  دـنرادن  ار  نیا  تیلباق 

یمظعلا هللا  ۀـیآ  ياه  ثحب  هعومجم  ناهج  راگدـیرفآ  3 ـ  دـلج 4 .  يدـجودیرف  فیلأت  يداملا  بهذـملا  لالطا  یلع  زا  لقن  « ) تسا ام 
يزاریش ص 248 مراکم 
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؟  تسیچ تدابع  لاعفا و  تافص ،  تاذ ،  دیحوت  6 ـ 

تاذ دیحوت  1 ـ 

یلع نانمؤمریما  تیاور  رد  هکنانچ  ریبعت  نیا  تسین ،  ود  تسا و  کی  ادخ  هک  تسا  نیا  تاذ  دیحوت  ینعم  دـنیوگ  یم  مدرم  زا  يرایـسب 
دوجو اـما  دوش  یم  روصت  ادـخ  يارب  یمود  ینعی   ) تسا يددـع  دـحاو  شموـهفم  اریز  دـشاب ،  یمن  یتـسرد  ریبـعت  هدـمآ  ( مالـسلا هیلع  )

تسا و یکی  ادخ  هک  تسا  نیا  تاذ  دیحوت  ینعم  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  حیحص  تسا ،  تسردان  نخـس  نیا  امّلـسم  و  درادن ) یجراخ 
ارچ يزیچ ،  هب  وا  هن  و  تسا ،  هیبش  وا  هب  يزیچ  هن  درادن ،  دننام » ریظن و  هیبش و   » ادـخ رگید : ریبعت  هب  ای  دوش ،  یمن  روصت  وا  يارب  یمود 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد  لیلد ،  نیمه  هب  و  دشاب .  یم  یتفـص  نینچ  ياراد  لماک ،  تیاهن  یب  دوجو  کی  هک 
ره زا  رتگرزب  ادـخ  : » ءْییَـش ِّلُک  ْنِم  ُرَبْکَا  ُهّللَا  درک : ضرع  تسیچ ! ؟ » ربکا  هللا  موهفم  : » ُرَبْکَا ُهّللا  ءییـش  ُّيا  دیـسرپ : شناراـی  زا  یکی  زا 

! ؟ » دـشاب رتگرزب  وا  زا  ادـخ  هک  دراد  دوجو  وا ) اب  هسیاقم  رد   ) يزیچ ایآ  : » ُْهنِم َرَبْکَا  ُنْوُکَیَف  ءییَـش  َمَث  َناکَف  دومرف : ماـما  تسا . » يزیچ 
فـصو هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ  : » َفَصُْوی ْنَا  ْنِم  ُرَبْکَا  ُهّللا  دومرف : ماـما  تسیچ » ؟  ربکا  هللا  ریـسفت  سپ  « : ؟  َوُه اـمَف  درک : ضرع 

 . ثیدح 1 هحفص 11  قودص  رابخالا » یناعم  « ـ  1 ( 1 «!) دیآ

تافص دیحوت  2 ـ 

 ، تسا يدبا  یلزا و  شتاذ  هک  هنوگ  نامه  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا ،  تافص  دیحوت  دیحوت ،  هخاش  کی  میئوگ : یم  یتقو 
وا تاذ  رب  دـئاز  تافـص  نیا  رگید  يوس  زا  وس  کی  زا  نیا  دـشاب ،  یم  يدـبا  یلزا و  اـهنیا ،  دـننام  تردـق و  ملع و  نوچمه  وا  تاـفص 

ملع و ینعی  دشاب ،  یمن  ادج  رگیدـکی  زا  وا  تافـص  مّوس  يوس  زا  و  تسا .  وا  تاذ  نیع  هکلب  درادـن ،  ضورعم  ضراع و  هبنج  تسین ، 
دقاف زاغآ  رد  مینیب  یم  مینک  یم  هعجارم  ناـمدوخ  هب  هک  یماـگنه  اـم  هکنیا : حیـضوت  تسا ! وا  تاذ  نیع  ود  ره  تسا و  یکی  وا  تردـق 

یم لیلد  نیمه  هب  تفای ،  شرورپ  اـم  رد  تافـص  نیا  ًاجیردـت  و  تردـق ،  هن  میتشاد و  ملع  هن  دـلوت  ماـگنه  میدوب ،  تافـص  زا  يرایـسب 
زا میراد  هک  اهشناد  مولع و  و  وزاب ،  روز  نآ  میشاب و  ام  هک  دسر  ارف  يزور  تسا  نکمم  اذل  دنتسه ،  ام  تاذ  رب  دئاز  يروما  اهنیا  میئوگ 

شقن ام  حور  رد  ملعو ،  ام ،  يوزاب  رد  ینامـسج  تردق  تسا ،  ادـج  مه  زا  ام  تردـق  ملع و  هک  مینیب  یم  ینـشور  هب  زین  و  دورب ،  نایم 
رد زیچ  همه  و  تردـق ،  شتاذ  مامت  و  تسا ،  ملع  وا  تاذ  مامت  دوش ،  یمن  روصت  یناـعم  نیا  زا  کـیچیه  دـنوادخ  رد  یلو  تسا ! هتـسب 
اب زج  تسا و  سونأمان  هدیچیپ و  میتسه  یتفـص  نینچ  دـقاف  هک  ام  يارب  یناعم  نیا  روصت  هک  مینک  یم  قیدـصت  هتبلا  و  تسا ،  یکی  اجنآ 

نآرق 3/274 مایپ  ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تسین یهار  نآ  هب  فیرظ  قیقد و  لالدتسا  قطنم و  يورین 

یلاعفا دیحوت  3 ـ 

تاذ للعلا  تلع  تسا و  وا  بابـسالا  ببـسم  ددرگ ،  یمرب  ادـخ  كاـپ  تاذ  هب  تسا  ملاـع  رد  یلعف  ره  یتکرح ،  ره  يدوجو ،  ره  ینعی 
نیاربانب هداد ،  هدارا  يدازآ  رایتخاو و  تردـق  ام  هب  وا  تسا ،  وا  زا  ینعم  کی  هب  دـنز  یم  رـس  ام  زا  هک  یلاعفا  یتح  دـشاب ،  یم  وا  كاپ 

وا هب  میراد  هچنآ  همه  اریز  تسا ،  دـنوادخ  لعاف  رظن  کی  زا  میلوؤسم ،  نآ  لباقم  رد  و  میتسه ،  دوخ  لاعفا  لعاف  اـم  هک  لاـح  نیع  رد 
( . هللا الا  دوجولا  یف  رثؤمال   ) ددرگ یمزاب 

تدابع رد  دیحوت  4 ـ 

قلطم قلطم و  لامک  هک  دـشاب  یـسک  يارب  دـیاب  تداـبع  هک  ارچ  تسین ،  تیدوبع  هتـسیاش  وا  ریغ  درک و  شتـسرپ  ار  وا  دـیاب  اـهنت  ینعی 
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قلطم قلطم و  لامک  هک  دـشاب  یـسک  يارب  دـیاب  تداـبع  هک  ارچ  تسین ،  تیدوبع  هتـسیاش  وا  ریغ  درک و  شتـسرپ  ار  وا  دـیاب  اـهنت  ینعی 
تاذ رد  زج  تافـص  نیا  و  تادوجوم ،  همه  هدـننیرفآ  و  اه ،  تمعن  مامت  هدنـشخب  و  تسا ،  زاین  یب  ناگمه  زا  هک  یـسک  تسا ،  لاـمک 

زا يوترپ  ساکعنا  و  نایاپ ،  یب  یتسه  و  قلطم ،  لامک  نآ  برق  راوج  هب  نتفای  هار  تداـبع ،  زا  یلـصا  فدـه  دوش .  یمن  عمج  وا  كاـپ 
بیذهت يزاس و  دوخ  هب  ندروآ  يور  و  اهـسوه ،  يوه و  زا  نتفرگ  هلـصاف  شا  هجیتن  هک  تسا  ناج  نورد  رد  وا  لامج  لامک و  تافص 

هنومن 27/446 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تسین ریذپ  ناکما  تسا  قلطم  لامک  نامه  هک  هّللا »  » تدابع اب  زج  فده  نیا  تسا .  سفن 

؟  تسا يرطف  نید  هنوگچ  7 ـ 

؟  تسا يرطف  نید  هنوگچ 

و دبای ،  یمرد  نشور ) لالدتسا  هن  هدیچیپ و  لالدتسا  هن   ) لالدتـسا هب  زاین  هنوگچیه  نودب  ار  یقئاقح  ناسنا  هک  تسا  نیا  ترطف  موهفم   
« یئابیز  » هب فارتعا  دـنیب  یم  ار  وبـشوخ  بلاج و  لگ  هخاش  کی  هک  یماگنه  ًالثم  دوش ،  یم  اریذـپ  ار  نآ  دـسر و  یم  نآ  هب  حوضو  هب 

كرد درادن .  لیلد  هب  يزاین  تسا ،  ابیز  هک  تسا  ادیپ  دـیوگ : یم  دـنیب .  یمن  لالدتـسا  هب  يزاین  چـیه  كاردا  نیا  رد  و  دـنک ،  یم  نآ 
اب یئادـن  دـنیب ،  یم  قح  رون  دـنک ،  یم  هاگن  شناج  قامعا  هب  هک  یماـگنه  ناـسنا  تسا ،  لـیبق  نیمه  زا  زین  یـسانشادخ  هراـبرد  يرطف 

قلطم و لامک  هک  یئدبم  دنک ،  یم  توعد  یتسه  ناهج  رد  ریظن  یب  تردق  ملع و  ءدبم  يوس  هب  ار  وا  هک  یئادـن  دونـش ،  یم  لد  شوگ 
 . دنیب یمن  یلیلد  هب  دنمزاین  ار  دوخ  لگ  یئابیز  دننامه  تسرد  ینادجو  كرد  نیا  رد  و  تسا ،  لامک  قلطم 

قح هب  نامیا  ندوب  يرطف  هدنز  دهاوش 

اعدا مناوت  یم  نم  درادـن ،  دوجو  یـسانشادخ  دروم  رد  یترطف  نینچ  تابثا  يارب  یهار  و  تسا ،  اعدا  همه  اهنیا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
ار وا  مناوت  یم  هنوگچ  دریذـپب  ار  نخـس  نیا  تساوخن  یـسک  رگا  یلو  مبای ،  یم  محور  قاـمعا  رد  ینعی  لد  رد  ار  یـساسحا  نینچ  منک 

نابز هک  يا  هنوگ  هب  دنک ،  هضرع  ینشور  رایسب  لکـش  رد  ار  دیحوت  ندوب  يرطف  دناوت  یم  هک  میراد  یناوارف  دهاوش  ام  یلو  منک ؟  عناق 
دروم ناهج  ناخروم  نیرت  میدق  زا  هک  یخیرات  ياه  تیعقاو  1 ـ  درک : هصالخ  ناوت  یم  تمسق  جنپ  رد  ار  دهاوش  نیا  ددنبب ،  ار  نارکنم 

ملع أدبم  کی  هب  تبسن  یعون  هب  مادک  ره  هکلب  تسا ،  هتـشادن  دوجو  یموق  چیه  نایم  رد  ینید  هک  دهد  یم  ناشن  هتفرگ ،  رارق  یـسررب 
دوجو هنیمز  نیا  رد  يردان  ياهانثتـسا  مینک  لوبق  رگا  و  دندرک ،  یم  شتـسرپ  ار  وا  دنا و  هدوب  نمؤم  دـقتعم و  یتسه  ملاع  رد  تردـق  و 

ره  ) دنک یمن  دراو  ینایز  دـنا  هدوب  قح  شتـسرپ  ریـسم  رد  هراومه  خـیرات  لوط  رد  يرـشب  عماوج  هک  یّلک  لصا  نیا  هب  رما  نیا  هتـشاد ، 
نیا هب  ینید  یب  زا  يدراوم  رکذ  زا  دعب  دوخ  ندمت » خیرات   » رد یبرغ  فورعم  خروم  تنارود » لیو  ( . » دراد يردان  ياهانثتسا  یّلک  لصا 
نید هک  نهک  داقتعا  نیا  تسا و  رداـن  تـالاح  ءزج  ینیدـال  میدرک  رکذ  هک  یبلاـطم  نیا  دوجو  اـب  : » دـیوگ یم  هدرک ،  فارتعا  تقیقح 

یساسا يایاضق  زا  یکی  فوسلیف  صخش  رظن  رد  هیـضق  نیا  دراد .  قفاوت  تقیقح  اب  دوش  یم  لماش  ار  رـشب  دارفا  مومع  هک  تسا  يدومن 
هلأسم نیا  هب  هکلب  تسا ،  هدنکآ  لطاب  وغل و  بلاطم  زا  نایدا  همه  هک  دوش  یمن  عناق  هتکن  هب  وا  دیآ ،  یم  رامـش  هب  یـسانشناور  خیرات و 

هب هک  یئاوقت  نیا  عبنم  : » دـیازفا یم  هنیمز  نیمه  رد  يرگید  ریبـعت  رد  ( 1 «) تسا هدوب  هارمه  خـیرات  اب  مایالا  میدـق  زا  نید  هک  دراد  هجوت 
زا تسا  مولعم  هک  يریبعت  اب  خیرات » ياهسرد   » باتک رد  هدربمان  زین  و  ( 2 (» ؟  دراد رارق  اجک  رد  دوش  یمن  هدودز  ناسنا  لد  زا  هجو  چیه 

ادخ و هب  داقتعا  رگا  (( 3 !«)) دوش یم  هدنز  هرابود  یـشکب  ار  نآ  هچ  ره  دراد ،  ناج  دص  نید  : » دیوگ یم  تسا ،  یتحاران  مشخ و  يور 
رارمتـسا رـشب  خیرات  لوط  رد  یناگمه و  یمومع و  نینچ  نیا  دوبن  نکمم  تشاد ،  نارگید  غیلبت  نیقلت و  ای  دیلقت  ای  تداع  هبنج  بهذـم 

خیرات زا  لبق  ياه  نارود  زا  هک  یمئالع  راـثآ و  یـسانش ـ  ناتـساب  دـهاوش  2 ـ  تسا .  نآ  ندوب  يرطف  لـیلد  نیرتهب  نیا  دـشاب ،  هتـشاد 
هتشاد یبهذم  دوخ  يارب  خیرات  زا  لبق  ماوقا  هک  دهد  یم  ناشن  زین  هدنامیقاب  اهناسنا ) لاح  حرش  ندش  هتـشون  طخ و  عارتخا  زا  لبق  ینعی  )
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هدوب اهنآ  هقالع  دروم  هک  یئایـشا  زا  يرایـسب  هکنیا  لیلد  هب  دنا ،  هدوب  دـقتعم  گرم  زا  دـعب  یگدـنز  و  داعم »  » یتح و  ادـخ »  » هب و  دـنا ، 
يارب ناگدرم  دسج  ندرک  یئایموم  دریگ ! رارق  اهنآ  هدافتـسا  دروم  گرم  زا  دعب  یگدـنز  رد  ات  هدـش ،  یم  هدرپس  كاخ  هب  اهنآ  اب  تسا 
هتـشاد ماود  يدایز  تدـم  ات  نامز  تشذـگ  مغر  یلع  دـناوت  یم  هک  رـصم » مارها   » نوچ يرباقم  نتخاس  اهنآ و  یگدیـسوپ  زا  يریگولج 

اب اهنآ  یبهذـم  نامیا  دـهد  یم  ناشن  اهراک  نیا  هک  تسا  تسرد  تسا .  داـعم  أدـبم و  لـئاسم  هب  ناگتـشذگ  ناـمیا  دـهاش  همه  دـشاب ، 
راکنا لباق  خـیرات  زا  لبق  ياهنارود  رد  یبهذـم  نامیا  دوجو  ینعی  هلأسم ،  لصا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  یلو  هدوب ،  هدولآ  يدایز  تاـفارخ 
ندوب يرطف  رب  ینـشور  لیلد  زین  وا ،  لیـصا  تالیامت  و  ناسنا ،  حور  داعبا  هرابرد  ناواـکناور  تاـفاشتکا  یناور و  تاـعلاطم  3 ـ  تسین . 
ناونع هب  ریخا  ناسانـشناور  ناواکناور و  زا  یعمج  هک  لیـصا  و  یلاع ) لیامت  راهچ  ای   ) فورعم ساسحا  راهچ  تسا .  یبهذـم  تاداـقتعا 
ینعم نیا  هدنز  هاوگ  یبهذم ) نسح  یکین 4 ـ  سح  یئابیز 3 ـ  سح  یئاناد 2 ـ  ّسح  1 ـ   ) دنا هدرک  یفرعم  یمدآ  حور  هناگراهچ  داعبا 

هک تسا  نامه  دـننک  یم  ینادزیو » یـسدق  دـعب   » ای قلطم  لامک  هب  شیارگ  هب  ریبعت  نآ  زا  هاگ  هک  یناسنا  حور  مراـهچ  دـعب  ( 4  . ) تسا
 . دوش یم  نمؤم  گرزب  أدـبم  نآ  دوجو  هب  دـشاب  هتـشاد  یـصاخ  لیلد  هب  يزاین  هکنآ  یبو  دـنک ،  یم  توعد  بهذـم  يوس  هب  ار  ناسنا 

هـشیر رد  ام  ثحب  یلو  دروآرد ،  یتسرپ  هام  باتفآ و  یتسرپ و  تب  زا  رـس  دوش و  هدولآ  تافارخ  عاونا  اب  یبهذم  نامیا  نیا  تسا  نکمم 
رد ًاصوصخم  ریخا  نرق  دـنچ  یط  رد  یبهذـم  دـض  تاغیلبت  نیرتدـیدش  میناد  یم  یبهذـم ـ  دـض  تاغیلبت  یماکان  4 ـ  تسا .  نآ  یلـصا 
هب تسخن  تسا .  هدوب  ریظن  یب  فلتخم ،  لئاسو  زا  هدافتـسا  یگدرتسگ و  تعـسو و  رظن  زا  دوخ  عون  رد  هک  هتفرگ  تروص  نیمز  برغم 

نانچ دـنزاس ،  اهر  اسیلک ،  تموکح  راشف  ریز  زا  ار  دوخ  دنتـسناوت  یـسایس  یملع و  عماوج  هک  سناـسنر )  ) اـپورا یملع  تضهن  ماـگنه 
لئاسم هک  دمآ  دوجو  هب  اپورا  رد  دوب ) نامه  طیحم  نآ  جئار  بهذـم  هک  ارچ  تیحیـسم ،  بهذـم  ًاتدـمع  هتبلا   ) بهذـم دـض  رب  یجوم 

هب دنتفرگ ،  کمک  یبهذـم  ینابم  همه  یفن  يارب  یعیبط  مولع  ياملع  هفـسالف و  ذوفن  زا  ًاصوصخم  دـش ،  یم  حرطم  اج  همه  رد  يداحلا 
زیخاتـسر و هزجعم و  ادخ و  دوجو  هب  داقتعا  و  دندش ،  يوزنم  تخـس  اپورا  یبهذـم  ياملع  و  داتفا ،  قنور  زا  یلک  هب  اسیلک  هک  يا  هنوگ 

نارود ریطاسا ـ  اه و  هناـسفا  نارود   ) نارود راـهچ  هب  رـشب  ياـهنارود  میـسقت  هیـضرف  و  تفرگ ،  رارق  تاـفارخ  فیدر  رد  ینامـسآ  بتک 
نایاپ ام  نارود  زا  شیپ  اهتدم  بهذم  نارود  يدنب  میسقت  نیا  قبطو  تشگ ،  ملـسم  يرایـسب  يارب  ملع ) نارود  هفـسلف ـ  نارود  بهذم ـ 
لـصا کی  ناونع  هب  هلأسم  نیا  تسا  نامز  نآ  یـسانش  هعماج  هتفاـی  لـماکت  هک  زورما  یـسانش  هعماـج  بتک  رد  هکنیا  بجع  دوب ! هتفرگ 
لئاسم  » ایو یعامتجا » ياهزاین   » اـی سرت »  » اـی تسا  لـهج »  ، » لـماع نیا  لاـح  دراد ،  یعیبط  لـماع  کـی  بهذـم  هک  هدـش  ضرف  ملـسم 

دوخ رطاخ  هب  تسیاب  یم  یطـسو ،  نورق  ياسیلک  ینعی  مکاح ،  بهذـم  هک  تسا  تسرد  دراد !! دوجو  رظن  فـالتخا  نآ  رد  يداـصتقا »
رد نتفر  ورف  رطاخ  هب  زین  و  ًاـصوصخ ،  یعیبط  مولع  ياـملع  و  ًاـمومع ،  مدرم  هدوت  هب  تبـسن  اـه  يراتفردـب  اـه و  یمحر  یب  اـهیگماک و 

پاپ زا  اهنت  نخس  هک  تسا  نیا  راک  بیع  یلو  دزادرپب ،  ار  دوخ  لامعا  هرافک  مورحم ،  ياهرشق  ندرک  شومارف  تالمجت و  تافیرشت و 
یتاغیلبت لئاسو  مامت  دندمآ و  نادیم  هب  بهذم  وحم  يارب  تردق  مامت  اب  زین  اهتـسینومک »  . » دوب ناهج  بهاذم  لک  زا  هکلب  دوبن  اسیلک  و 

یم یلو  دـننک ! یفرعم  هعماج  نویفا  ار  بهذـم  هک  دندیـشوک  ناوت  مامت  اب  و  دـندرک ،  مادختـسا  راک  نیا  يارب  ار  دوخ  هفـسالف  راـکفا  و 
 ، دهد نایاپ  ار  یبهذم  شـشوج  طاشن و  و  دنکرب ،  اهلد  قامعا  زا  ار  بهذم  ياه  هشیر  تسناوتن  یبهذم  دـض  میظع  جاوما  نیا  هک  مینیب 

شرتـسگ یتـسینومک  ياـهروشک  رد  یتـح  هدـش و  افوکـش  ون  زا  یبهذـم  تاـساسحا  هک  مینیب  یم  دوخ  مشچ  اـب  زورما  اـم  هک  يروط  هب 
زا قطانم  نیا  ماکح  نوزفا  زور  تشحو  زا  یکاح  دوش  یم  رـشتنم  یهورگ  ياـه  هناـسر  رد  ًاریخا  هک  يراـبخا  هدرک و  ادـیپ  يریگمـشچ 

ياهـشالت هب  بهذـم  يدوباـن  يارب  زوـنه  هک  یتـسینومک »  » ياـهروشک رد  یتـح  تسا ،  یمالـسا  اـصوصخم  و  یبهذـم ،  ياـه  شیارگ 
هک دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  لئاسم  نیا  تسا .  بهذم  شرتسگ  ناهاوخ  هک  هدش  ادیپ  یئاهشبنج  دنهد  یم  همادا  دوخ  قفومان  هناسویأم و 
 ، دنک ظفح  فلاخم  تاغیلبت  دیدش  جاوما  ربارب  رد  ار  دوخ  تسا  هتـسناوت  اذل  دراد و  اه  ناسنا  همه  ترطف »  » قامعا رد  يا  هشیر  بهذـم 

دوخ یگدنز  رد  مدرم  زا  يرایسب  یگدنز ـ  دئادش  رد  یصخش  تایبرجت  5 ـ  دشاب .  هدش  وحم  یلک  هب  نونکات  دیاب  دوب  نیا  زا  ریغ  رگاو 
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بادرگ رد  ندش  راتفرگ  و  یگدنز ،  تخس  ياه  نافوط  موجه  و  اسرف ،  تقاط  تالکـشم  زورب  ماگنه  هب  هک  دنا  هدومزآ  ار  تقیقح  نیا 
تاظحل نیا  رد  يرآ  دـسر ،  یم  شناوختـسا  هب  دراـک  و  دوش ،  یم  هتـسب  ناـسنا  يور  هب  يرهاـظ  بابـسا  ياـهرد  هک  اـجنآ  رد  اـهالب ، 

ددنب یم  وا  هب  لد  تسا ،  تالکشم  همه  لح  رب  رداق  هک  دوش  یم  یئدبم  هجوتم  دریگ و  یم  ندیشوج  شناج  قامعا  زا  يدیما  ینافوط ، 
ماگنه هب  زین  اهنآ  دنتـسین ،  ینثتـسم  رما  نیا  زا  دنرادن  یبهذـم  شیارگ  يداع  طیارـش  رد  هک  يدارفا  یتح  دـبلط .  یم  دادمتـسا  وا  زا  و  ، 

هک تسا  یتقیقح  يایوگ  دهاش  همه  اهنیا  دـندنم .  هرهب  یحور  ياه  شنکاو  نینچ  زا  هدـننک  درخ  ياه  تسکـش  تخـس و  ياه  يرامیب 
ناور لد و  قامعا  بلق و  يایاوز  رد  ناسنا  يرآ  تسا .  هدـمآ  یبهذـم  ّسح  تلاصا  یـسانشادخ و  ندوب  يرطف  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد 

هک یلاعتم  رداق و  ملاـع و  گرزب ،  یتقیقح  فرط  هب  ار  وا  هک  دونـش  یم  اـسر  مکحم و  لاـح  نیعرد  و  رهم ،  زا  رپ  فیطل و  یئادـن  دوخ 
رد تسین ،  يراذگ  مان  رد  نخـس  دنارذگب ،  وا  رب  يرگید  مان  یناسک  تسا  نکمم  دـنک ،  یم  توعد  میهن  یم  ادـخ »  » ای هّللا »  » ار شمان 

چیه رد  وت  قشع  شروـش  دـنا : هدرک  سکعنم  ار  نآ  دوـخ  نیریـش  زغن و  راعـشا  رد  زین  زادرپ  هتکن  نارعاـش  تسا .  تقیقح  نآ  هب  ناـمیا 
هلال وت  غاد  تسا ***  كاـچ  دـص  اـم  هنیـس  وت  مغ  زا  نیمه  هن  تسین ! هک  تسین  يرظن  بیز  وت  يور  رظنم  تسین ***  هک  تسین  يرس 

ناغف و رد  وا  مشومخ و  نم  هک  تسیک *** ؟  منادن  لد  هتـسخ  نم  نوردـنا  رد  يرگید : هتفگ  هب  ای  تسین  هک  تسین  يرگج  رب  تفص ، 
تاـیاور نآرق و  رد  اـهنت  هک  تسین  یبـلطم  هّللا » ۀـفرعم   » ندوـب يرطف  هلأـسم  یبهذـم ـ  ترطف  رب  نادنمـشناد  یهاوـگ  تساـغوغ 6 ـ  رد 

نایب نمض  نیاتشنیا » : » هنومن ناونع  هب  تسارپ .  نآ  زا  زین  جنس  هتکن  يارعش  ناملسم و  ریغ  هفسالف  نادنمشناد و  تاملک  دشاب ،  یمالـسا 
مان شنیرفآ » یبهذم  ساسحا   » ار نآ  نم  دراد . . .  دوجو  همه  رد  انثتـسا  نودب  بهذم  هدیقع و  کی  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  یلـصفم 

هتفهن اه  هدـیدپ  روما و  نیا  ياروام  رد  هک  یلالج  تمظع و  يرـشب و  ياهفدـه  لامآ و  یکچوک  ناسنا ،  بهذـم ،  نیا  رد  مهن . . .  یم 
هب ار  یتـسه  ماـمت  و  دـنک ،  زاورپ  نت  سفق  زا  دـهاوخ  یم  یئوگ  دـنیب ،  یم  نادـنز  عون  کـی  ار  دوـخ  دوـجو  وا  دـنک ،  یم  سح  تسا 

(6 «!) تسین یسرتسد  نآ  هب  ار  لقع  هک  دراد  یلئالد  لد  : » دیوگ یم  فورعم  دنمـشناد  لاکـساپ » ( » 5 «!) دبایرد يدحاو  تقیقح  تروص 
اـه و لوـمرف  هک  مراد  مه  لوـبق  و  تـسا ،  لد »  » یبهذـم یگدـنز  همـشچرس  هـک  مریذـپ  یم  یبوـخ  هـب  نـم  : » دـیوگ یم  زمیج » ماـیلیو  »
: دیوگ یم  رلوم » سکام  ( » 7 « . ) دشاب يرگید  نابز  هب  نآ  یلـصا  نتم  هک  تسا  يا  هدش  همجرت  بلطم  دننام  یفـسلف  ياه  لمعلاروتـسد 

ياج رد  هدربمان  ( 8 «!) دنراذگب دندوب  هتسناوتن  مه  مان  ادخ  يارب  یتح  هک  دندوب  هدروآ  دورف  رس  ادخ  هاگرد  هب  عقوم  نآ  زا  ام ،  فالسا  »
 ، هدش عورش  یتسرپ  تب  ءایـشاو و  تعیبط  شتـسرپ  زا  لوا  نید  دیوگ : یم  هک  فورعم  هیرظن  فالخرب   » هک دنک  یم  هدیقع  راهظا  رگید 

هتـشاد دوجو  مایا  نیرت  یمیدق  زا  هناگی  يادخ  شتـسرپ  هک  هدرک  تباث  یـسانش  هنیرید  تسا ،  هدیـسر  دحاو  يادـخ  شتـسرپ  هب  دـعب  و 
اجنآ رد  هک  تفای  دیهاوخ  ار  يدایز  نکاما  دینکفیب  ناهج  هحفـص  هب  يرظن  امـش  رگا  : » دـیوگ یم  روهـشم  خروم  كراتولپ » ( » 9 «) تسا

لیئوماس ( » 10 «!) دینک ادیپ  دیناوت  یمن  دشابن  ادخ »  » هک یئاج  اما  تسین ،  تلود  تسایـس و  تعنـص و  ملع و  يدابآ و  نارمع و  زا  يربخ 
نادرگ ناهج  ناسانشداژن و  هچرگ  دندوب ،  بهذم  یعون  ياراد  يرشب  عماوج  مامت  : » دیوگ یم  دوخ  یـسانش » هعماج   » باتک رد  گینک »
درادن یئانبم  اهنآ  ياه  شرازگ  هک  دش  مولعم  دعب  یلو  دنتشادن ،  یبهذم  نیئآ و  هک  دنا  هدرب  مان  یفئاوط  زا  یحیسم )  ) نیتسخن ناغلبم  و 

زا ینخس  اب  ار  ثحب  نیا  ( 11 «) دشاب ام  بهذم  هیبش  دیاب  فئاوط  نیا  بهذم  دنا  هدرب  نامگ  هک  هدوب  نیا  زا  یـشان  اهنت  اهنآ  تواضق  و  ، 
روصت خیرات  زا  شیپ  نارود  رد  یئاه  هشیر  بهاذم  يارب  ام  رگا  : » دـیوگ یم  وا  میهد ،  یم  نایاپ  رـصاعم  فورعم  خروم  تنارود » لیو  »

(13 () 12 «) میسانشب تسه  هکنانچنآ  خیرات  نارود  رد  ار  اهنآ  میناوت  یمن  زگره  مینکن 

اهتشون یپ 

همجرت میاتنووک »  » هلاقم هب  4 ـ  هحفص 153 .  يرهطم  دیهـش  ترطف » « ـ  3 هحفص 87 و 89 .  دلج 1  تنارود » لیو  ندمت  خـیرات  - » 1و2
هحفص 53 صیخلتاب ) « ) منیب یم  نم  هک  یئایند  « ـ  5 دوش .  هعجارم  یناسنا » حور  مراهچ  دعب  ای  یبهذم  سح   » باتک رد  ینایب ) سدـنهم  )
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دیهش ترطف » « ـ  9 هحفـص 31 .  شیاین  همدقم  8 ـ  هحفـص 321 .  كردم  نامه  7 ـ  هحفص 14 .  دـلج 2  اپورا » رد  تمکح  ریـس  « ـ  6 . 
دلج 1 ندمت  خـیرات  12 ـ  هحفص 191 .  گینک » لیئوماس  یـسانش  هعماج  « ـ  11 هحفـص 31 .  شیاین  همدقم  10 ـ  هحفص 148 .  يرهطم 

نآرق 3/120 مایپ  ریسفت  ص 88 13 ـ 

؟  دراد یموهفم  هچ  ادخ  ندوب  هدنز  8 ـ 

تـسا شیوخ  تاذ  هب  مئاق  هک  هدنز  هناگی  دـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه  مّویقلا » ّیحلا  وه  ّالا  هلاإل  هّللا   » میناوخ یم  هیآ 255  هرقب  هروس  رد 
يزیچ هب  هدـنز  دوجوم  یلومعم ،  تاریبعت  رد  تسیچ ؟  ادـخ  ندوب  هدـنز  زا  دارم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد  درادـن .  دوجو 

تـشاد هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  یلو  دشاب ،  تکرح  سح و  ياراد  ًانایحا  عفد و  بذج و  لثم و  دیلوت  هیذغت ،  ومن ،  ياراد  هک  دنیوگ  یم 
ار تافـص  نیا  زا  کی  چـیه  وا  میناد  یم  هکنیا  اب  دـننک ،  ضرف  نینچ  زین  دـنوادخ  دروم  رد  ار  تایح  نیب ،  هتوک  دارفا  تسا  نکمم  هک :

دنک یم  هسیاقم  دوخ  تافص  اب  ار  ادخ  تافص  اریز  دزادنا ،  یم  هابتشا  هب  یسانشادخ  هرابرد  ار  رشب  هک  تسا  یسایق  نامه  نیا  و  درادن ، 
تـسا نایاپ  یب  تردق  ملع و  ياراد  هک  يدوجو  نیاربانب  تردق »  » و ملع »  » زا تسا  ترابع  هملک ،  یعقاو  عیـسو و  ینعم  هب  تایح  یلو  . 

هدنز ریغ  زا  هدنز  دوجوم  تردق ،  ملع و  هطـساو  هب  تقیقح  رد  تسا و  وا  تردق  ملع و  هعومجم  دـنوادخ  تایح  دراد ،  ار  لماک  تایح 
یئاهدوبمک ياراد  دندودحم و  صقان و  هک  تسا  یتادوجوم  راثآ  زا  لثم  دـیلوت  هیذـغت و  تکرح و  ومن و  اما  دوش ،  یم  هداد  صیخـشت 

حرطم وا  هرابرد  مه  روما  نیا  درادن  يدوبمک  هک  سک  نآ  اما  دننک ،  یم  نیمأت  ار  نآ  تکرح  لثم و  دیلوت  هیذغت و  هلیسو  هب  هک  دنتسه 
هنومن 2/192 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تسین

؟  دراد لابند  هب  يداسف  هچ  میکح  نایادخ  دّدعت  9 ـ 

؟  دراد لابند  هب  يداسف  هچ  میکح  نایادخ  دّدعت 

ود ره  دوب  هّللا »  » زج ینایادـخ  نیمز  نامـسآ و  رد  رگا  اتدـسفل ) هّللا  ّالا  ۀـهلآ  امهیف  ناـک  ول   » میناوخ یم  ءاـیبنا  هروس  هفیرـش 22  هیآ  رد 
یم ناهج  رد  داسف  أشنم  یتروص  رد  نایادخ  ددعت  هک : تسا  حرطم  لاوس  نیا  اجنیا  رد  دروخ .  یم  مهرب  ناهج  ماظن  دـندش و  یم  دـساف 
یم هرادا  ار  ناهج  مه  کمک  اب  ًامتح  دـنهاگآ ،  میکح و  يدارفا  اهنآ  مینک  لوبق  رگا  اّما  دـنزیخرب ،  رگیدـکی  اب  هزرابم  هب  اهنآ  هک  دوش 

 ، دنددعتم اهنآ  میئوگب  هک  یماگنه  درب ،  یمن  نیب  زا  ار  اهنآ  ددعت  اهنآ ،  ندوب  میکح  تسین ،  هدـیچیپ  نادـنچ  لاؤس  نیا  خـساپ  دـننک . 
تسا دّدعت  اجره  نیاربانب  دندش  یم  ادخ  کی  دندوب ،  یکی  تاهج  مامت  زا  رگا  هک  ارچ  دنتسین ،  یکی  رظن  ره  زا  هک  تسا  نیا  شموهفم 

یم داسف  جرم و  جره و  هب  ار  یتسه  ناهج  دراذـگ و  یم  رثا  لمع  هدارا و  رد  هاوخان  هاوخ  هک  دراد  دوجو  یتافالتخا  اه و  تواـفت  ًاـمتح 
رد هچنآ  تسا و  نوریب  ام  ثحب  هلـصوح  زا  هک  دـنا  هدرک  نایب  زین  يرگید  ياه  تروص  هب  ار  عنامت  ناـهرب  نیا  دـینک . ) تقد   . ) دـناشک

امرفمکح شنیرفآ  رد  هدارا  ود  رگا  هک  تسا  هدـش  هیکت  نیا  يور  اهلالدتـسا ،  نیا  زا  یـضعب  رد  تسا .  نآ  نایب  زرط  نیرتهب  میتفگ  الاب 
ناهج ندشن  دوجوم  زا  هن  دیوگ ،  یم  مظن  لالتخا  ناهج و  داسف  زا  نخس  قوف ،  هیآ  هک  یلاح  رد  دش ،  یمن  دوجوم  یناهج  ًالصا  دوب ، 

هیلع  ) ماما هک  میناوخ : یم  نینچ  هدرک  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  مکح  نب  ماـشه  هک  یثیدـح  رد  هکنیا  بلاـج  دـینک . ) تقد  )
یلزا میدق و  ود  ره  ای  یئوگ  یم  وت  هک  یئادخ  ود  نیا  : » دومرف تفگ : یم  نایادخ  ددعت  زا  نخـس  هک  ینامیا  یب  درم  خساپ  رد  مالـسلا )
یمن رانک  ار  يرگید  مادکره  ارچ  دنـشاب  يوق  ود  ره  رگا  فیعـض . ؟  يرگید  يوق و  یکی  ای  ناوتان ،  فیعـض و  ودره  ایو  دـندنمورین  و 

ار ادخ  دـیحوت  تسا ،  فیعـض  يرگید  يوق و  یکی  هک  ینک  نامگ  نینچ  رگا  و  دریگ ،  یمن  هدـهع  رب  یئاهنت  هب  ار  ناهج  ریبدـت  دـنز و 
زا ای  تسین ،  جراخ  لاح  ود  زا  دنتـسه ،  ود  اهنآ  یئوگب  رگاو  تسین .  ادـخ  نیارباـنب  ناوتاـن ،  تسا و  فیعـض  یمود  اریز  يا ،  هتفریذـپ 
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یم ریـس  دوخ  هژیو  ریـسم  رد  مادک  ره  نامـسآ  بکاوک  مینیب و  یم  مظنم  ار  شنیرفآ  ام  هک  یماگنه  اما  فلتخم ،  ای  دنقفتم  تاهج  مامت 
یگنهامه نیا  دنراد ،  ار  دوخ  هژیو  همانرب  کی ،  ره  هام  دیـشروخ و  دـنوش و  یم  رگیدـکی  نیـشناج  یـصاخ  مظناب  زور  بش و  دـننک و 

نایم رد  دبال  تسا  اتود  دنوادخ  ینک  اعدا  رگا  هتـشذگ ،  نیا  زا  تسا .  یکی  ّربدم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  شروما  ماجـسنا  ناهج و  ریبدت 
و دوب ،  دهاوخ  یلزا  یموس : دوجوم  دوخ  زایتما )  ) هلـصاف نآ  اجنیا  رد  دوش ،  تسرد  یگناگ  ود  ات  دشاب  يزایتما )  ) يا هلـصاف  دـیاب  اهنآ 

جنپ هب  دیاب  تروص  نیا  رد  دشاب ،  زایتما )  ) هلـصاف ود  اهنآ  نایم  دیاب  دنتـسه ،  هس  یئوگب  رگاو  دـنوش ،  یم  هس  نایادـخ ،  بیترت  نیا  هب 
هب هراشا  ثیدح ،  نیا  زاغآ  ( . 1 «) دروآ یم  رد  تیاهن  یب  زا  رس  دور و  یم  الاب  ددع ،  بیترت ،  نیمه  هب  و  يوش ،  لئاق  یلزا  میدق  دوجو 
یم زایتمالا » هب  ام  و  كارتشالا ،  هب  ام  توافت   » ای هجرف » ناهرب   » ار نآ  هک  تسا ،  يرگید  ناهرب  هب  هراشا  نآ  لیذ  و  تسا ،  عنامت  ناـهرب 

: لاق دحاو ؟  هللا  نا  یلع  لیلدـلاام  دیـسرپ : مالـسلا ) هیلع  «) قداص ماما   » زا مکح » نب  ماشه   » هک میناوخ  یم  يرگید  ثیدـح  رد  دـنیوگ . 
رب یلیلد  هچ  مدرک  ضرع  دـیوگ : یم  ماشه »  . » اتدـسفل هللاالا  ۀـهلآ  امهیف  ناکول  لجوزع : هللا  لاـق  اـمک  عنـصلا ،  ماـمت  ریبدـتلا و  لاـصتا 
ول هدومرف : لاعتم  دـنوادخ  هک  هنوگنآ  شنیرفآ ،  ندوب  لماک  و  ناهج ،  ریبدـت  ماجـسنا  یگتـسویپ و  دومرف : دراد ؟  دوجو  ادـخ  یگناگی 

(3 () 2 () دش یم  هدناشک  داسف  هب  ناهج  دندوب  وا  زج  ینایادخ  نیمز ،  نامسآ و  رد  رگا   ) اتدسفل هللاالا  ۀهلآ  امهیف  ناک 

اهتشون یپ 

هنومن 13/383 ریسفت  3 ـ  كردم .  نامه  2 ـ  هحفص 417 و 418 . ) نیلقثلارون ج 3  ریسفت  لقن  قبط   ) قودص دیحوت  1 ـ 

؟  تسیچ هّللا » ءاقل   » زا روظنم  10 ـ 

؟  تسیچ هّللا » ءاقل   » زا روظنم 

رایـسب ریبعت  نیا  تسا  هدمآ  ّبر » ءاقل   » ای هللا » ءاقل   » هب ریبعت  دـنک  یم  زیخاتـسر  تمایق و  هب  هراشا  هک  دـیجم  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد   
تاقالم هللا » ءاـقل   » زا روظنم  دـنا  هتفگ  هاـگ  دـنا : هتـشذگ  نآ  راـنک  زا  هداـس  رایـسب  نارّـسفم ،  زا  یعمج  دـنچره  تسا ،  قیمع  ینعمرپ و 

مکح و تاقالم  ینعم  هب  دنا  هتفگ  هاگ  و  تسا .  وا  باوث  ءازج و  باسح و  تاقالم  روظنم  دنا  هتفگ  هاگ  تسا .  تمایق  رد  ادخ  ناگتشرف 
ات تسا و  لصا  فالخ  رب  ریدـقت  میناد  یم  هک  یلاـح  رد  دـنا ،  هتفرگ  ریدـقت  رد  ار  يا  هملک  مادـک  ره  بیترت  نیا  هب  و  تسا .  وا  ناـمرف 

دروم رد  اهنت  یـسح  تاقالم  هک  ارچ  تسین ،  راگدرورپ  یـسح  تاقالم  روظنم  کش  نودب  درک .  زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  دـشابن  نآ  رب  یلیلد 
کی روظنم  هکلب  دـید .  رهاظ  مشچ  اب  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  يروط  هب  دـنرگید ،  تایفیک  گنر و  نامز و  ناکم و  ياراد  هک  تسا  ماسجا 

رد نانچ  دـنوادخ  راثآ  و  دور ،  یم  رانک  اه  باجح  تمایق  رد  اریز  تسا ،  ادـخ  اب  يونعم  یناـحور و  تاـقالم  رادـید و  ینطاـب و  دوهش 
و دننیب ،  یم  لد  مشچ  اب  ار  ادخ  نارفاک  یتح  سک  همه  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  رهاظ و  تمایق  فقاوم  اه و  هنحـص  مامت  رـشحم و  هصرع 

ادخ ناگدنب  : » دیوگ یم  نینچ  نازیملا  ریـسفت  رد  یئابطابط  همالع  موحرم  تسا . ) توافتم  اهرادید  نیا  دنچره  ! ) دـننک یم  رادـید  ار  وا 
 ، تسا قیاـقح  زورب  روـهظ و  تماـیق  زور  تعیبـط  اریز  تـسین ،  ناـشراگدرورپ  اـهنآ و  ناـیم  یباـجح  هـک  دـنریگ  یم  رارق  یطئارـش  رد 
( . 1 () تسا راکـشآ  قح  دنوادخ  هک  دنناد  یم  زور  نآ  رد  « ) ُْنیبُْملا ُّقَْحلا  َوُه  هللا  َّنَا  َنوُمَْلعَیَو  : » هدمآ رون  هروس  هیآ 25  رد  هک  هنوگنامه 

نآرق هرابرد  نم  درک  ضرع  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  ماما  تمدـخ  يدرم  میناوخ  یم  یحورـشم  ثیدـح  رد  هکنیا  بلاج 
یم تمایق  رد  راگدرورپ  تاقالم  زا  نخس  نآرق  هک  مینیب  یم  يرایسب  تایآ  رد  درک : ضرع  ارچ ! ؟  دومرف : ماما  ما ! هداتفا  کش  هب  دیجم 

كرد ار  اه  مشچ  وا  و  دنک ،  یمن  كرد  ار  وا  اه  مشچ  : » َراْصبالا ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراْصبالا  ُهُکِرُْدتال  دیامرف : یم  يرگید  يوس  زا  و  دـیوگ ، 
ام َعیمَج  ْمَْهفاَف  ُْثعَْبلا  َوُه  ُءاقلِّلاَو  ِۀَیْؤُّرلِاب ،  َْسَیل  انُه  ُءاقِّللَا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا . ؟  راگزاس  مهاب  هنوگچ  تایآ  نیا  دـنک » یم 
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ندـش هتخیگنارب  زیخاتـسر و  نامه  ءاقل  هکلب  تسین ،  مشچ  اب  هدـهاشم  ینعم  هب  ءاـقل  : » َْثعَْبلا َِکلذـِب  ینْعَی  ُهَّناَـف  ِِهئاـِقل  ْنِم  هللا  ِباـتِک  یف 
تقیقح رد  ( . 2 «) تسا ثعب  ینعم  هب  همه  هک  نک  كرد  تسا  هدـش  هللاءاـقل  هب  ریبـعت  نآرق  رد  هچنآ  ماـمت  ینعم  سپ  تـسا ،  ناـگدرم 

زیخاتـسر زور  يرآ  تسا ،  نآ  مزاول  زا  راگدرورپ  دوهـش  هک  دـنک  یم  ریـسفت  يزیچ  هب  ار  هللا  ءاقل  هلأسم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
هیلع  ) ماما ریبعت  نیا  زا  و  تسا ،  بولق  رب  دـنوادخ  یلجت  و  قح ،  تایآ  روهظ  و  اـه ،  هدرپ  نتفر  راـنک  اـه و  باـجح  ندـش  فرطرب  زور 

رد هللا  ءایلوا  ینطاب  دوهش  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  و  دنک ،  یم  كرد  فلتخم  حوطس  رد  ار  بلطم  دوخ  لاح  روخارف  هب  سک  ره  مالـسلا )
رد ناسنا  : » دـیوگ یم  وا  دراد ،  یبلاج  نایب  اجنیا  رد  شریـسفت  رد  يزار  رخف  ( 3  . ) تسا فلتخم  توافتم و  رایـسب  يداع  دارفا  اب  تمایق 

يرکف لغاوش  نیا  همه  هک  تمایق  رد  یلو  دوش ،  یم  لفاغ  ادخ  زا  ًابلاغ  شاعم  يارب  شالت  يدام و  روما  رد  ندش  قرغ  رطاخ  هب  ایند  نیا 
رب تسا  نکمم  تلاح  نیا  ( 5 () 4 «) هللاءاقل ینعم  تسا  نیا  دوش و  یم  ملاع  راگدرورپ  هجوتم  شدوجو  مامت  اـب  ناـسنا  ددرگ  یم  فرطرب 

ناتـسود زا  یکی  میناوخ : یم  هغالبلا  جهن  رد  هک  نانچ  دوش ،  ادـیپ  یهورگ  يارب  ایند  نیا  رد  سفن  بیذـهت  تدابع و  اوقت و  یکاپ و  رثا 
ماما يا ! ؟ » هدید  ار  دوخ  يادخ  ایآ  «: » کبر تیأر  له   » دیسرپ مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  ینامی » بلعذ   » مان هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنمـشناد 

: درک هفاضا  ماما  تساوخ  رتشیب  حیضوت  وا  هک  یماگنه  و  منک ! ؟ » شتسرپ  منیبن  هک  ار  یئادخ  ایآ  يرا  الام  دبعأفا  دومرف  مالـسلا ) هیلع  )
هب اهبلق  هکلب  دـننکن ،  هدـهاشم  ار  وا  زگره  رهاظ  ياه  مشچ  « » نامیالا قئاـقحب  بولقلا  هکردـت  نکلو  ناـیعلا  ةدـهاشمب  نویعلا  هکردـتال 

تمظع راثآ  هک  ارچ  دوش ،  یم  ادیپ  ناگمه  يارب  تمایق  رد  ینطاب  دوهـش  تلاح  نیا  یلو  ( . 6 «) دنیامن یم  كرد  ار  وا  نامیا  رون  هلیسو 
(7  . ) دنک یم  ادیپ  یعطق  نامیا  مه  یلد  روک  ره  هک  تسا  راکشآ  نانچنآ  اجنآ  رد  ادخ  تردق  و 

اهتشون یپ 

ـ  نآرق 5/44 4 مایپ  ریسفت  3 ـ  صیخلتاب . )  ) هحفص 267 قودص  دیحوت  2 ـ  دلج 10 ص 69 .  هحفص 103 و  دلج 15  نازیملا  ریسفت  1 ـ 
هنومن 1/217 ریسفت  7 ـ  مالک 179 .  هغالبلا  جهن  هنومن 17/359 6 ـ  ریسفت  5 ـ  ثحب .  دروم  هیآ  لیذ  يزار » رخف  ریبک  ریسفت  »

؟  تسیچ هللا » هجو   » زا روظنم  11 ـ 

یم حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دـینکن  قافنا  ادـخ  ياضر  يارب  زج  هّللا » هجو  ءاغتبا  ّـالا  نوقفنت  اـم  و   » میناوخ یم  هیآ 272  هرقب  هروـس  رد 
نیاربانب دوش ،  یم  هدرب  راکب  تاذ »  » ینعم هب  یهاـگ  و  تسا ،  تروص »  » ینعم هب  تغل  رد  هجو » « ؟  تسیچ هّللا ) هجو   ) زا روظنم  هک  دوش 

نآ دـننام  هیآ و  نیا  رد  هجو  هملک  رکذ  سپ  دـشاب ،  راگدرورپ  كاپ  تاذ  دـیاب  ناـشرظن  ناگدـننک  قاـفنا  ادـخ ،  تاذ  ینعی  هللا » هجو  »
يارب ًامتح  ینعی  تسا ،  رتشیب  ادـخ » يارب   » زا نآ  دـیکأت  ادـخ » تاذ  يارب   » دوش هتفگ  هک  یماگنه  اریز  تسا ،  دـیکأت  عون  کی  نمـضتم 

 ، یئاونش یئانیب ،  مهم  ياضعا  اریز  تسوا ،  ندب  يرهاظ  تمـسق  نیرت  فیرـش  ناسنا  تروص  الومعم  هوالع  هب  يرگید .  هن  دشاب و  ادخ 
مه اجنیا  رد  دـناسر ،  یم  ار  تیمها  تفارـش و  دوش  هدرب  راکب  هجو  هملک  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  دـنا ،  هتفرگ  رارق  نآ  رد  یئایوگ  و 
هک تسا  یهیدب  دوش ،  یم  هدـیمهف  نآ  زا  تیمها  مارتحا و  عون  کی  عقاو  رد  تسا و  هدـش  هدرب  راکب  دـنوادخ  دروم  رد  هیانک » روط  هب  »

هنومن 2/263 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دراد تروص  هن  تسا و  مسج  هن  ادخ 

؟  تسیچ هّللاراث »  » زا روظنم  12 ـ 

ماـما هب  امـش  هـک  تـسا  نآ  دـننام  تـسرد  میئوـگ  یم  هللا  نـبا  ار  مالـسلا ) هـیلع  ) حیـسم اـم  رگا  دـنیوگ  یم  نایحیـسم  زا  یـضعب  یهاـگ 
هللادی مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  ای  دیئوگ و  یم  ادخ ) نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ   ) هراث نبا  هللاراث و  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح
تغل رد  هاگچیه  راث  اریز  دنا ،  هدرک  ینعم  نوخ »  » ار راث »  » یـضعب هک  تسا  یگرزب  هابتـشا  نیا  ًالوا  تفگ : دیاب  یلو  تسا .  هدش  قالطا 
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ینعی هللاراث »  » نیاربانب دوش ) یم  قـالطا  مد »  ، » نوخ هب  برع  تغل  رد   ، ) تسا اـهبنوخ »  » ینعم هب  هکلب  تسا  هدـماین  نوخ  ینعم  هب  برع 
ار وت  ياهبنوخ  هک  یتسین  هداوناخ  کی  هب  قلعتم  وت  ینعی  دریگ ،  یم  ار  وت  ياهبنوخ  واو  تسا  ادـخ  هب  قلعتم  وت  ياـهبنوخ  هک  یـسک  يا 

یم تیرـشب  تیناسنا و  ناـهج  هب  قلعتم  وت  دریگب  هلیبق  سیئر  ار  وت  ياـهبنوخ  هک  یتسین  هلیبق  کـی  هب  ّقلعتم  زین  دریگب و  هداوناـخ  سیئر 
بلاطیبا نب  یلع  دـنزرف  وت  نینچمه  و  دریگب ،  دـیاب  وا  ار  وت  ياهبنوخ  نیارباـنب  یئادـخ ،  كاـپ  تاذ  یتسه و  ملاـع  هب  قلعتم  وت  یـشاب ، 

دوش هللادی  هب  الثم  ریبعت  ادخ  نادرم  دروم  رد  یترابع  رد  رگا  ًایناث  دریگب .  دـیاب  ادـخ  زین  ار  وا  ياهبنوخ  دوب و  ادـخ  هار  دیهـش  هک  یتسه 
هیانک زاجم و  عون  کی  ار  حیـسم  ندوب  هللا  نبا  تسا  رـضاح  یعقاو  یحیـسم  چـیه  ایآ  یلو  تسا ،  زاجم  هیانک و  هیبشت و  عون  کـی  ًاـعطق 

صوصخم تفـص  نیا  دنیوگ : یم  دنرمـش و  یم  یقیقح » دنزرف   » ناونع هب  ار  نبا  تیحیـسم  لیـصا  عبانم  اریز  تسین  نینچ  ًاملـسم  دـنادب 
تروص هب  ار  هللا  نبا  هک  دوش  یم  هدید  یحیسم  یتاغیلبت  یحطس  ياه  هتشون  زا  یضعب  رد  هکنیاو  وا ،  ریغ  هن  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم
سدـقم سوماق  باتک  هدنـسیون  هک  ار  ریز  ترابع  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب  دراد ،  یبیرف  ماوع  هبنج  رتشیب  دـنا  هتفرگ  هیبشت  هیانک و 

دوش یمن  قالطا  رگید  صخـش  رب  هک  تسا  ام  يداف  یجنم و  باقلا  زا  یکی  ادخ  رـسپ  ظفلو  : » دـینک هجوت  تقد  اب  هدروآ  ادـخ  هژاو  رد 
ـ  هحفـص 345 2 توریب  عبط  سدقم  سوماق  1 ـ  ( 2 ( ) 1  . «) تسین ادـخ  یقیقح  رـسپ  زا  دـصق  هک  دوش  مولعم  نئارق  زا  هک  یئاج  رد  رگم 

هنومن 4/229 ریسفت 

؟  تسیچ راگدرورپ  ندوب  ریصب »  » و عیمس »  » زا روظنم  13 ـ 

اهتشون یپ 

نتم رد  ًارارک  فاصوا  نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دنا ،  هدوتس  ریـصب »  » و عیمـس »  » فاصوا هب  ار  دنوادخ  مالـسا ،  نادنمـشناد  مامت   
يزیچ دنوادخ ،  ندوب  ریصب  عیمـس و  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناققحم  تسا : وگتفگ  اهنآ  نایم  نآ  ریـسفت  رد  یلو  تسا .  هدمآ  دیجم  نآرق 

هوق يارب  زاغآ  رد  هک  اجنآ  زا  هژاو  ود  نیا  هتبلا  تسین ،  یندید » تادوجوم   » ینعی تارصبم »  » و تاوصا »  » هب تبسن  وا  یهاگآ  ملع و  زج 
دروم رد  هک  یماگنه  ظافلا  نیا  تسا  حـضاو  یلو  دراد ،  دوخ  اب  ار  مشچ »  » و شوگ »  » یعادـت هشیمه  هدـش ،  عضو  اـم  یئاـنیب  یئاونش و 

مسج و قوفاـم  وا  كاـپ  تاذ  هک  ارچ  دـنوش ،  یم  هنهرب  درجم و  تاودا ،  تـالآ و  ینامـسج و  میهاـفم  زا  دـنور ،  یم  راـک  هب  دـنوادخ 
تسا یقیقح ) ینعم  زا  رتالاب   ) هقیقحلا قوفام  زاجم  میمانب  زاجم  ار  نآ  مه  رگا  و  تسین ،  يزاجم  ینعم  کی  نیا  هتبلا  تسا .  تاینامسج 

رترب و یئانیب  یئاونش و  هنوگ  ره  زا  هک  دنرـضاح  وا  دزن  روما  نیا  همه  نانچ  و  دراد ،  رظانم  تاوصا و  هب  یهاگآ  هطاحا و  نانچ  وا  اریز  ، 
( رتریصب ناگدننیب  همه  زا   ) نیرظانلا رصباو  رت ) هدونش  ناگدنونش  همه  زا   ) َنیعماّسلا ُعمسا  ناونع  هب  اهاعد  رد  دنوادخ  اذلو  تسا ،  رتالاب 

تفص زا  ریغ  ریصب »  » و عیمـس »  » فاصوا هک  هتـشاد  دوجو  هدیقع  نیا  نیملکتم  يامدق  زا  یعمج  نایم  رد  یلو  ( 1  . ) تسا هدش  فیصوت 
یعون نیا  هک  دنـشاب  یلزا  فاصوا  ددعت  هب  لئاق  و  دننادب ،  ادخ  تاذ  رب  دئاز  ار  ریـصب  عیمـس و  تفـص  دـنراچان  هّدـع  نیا  تسا ،  ملع » »
راونالا راحب  رد  ( 2  . ) دشاب دناوت  یمن  اه  هرظنم  تاوصا و  هب  وا  ندوب  ملاع  زج  يزیچ  دنوادخ  ندوب  ریـصب  عیمـس و  هنرگ  تسا و  كرش 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تیب  لها  امـش  ناتـسود  زا  يدرم  درک : ضرع  شتمدخ  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 
( تاذ رب  دئاز   ) ملع هلیسو  هب  هدوب  ملاع  و  مشچ ! کمک  هب  هدوب  ریصب  و  شوگ ،  هلیـسو  هب  هدوب  عیمـس  هراومه  لاعتم  دنوادخ  دیوگ : یم 

یَلَع اِنتَیالِو  ْنِم  َْسَیل  َو  ٌكِرْـشُم ،  َوُهَف  ِِهب  َناد  َو  َِکلذ  َلاـق  ْنَم  دومرف : دـش و  نیگمـشخ  ماـما  تاذ . ) رب  دـئاز   ) تردـق هب  هدوب ،  رداـق  و 
كرشم دشاب ،  هتـشاد  هدیقع  نآ  هب  دیوگب و  ار  نخـس  نیا  هک  یـسک  : » ٌةَرِداق ٌةَریـَصب  ٌۀَعیمَـس  ٌۀَمّالَع  ٌتاذ  َیلاعَت  َو  َكَرابَت  َهّللا  َّنِا  ءْییَش ، 

( تسین وا  تاذ  رب  دئاز  تافص  نیا  و   ) رداق ریصب و  عیمـس و  ملاع و  نیع  تسا  یتاذ  لاعتم  دنوادخ  درادن ،  ام  تیالو  زا  يا  هرهب  تسا و 
(4 () 3 . )
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اهتشون یپ 

هرعاشا 2 ـ  نیبساحلا .  عرـسا  نیرظانلا و  رـصبا  نیعماسلا و  عمـسا  ای  تسا  هدمآ  دوش  یم  هدناوخ  زور  ره  رد  بجر  هام  هک  یئاعد  رد  1 ـ 
یضعب و  دنتسه ،  وا  تاذ  رب  دئاز  میدق و  مّلکت ) تایح و  رصب و  عمـس و  هدارا و  تردق و  ملع و   ) دنوادخ تفـص  تفه  هک  دندوب  دقتعم 

3 دولآ ! كرش  لطاب و  تسا  يا  هدیقع  نیا  میناد  یم  دندیمان و  یم  هناگتشه ) یلزا  تادوجو   ) هینامث يامدق  قح ،  تاذ  هفاضا  هب  ار  اهنآ 
نآرق 4/116 مایپ  ریسفت  هحفص 63 4 ـ  دلج 4  راحب   ـ

؟  تسیچ لالج  لامج و  تافص  زا  روظنم  14 ـ 

هدرک میسقت  شخب  ود  هب  زین  ار  تاذ  تافص  لعف . » تافص   » و تاذ » تافص  : » دننک یم  میـسقت  شخب  ود  هب  ار  دنوادخ  فاصوا  ًالومعم   
و تردق »  » و ملع »  » دننام تسا ،  تباث  دنوادخ  يارب  هک  تسا  یتافص  لامج » تافص   » زا روظنم  لالج . » تافص   » و لامج » تافـص  : » دنا

دننام دوش ،  یم  یفن  ادخ  زا  هک  تسا  یتافـص  لالج » تافـص   » زا روظنم  و  دنمان .  یم  هیتوبث » تافـص   » ار نآ  اذل  و  تیدـبا »  » و تیلزا » »
زا رظن  عطق  تسا و  وا  تاذ » تافص   » ود ره  نیا  و  دنمان ،  یم  هیبلـس » تافـص   » ار نآ  اذل  و  نآ ،  دننام  و  تینامـسج »  » و زجع »  » و لهج » »
وا زا  لعف  نآ  هکنآ  زا  لبق  ینعی  دراد ،  یگتسب  دنوادخ  لاعفا  هب  هک  تسا  یتافص  لعف » تافـص   » زا روظنم  و  تسا .  كرد  لباق  وا  لاعفا 

و قزار »  » و قلاخ »  » دـننام دوش ،  یم  فصو  نآ  هب  فیـصوت  لعف  نآ  رودـص  زا  دـعب  و  ددرگ ،  یمن  قالطا  وا  رب  فصو  نآ  دوش  رداص 
« وا لعف  تافـص   » و تاذ » تافـص   » هک مینک  یم  دیکأت  ًاددجم  و  هدنناریم . ) هدننک و  هدنز  هدنهد ،  يزور  هدننیرفآ ،  « ) تیمم  » و ییحم » »

یم بوسحم  هیقب  هشیر  تافص  نیا  زا  یشخب  لاح  نیا  اب  یلو  شتاعونصم ،  لاعفا و  هن  دراد و  ینایاپ  شتالامک  هن  اریز  تسا ،  یهانتمان 
ءامـسا و همه  یلـصا  هشیر  ریز  هناـگجنپ  فاـصوا  تفگ  ناوت  یم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  و  تسا ،  اـهنیا  يارب  یئاـه  هخاـش  اـهنآ  و  دوش ، 

مایپ ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تیدبا تیلزا و  تردق ،  ملع ،  تینادحو ،  دنرابرپ : لوصا  نیا  عورف  هیقب  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  وا  سدـقم  تافص 
نآرق 4/59

؟  هچ ینعی  دنوادخ  دروم  رد  تبحم  موهفم  15 ـ 

نیا هفیرـش  هیآ  هب  هجوت  اب  تسا ) ناگدـنب )  ) رادتـسود هدـنزرمآ  وا  و  « ) دودولا روفغلا  وه  و  : » تسا هدـمآ  نینچ  هیآ 14  جورب  هروـس  رد 
ادخ رد  تبحم  موهفم  تسا  ادیپ  هتفگان  تسانعم ؟  هچ  هب  راگدرورپ  دروم  رد  تبحم  نتـشاد و  تسود  موهفم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس 

 ، حور هن  دراد و  بلق  هن  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا ،  یحور  هبذاـج  یبلق و  هّجوت  عونکی ،  ناـسنا  رد  تبحم  تسا ،  تواـفتم  اـهناسنا  و 
 . تسا وا  تیاـنع  فطل و  هناـشن  و  تسا ،  ناگدـنب  تداعـس  ریخ و  هیاـم  هک  تسا  یئاـهراک  ماـجنا  ینعم  هب  وا  دروم  رد  ّتبحم  نیارباـنب 

يریسفت نینچ  غارس  هب  هک  تسین  اجنیا  رد  اهنت  و  تسا ،  نآ  یجراخ  راثآ  ینعم  هب  دور  یم  راک  هب  دنوادخ  دروم  رد  هک  یماگنه  ّتبحم 
یم بضغ »  » ار ناراکهنگ  دـنوادخ ،  میئوگ  یم  ًالثم  دراد ،  دوجو  بلطم  نیا  نیع  یهلا ،  لاـعفا  فاـصوا و  زا  يرایـسب  رد  تفر ،  دـیاب 

سفن یگتفـشآرب  ناجیه و  ینعم  هب  هک  بضغ  مشخ و  هنرگو  دـیامن ،  یم  راتفر  اهنآ  اـب  كانبـضغ  صخـش  کـی  نوچمه  ینعی  دـنک ، 
نآرق 4/319 مایپ  ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تسین قداص  زگره  ادخ  دروم  رد  تسا ،  یمدآ 

؟  تسیچ دنوادخ  هدارا  تقیقح  16 ـ 

دنک یم  روصت  ار  يزیچ  ًـالبق  ناـسنا  اریز  درادـن .  هار  گرزب  دـنوادخ  رد  دراد  دوجو  ناـسنا  رد  هک  یموهفم  هب  هدارا  هک  تسین  کـش   
دیدپ وا  رد  راک  نیا  ماجنا  هب  یقایتشا  قوش و  هدیاف ،  هب  قیدصت  زا  سپ  و  دریگ ،  یم  رظن  رد  ار  نآ  دئاوف  دـعب  و  ار ) بآ  ندیـشون  ًالثم  )
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 . دنک یم  تکرح  راک  ماجنا  يوس  هب  ناسناو  دوش ،  یم  رداص  تالـضع  هب  نامرف  دیـسر  یئاهن  هلحرم  هب  قوش  هک  یماگنه  و  دیآ ،  یم 
درادن ینعم  دنوادخ  دروم  رد  تالضع ) تکرح  و  سفن ،  نامرف ،  قوش ،  قیدصت ،  روصت ،   ) میهافم نیا  زا  کیچیه  میناد  یم  یلو  ( 1)

یموهفم غارـس  هب  یمالـسا  هفـسالف  دـئاقع و  ملع  نادنمـشناد  هک  تساجنیا  تسیچ ؟  وا  رد  هدارا  سپ  دـنثداح .  يروما  همه  اهنیا  اریز  ، 
ـ  1 تسا : هنوگ  ود  رب  دنوادخ  هدارا  دنا  هتفگ  اهنیا  دـشاب .  راگزاس  یهلا  لیدـبت  رییغت و  هنوگره  زا  یلاخ  طیـسب و  دوجو  اب  هک  دـنا  هتفر 

ماکحا و رد  ناگدـنب  حالـص  ریخ و  و  شنیرفآ ،  ناهج  رد  حلـصا  ماظن  هب  ملع  نامه  دـنوادخ  یتاذ  هدارا  یلعف 1 ـ  هدارا  یتاذ 2 ـ  هدارا 
« ملع  » نیا ددرگ ،  ثداح  دـیاب  یعطقم  هچ  رد  يدوجوم  ره  و  تسیچ ،  یتسه  ملاـع  يارب  ماـظن  نیرتهب  دـناد  یم  وا  تسا .  عرـش  نیناوق 
نیناوق و رظن  زا  ناگدنب  تحلـصم  دناد  یم  وا  نینچمه  تسا .  فلتخم  ياه  نامز  رد  اه  هدیدپ  ثودـح  و  تادوجوم ،  ققحت  همـشچرس 
تسا و داجیا  نیع  وا  یلعف  هدارا  2 ـ  دینک . ) تقد   ) تسا دسافم  حـلاصم و  هب  وا  ملع  نیمه  ماکحا  نیناوق و  حور  و  تسیچ ؟  رد  ماکحا 
زاـمن و بوجو  رب  وا  هدارا  و  تسا ،  اـهنآ  داـجیا  نیع  نامـسآ  نیمز و  تقلخ  رب  وا  هدارا  نیارباـنب  دوـش ،  یم  هدرمـش  لـعف  تافـص  ءزج 

هدارا تسا و  وا  تاذ  نیع  و  ملع »  » نیع دـنوادخ  یتاذ  هدارا  هکنیا : نخـس  هاتوک  تسا .  ود  نیا  ندومن  مارح  بجاو و  نیع  غورد  میرحت 
رب هوالع  رگید  یضعب  هکیلاح  رد  دنناد ،  یم  دکؤم » قوش   » نامه ار  هدارا  هفـسالف  زا  یـضعب  1 ـ  ( 2  . ) تسا داجیا »  » نیع دـنوادخ  یلعف 

نآرق 4/153 مایپ  ریسفت  2 ـ  دینک . ) تقد   ) دنرمش یم  یناسفن » لعف   » نامه ار  هدارا  و  دنلئاق ،  زین  سفن  زا  یتکرح  لعف و  دکؤم  قوش 

؟  تسیچ ادخ  نتفگ  نخس  زا  روظنم  17 ـ 

یم حرطم  لاؤس  نیا  لاح  تفگ » نخس  یسوم  اب  دنوادخ  و  ( » امیلکت یسوم  هللا  مّلک  و   ) میناوخ یم  هیآ 164  ءاسن  هروس  میرک  نآرق  رد 
نابز و اب  نتفگ  نخس  اریز  تسین ،  نابز  اب  نتفگ  نخس  دنوادخ ،  نتفگ  نخـس  زا  روظنم  تسا ؟  هنوگچ  دنوادخ  نتفگ  نخـس  هک  دوش 

نخس روظنم  هکلب  درادن ،  موهفم  تسا  تاینامسج  مسج و  زا  هزنم  هک  دنوادخ  هرابرد  تسا و  مسج  ضراوع  زا  یتوص  ياهرات  قیرط  زا 
و دنیرفایب ،  اضف  رد  ار  یتوص  جاوما  هکنیا  رب  تسا  رداق  دنوادخ  هک  ارچ  تساضف  رد  یتوص  جاوما  داجیا  ای  یبلق و  ماهلا  هلیسو  هب  نتفگ 
اب ملکت  دروم  رد  نآرق  هک  نانچنآ  دـنک ،  غـالبا  اـهنآ  هب  قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  ماـیپ  دـناسرب و  شناربماـیپ  ءاـیبنا و  شوگ  هب  ار  جاوما  نیا 
ارف دوخ  يوس  هب  ار  یسوم  هدش و  داجیا  صوصخم  تخرد  نآ  رد  یتوص  جاوما  هک  دهد  یم  یهاوگ  نمیا  يداورد ،  نارمع  نب  یـسوم 

 . نآرق 4/379 مایپ  هنومن ج 2 ص 478 ،  ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تسا هدناوخ 

؟  تسیچ مظعا  مسا  18 ـ 

طقف هن  دـشاب ،  ربـخ  اـب  مسا  نیا  زا  سکره  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  نینچ  اـهنآ  زا  هدـش و  دراو  ینوگاـنوگ  تاـیاور  مظعا  مسا  نوـماریپ   
رد دهد .  ماجنا  یمهم  ياهراک  دنک و  فرصت  تعیبط  ناهج  رد  ادخ  نامرف  هب  دناوت  یم  نآ  زا  هدافتسا  اب  هکلب  تسا ،  باجتسم  شیاعد 
یم رود  نیا  روحم  رب  اهثحب  ابلاغ  دنا و  هدرک  ثحب  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  تسا ،  ادخ  ءامـسا  زا  کیمادـک  مظعا » مسا   » هکنیا

زا دیاب  رتشیب  هچنآ  مینک  یم  رکف  ام  یلو  دشاب .  هتـشاد  ار  گرزب  بیجع و  تیـصاخ  نیا  هک  دنبایب  ار  یمان  ادخ  ياهمان  نایم  زا  هک  دـنز 
هک میبایب  یحور  لماکت  نانچنآ  نامدوخ  دوجو  رد  نآ  موهفم  ندرک  هدایپ  اب  هک  میبایب  ار  یتافص  مان و  هک  تسا  نیا  درک ،  وجتـسج  نآ 

فاصوا نیا  هب  ندش  فصتم  میهافم و  نیا  ندش  دـجاو  تافـص و  نیا  هب  قلخت  مهم  هلأسم  رگید  ریبعت  هب  ددرگ .  بترتم  نآ  رب  راثآ  نآ 
یم رگا  و  دوش .  نآ  دـننام  ةوعدـلا و  باجتـسم  تسا ،  نکمم  هنوگچ  هملک  کـی  نتـسناد  اـب  تسپ  هدولآ و  صخـش  کـی  هنرگو  تسا 

یهاـگآ و ناـمیا و  يزاـسدوخ و  رثا  رب  هک  تسا  نـیا  شموـهفم  داد ،  تـسد  زا  ارنآ  دوـب و  مـظعا  مـسا  نـیا  ياراد  مـعلب »  » هـک میوـنش 
لاح ره  رد  هک  اـه  شزغل  رثا  رب  یلو  دـش  یمن  در  ادـخ  دزن  شیاـعد  هک  دوب  هدیـسر  يونعم  لـماکت  زا  يا  هلحرم  ناـنچ  هب  يراـگزیهرپ 

تـسد زا  یلک  هب  ار  هیحور  نآ  نامز  ياه  توغاط  هنعارف و  تمدـخ  رد  نتفرگ  رارق  یتسرپاوه و  رطاخ  هب  تسین و  نوصم  اهنآ  زا  یمدآ 
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هک میناوـخ  یم  رگا  زین  و  دـشاب .  ینعم  نیمه  تسا  نکمم  زین  مظعا  مسا  ندرک  شوـمارف  زا  روـظنم  و  درک ،  طوقـس  هلحرم  نآ  زا  داد و 
هدایپ ناشدوخ  دوجو  رد  ار  ادخ  گرزب  مسا  نیا  تقیقح  هک  تسا  نیا  شموهفم  دندوب ،  هاگآ  مظعا  مسا  زا  گرزب  نایاوشیپ  ناربمایپ و 

هنومن 7/30 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دوب هداد  اهنآ  هب  ییالاو  ماقم  نانچ  دنوادخ  تلاح  نیا  وترپ  رد  دندوب و  هدرک 

؟  تسیچ یهلا  بضغ  مشخ و  زا  روظنم  19 ـ 

مشخ و زج  يزیچ  راـگدرورپ  دزن  رد  نارفاـک  رفک  اـتقم » ّـالا  مّهبر  دـنع  مهرفک  نیرفاـکلا  دـیزیالو   » میناوخ یم  هیآ 39  رطاـف  هروس  رد 
هن راگدرورپ  دروم  رد  بضغ  مشخ و  تسا ؟  انعم  هچ  هب  یهلا  بضغ  مشخ و  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دـیازفا  یمن  بضغ 

همـشچرس هک  تسا  ینورد  یگتخورفارب  ناـجیه و  عوـن  کـی  ناـسنا  رد  مشخ  اریز  دـشاب ،  یم  اـهناسنا  دروـم  رد  هک  تسا  ینعم  نآ  هـب 
دروم رد  یلو  دـنک ،  یم  جیـسب  ماـقتنا ،  نتفرگ  اـی  عاـفد ،  يارب  ار  ناـسنا  دوجو  ياـهورین  و  دوش ،  یم  نشخ  دـیدش و  دـنت و  تاـکرح 
هنماد ندـیچرب  ینعم  هب  یهلا  مشخ  هکلب  درادـن ،  دوجو  تسا  نکمم  ریغتم و  تادوجوم  راثآ  زا  هک  میهاـفم  نیا  زا  کـیچیه  راـگدرورپ 

هنومن 18/284 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دنا هدش  یتشز  لامعا  بکترم  هک  تسا  یناسک  زا  فطل  نتشاد  غیرد  تمحر و 

؟  هچ ینعی  دنوادخ  دروم  رد  رکم  موهفم  20 ـ 

( شنیئآ وا و  يدوبان  يارب  حیـسم  نانمـشد  دوهی و   ) و نیرکاملا » ریخ  هّللا  هّللا و  رکم  اورکمو و   » میناوخ یم  هیآ 54  نارمع  لآ  هروس  رد 
دوش یم  حرطم  لاؤس  نیا  لاح  تسا .  نایوج  هراچ  نیرتهب  دنوادخ  درک و  یئوج  هراچ  شنیئآ ) وا و  ظفح  رب   ) دنوادخ دندیشک و  هشقن 

هیآ دننام   ) هدـش هداد  ادـخ  هب  رکم »  » تبـسن نآ  رد  هک  دوش  یم  هدـید  هیآ ،  نیا  هیبش  یتایآ ،  نآرق  رد  تسیچ ؟  یهلارکم  زا  روظنم  هک 
میمهف یم  نآ  زا  زورما  یـسراف  رد  هچنآ  اـب  برع  تغل  رد  رکم » ( . » رگید تاـیآ  یـضعب  لـمن و  هروـس  زا  هیآ 50  لاـفنا و  هروـس  زا   30

برع تغل  ياه  هشیر  رد  هکیلاح  رد  دوش ،  یم  هتفگ  شخب  نایز  یناطیـش و  ياه  هشقن  هب  رکم »  » زورما یـسراف  رد  دراد : رایـسب  توافت 
رکملا میناوخ : یم  بغار »  » تادرفم باتک  رد  تسا .  روآ  نایز  یهاگ  بوخ و  یهاـگ  هک  دـنیوگ  یم  ار  یـشیدنا  هراـچ  عون  ره  رکم » »

نآرق رد  دـب . ) ای  دـشاب  بوخ  شروظنم  هکنیا  زا  ّمعا  « ) دـنراد زاـب  شروظنم  زا  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  رکم  : » هدـصقی اـمع  ریغلا  فرص 
« ءّیـس  » هملک اب  یهاگ  و  تسا ) نایوج  هراچ  نیرتهب  دنوادخ   ) نیرکاملا ریخ  هللاو  دـننام  هدـش  رکذ  ریخ »  » هملک اب  رکم  یهاگ  زین  دـیجم 

هیآ زا  روظنم  نیاربانب  درک . » دهاوخن  هطاحا  شبحاص  هب  زجدب  هشیدنا  هشقن و  : » هلهاب ّالا  ءّیـسلارکملا  قیحیالو  دننام  تسا  هدـمآ  دـب ) )
يارب دنوادخ  اّما  دنریگب ،  ار  یهلا  توعد  نیا  ولج  دنتساوخ  یم  دوخ  یناطیـش  ياه  حرط  اب  حیـسم »  » نانمـشد هک  تسا  نیا  ثحب  دروم 

زین یهلا » دیک   » رد خـساپ  نیمه  ریظن  (1  . ) دـش بآ  رب  شقن  اهنآ  ياه  هشقن  درک و  ریبدـت  شنیئآ ،  تفرـشیپ  و  دوخ ،  ربمایپ  ناج  ظـفح 
نم دننک و  یم  هلیح  هتسویپ  اهنآ  ادیک ) دیکا  ادیک و  نودیکی  مّهنا   ) میناوخ یم   15 هیآ 16 ـ  قراط  هروس  رد  هک  اجنآ  دشاب ،  یم  حرطم 

هنومن ج 15 ص 376 ریسفت  هنومن 2/429 2 ـ  ریسفت  1 ـ  ( 2) منک یم  هراچ  اهنآ  ربارب  رد  زین 

؟  تسا ریذپ  ناکما  ادخ  هدهاشم  ایآ  21 ـ 

؟  تسا ریذپ  ناکما  ادخ  هدهاشم  ایآ 

اهنآ تایفیک  زا  یضعب  رت  حیحص  ای  ماسجا  اهنت  مشچ  اریز  دش ،  دهاوخن  هدید  مشچ  اب  زگره  دنوادخ  هک  دهد  یم  یهاوگ  یلقع  لئالد   
اب يزیچ  رگا  رگید ،  ریبعت  هب  دش و  دهاوخن  هدهاشم  مشچ  اب  زگره  دشاب ،  یمن  مه  مسج  تیفیک  تسین و  مسج  هک  يزیچ  دنیب و  یم  ار 

دودحمان و تسا  يدوجو  وا  تسا ،  اهنیا  همه  زا  رترب  وا  هک  یلاح  رد  دشاب ،  هدام  تهج و  ناکم و  ياراد  دـیاب  ًامتح  دوش ،  هدـید  مشچ 
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رد هک  یتایآ  هلمج  زا  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  رد  تسا .  دودحم  زیچ  همه  هدام  ناهج  رد  اریز  تسا ،  هدام  ناهج  زا  رتالاب  لیلد  نیمه  هب 
نیا بیجع  تسا  هدش  دنوادخ  زا  تیؤر  ناکما  یفن  لماک ،  تحارـص  اب  دیوگ  یم  نخـس  دنوادخ  تیؤر  ياضاقت  لیئارـسا و  ینب  دروم 

هدنـسیون هتفگ  هب  و  دوش ! یم  هدید  تمایق  ملاع  رد  دوشن  هدید  ناهج  نیا  رد  رگا  دنوادخ  هک  دـندقتعم  ننـست  لها  زا  يرایـسب  هک  تسا 
یتـح هکنیا  رت  بیجع  1)و  «) تسا ثیدح  نادنمـشناد  تنـس و  لها  هدیقع  نیا  : » ثیدحلاب ملعلاو  ۀنـسلا  لها  بهذـم  اذـه  رانملا  ریـسفت 

یگداتسیا نآ  يور  هناتخسرس  یهاگ  یتح  دنهد و  یم  ناشن  عوضوم  نیا  هب  لیامت  زین  اهنآ  نارکفنشور  حالطـصا  هب  رـصاعم و  ناققحم 
( ینامـسج داعم  هب  هجوت  اب   ) ترخآ ایند و  اریز  درادن ،  ثحب  هب  زاین  هک  تسا  نشور  يّدح  هب  هدیقع  نیا  نالطب  هک  یلاح  رد  دـننک ! یم 
دوش و یم  يدام  دوجو  کی  هب  لیدبت  تمایق  رد  تسا  هدام  قوف  ام  يدوجو  هک  دنوادخ  ایآ  تشاد ،  دهاوخن  هلأسم  نیا  رد  یتوافت  چیه 

یلقع لئالد  ایآ  و  دوش ؟  یم  مسج  ضراوع  ای  مسج و  هب  لیدبت  زور  نآ  رد  وا  ایآ  دیئارگ ،  دهاوخ  يدودحم  هب  يدودحمان  ماقم  نآ  زا 
و تسا .  ریذپان  رییغت  هنیمز  نیا  رد  لقع  يرواد  هکنیا  اب  دراذـگ ؟  یم  ترخآ  ایند و  نایم  یتوافت  هنوگچیه  ادـخ  تیؤر  ناکما  مدـع  رب 

تـسا يرذع  دنک ،  ادیپ  يرگید  دید  كرد و  ناسنا  رگید  ناهج  رد  تسا  نکمم  هک  دنا  هدروآ  دوخ  يارب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  رذـع  نیا 
اب ام  و  دراد ،  دوجو  زین  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  ینالقع  يرکف و  دـید  كرد و  دـید ،  كرد و  نیا  زا  روظنم  رگا  اریز  هجوم ،  ریغ  ًالماک 
رد يزیچ  نینچ  دید ،  ناوت  یم  ار  مسج  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  روظنم ،  رگا  مینک و  یم  هدـهاشم  ار  ادـخ  لامج  لقع  يورین  لد و  مشچ 

یمن ار  ادـخ  ناهج  نیا  رد  ناسنا  هک  روبزم  راتفگ  نیاربانب  رگید ،  یناهج  رد  هاوخ  دـشاب ،  ایند  نیا  رد  هاوخ  تسا  لاحم  دـنوادخ  دروم 
نیا زا  ًابلاغ  اهنآ  هدش  ببس  هک  يزیچ  اهنت  تسا .  لوبق  لباق  ریغ  یقطنم و  ریغ  نخس  کی  دننیب ،  یم  ار  ادخ  تمایق  رد  نانمؤم  یلو  دنیب 

هدـمآ تمایق  رد  دـنوادخ  تیؤر  ناکما  هدـش  لقن  اهنآ  فورعم  بتک  رد  هک  ثیداحا  زا  يا  هراـپ  رد  هک  تسا  نیا  دـننک  عاـفد  هدـیقع ، 
ندوب راـبتعا  یب  تاـیاور و  نآ  ندوب  لوعجم  رب  لـیلد  لـقع ،  مکح  هب  ار  عوضوم  نیا  ندوـب  لـطاب  هک  تسین  نیا  رتـهب  اـیآ  یلو  تسا ، 

ای مینک  ریـسفت  لد  مشچ  اب  هدـهاشم  ینعم  هب  ار  تاـیاور  نیا  هکنیا  رگم  مینادـب ،  تسا  هدـمآ  اـهنآ  رد  تاـیاور  هنوگ  نیا  هک  یئاـهباتک 
رد هک  دراد  دوـجو  یتاریبـعت  نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  رد  رگا  مینک و  عادو  یثیداـحا  نینچ  رطاـخ  هب  لـقع  درخ و  مکح  اـب  تسا  حـیحص 

تاوارطرپ زور  نآ  رد  یئاـه  تروص  (: » 2 () ةرظان اهبر  یلا  ةرـضان  ذئموی  هوجو   ) دننام دـناسر  یم  ار  دـنوادخ  تیؤر  هلأسم  رظن  يادـتبا 
هک دشاب  یم  ( 3 «) تسا اهنآ  تسد  يالاب  ادـخ  تسد  : » مهیدـیا قوف  هللادـی  دـننام  تاریبعت  نیا  درگن » یم  شراگدرورپ  يوس  هب  تسا و 

تیب لها  تایاور  رد  هکنیا  بلاج  دوب .  دـهاوخن  درخ  نامرفو  مکح  فـالخرب  نآرق  زا  يا  هیآ  هاـگچیه  میناد  یم  اریز  دراد  هیاـنک  هبنج 
زا یکی  هکنیا  هلمج  زا  تسا  هدیدرگ  داقتنا  نآ  نیدقتعم  زا  يا  هدنبوک  تاریبعت  اب  هدش و  یفن  یفارخ  هدیقع  نیا  ًادیدش  مالـسلا ) مهیلع  )

رگید یکی   ) بهو نب  ۀیواعم  هک  مدوب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دزن  دیوگ : یم  ماشه »  » مان هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  فورعم  نارای 
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هرابرد  هک  يربخ  دروم  رد  یئوگ  یم  هچ  ربمایپ  دنزرف  يا  تفگ : دش و  دراو  ترـضح ) نآ  ناتـسود  زا 

تـشهب رد  نانمؤم  هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  يرگید  ربخ  رد  نینچمه  و  دید ؟  تروص  هچ  هب  دید ؟  ار  دنوادخ  وا  هک  هدش  دراو 
! بهو نب  ۀیواعم  يا  دومرف : درک و  یخلت )  ) مسبت مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دید ! ؟  دنهاوخ  لکـش  هچ  هب  دننیب ،  یم  ار  دوخ  راگدرورپ 

تـسرد ار  وا  اما  دروخب ،  ار  وا  تمعن  دـیامن و  یگدـنز  ادـخ  کلم  رد  دـنک ،  رمع  لاـس  داتـشه  داـتفه ،  ناـسنا  هک  تسا  تشز  ردـقچ 
اب هدهاشم  تسا  هنوگ  ود  رب  هدـهاشم  درکن ،  هدـهاشم  مشچ  نیا  اب  ار  دـنوادخ  زگره  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هیواعم ! يا  دسانـشن ، 

دیوگب ار  رهاظ  مشچ  اب  هدـهاشم  سکره  هتفگ و  تسرد  دـیوگب  ار  لد  مشچ  اب  هدـهاشم  سک  ره  رهاظ ،  مشچ  اـب  هدـهاشم  لد و  مشچ 
رفاـک دـنادب  قلخ  هیبـش  ار  ادـخ  سک  ره  دوـمرف : ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ اریز  تسا ،  هدـش  رفاـک  وا  تاـیآ  ادـخ و  هب  هتفگ و  غورد 

( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  هدـش  لقن  لضف  نب  لیعامـسا  زا  قودـص  دـیحوت  باتک  رد  هک  يرگید  تیاور  رد  و  ( . 4) تسا
ام الا  كردتال  راصبالا  نا  تسا . . .  هزنم  رایسب  يزیچ و  نینچ  زا  دنوادخ  تسا  هزنم  دومرف : دوش ؟  یم  هدید  تمایق  رد  ادخ  ایآ  مدیسرپ 

دنوادـخ هک  یلاح  رد  دـنراد  یتیفیک  گنر و  هک  ار  یئاهزیچ  زج  دـنیب  یمن  اهمـشچ  : »» تایفیکلا ناولالا و  قلاـخ  هللاو  ۀـیفیکلا  نول و  هل 
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بلطم نیا  زورما  هدـش و  هیکت  گنر ) « ) نول  » هملک يور  ًاصوصخم  ثیدـح  نیا  رد  هکنیا  بلاج  ( 5 «) تسا اه  تیفیک  اهگنر و  هدننیرفآ 
هتشادن گنر  هنوگ  چیه  یمـسج  رگا  و  دوش ،  یم  هدید  نآ  گنر  هراومه  هکلب  دوش ،  یمن  هدید  زگره  مسج  دوخ  هک  تسا  نشور  امرب 

(6  . ) دش دهاوخن  هدید  زگره  دشاب 

اهتشون یپ 

دلج نازیملا  لقن  هب  انب  رابخالا  یناعم  4 ـ  هیآ 10 .  حتف  هروس  3 ـ  هیآ 23 و 24 .  تمایق  هروس  2 ـ  هحفص 653 .  دلج 7  رانملا  ریسفت  1 ـ 
هنومن 5/381 ریسفت  6 ـ  هحفص 753 .  لوا  دلج  نیلقثلارون  5 ـ  هحفص 268 .   8

؟  درک تیؤر  ياضاقت  ع )  ) یسوم ارچ  22 ـ 

اب هد ، ) ناشن  نم  هب  ار  تدوخ  اراگدرورپ  « ) کیلا رظنا  ینرا  ّبر  : » درک ضرع  هک  میناوخ  یم  یسوم  نابز  زا  هیآ 143  فارعا  هروس  رد 
یبوخ هب  دوب و  راگدرورپ  مزعلا  اولوا  گرزب و  ربمایپ  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم تسا ،  نیا  دـیآ  یم  شیپ  هک  یلاؤس  هیآ ،  نیا  هب  هجوت 
دارفا نأش  رد  یتح  هک  یتساوخرد  نینچ  هنوگچ  تسا  تیؤرو  هدـهاشم  لباق  هن  دراد و  ناـکم  هن  تسا و  مسج  هن  دـنوادخ  تسناد ،  یم 

هیلع  ) یـسوم هک  تسا  نیا  باوج  نیرت  نشور  یلو  دـنا ،  هتفگ  یفلتخم  ياه  خـساپ  نارـسفم  هچرگ  درک ؟  راـگدرورپ  زا  تسین  يداـع 
هیآ  ) دنروآ نامیا  ات  دننیبب  ار  ادخ  دیاب  هک  دنتشاد  رارـصا  لیئارـسا  ینب  نالهاج  زا  یعمج  اریز  درک ،  موق  نابز  زا  ار  اضاقت  نیا  مالـسلا )

 ، دنونشب یفاک  خساپ  ناگمه  ات  دنک  حرطم  ار  اضاقت  نیا  هک  درک  ادیپ  تیرومأم  ادخ  فرط  زا  وا  و  تسا ) بلطم  نیا  رب  هاوگ  ءاسن   153
عوضوم نیا  هب  زین  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا رابخا  نویع  باتک  رد  هک  یثیدح  رد 

یسوم هک  میناوخ  یم  هیآ 155  هروس  نیمه  رد  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دییأت  ار  ریـسفت  نیا  هک  ینـشور  نئارق  زا  ( . 1) تسا هدش  حیرصت 
هب دـنداد ،  ماجنا  ام  ناهیفـس  هک  یلمع  رطاخ  هب  ار  ام  ایآ  : » انم ءاهفـسلا  لـعف  اـمب  اـنکلهتا  درک : ضرع  ارجاـم  نیا  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  )

يرفن داتفه  دیاش  هکلب  تشادـن  ار  یئاضاقت  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم اهنت  هن  هک  دوش  یم  نشور  هلمج  نیا  زا  یناسر » ؟  یم  تکاله 
تادهاشم ات  دـندوب ،  لیئارـسا  ینب  ناگدـنیامن  دنمـشناد و  دارفا  اهنت  اهنآ  دنتـشادن ،  یقطنم  نینچ  دـندوب  هتفر  هاگ  داعیم  هب  وا  اب  هک  مه 

 . هحفص 65 مود  دلج  نیلقثلارون  ریسفت  1 ـ  ( 2  . ) دننک نایب  دنتشاد  ار  راگدرورپ  هدهاشم  داهنـشیپ  هک  ربخیب  لهاج و  هدوت  يارب  ار  دوخ 
هنومن 6/356 ریسفت  2 ـ 

؟  تسیچ ادخ  شرع  23 ـ 

؟  تسیچ ادخ  شرع 

؟  تسیچ ادـخ  شرع  زا  روظنم  هک  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  تسا  هدـش  هراـشا  یهلا  شرع  هب  هبترم  تسیب  دودـح  دـیجم  نآرق  تاـیآ  رد 
دنوادخ و تمظع  رگنایب  یتسرد  هب  دناوت  یمن  هدش  عضو  ام  زیچان  دودحم و  یگدنز  تاصخـشم  نایب  يارب  هک  ام  ظافلا  میا  هتفگ  اهراب 

یم میـسرت  ار  تمظع  همه  نآ  زا  یحبـش  ظافلا  نیا  یئانک  یناعم  زا  هدافتـسا  اب  لیلد  نیمه  هب  دـشاب ،  وا  گرزب  تاـقولخم  تمظع  یتح 
رد دنلب » هیاپ  تخت   » ای فقـس »  » ینعم هب  تغل  رد  هک  تسا  شرع »  » هملک تسا  هدرک  ادیپ  ار  تشونرـس  نیا  هک  یظافلا  هلمج  زا  و  مینک . 
هب راگدرورپ  شرع  ناونع  هب  دنوادخ  تردق  تخت  دروم  رد  هملک  نیا  سپـس  هدـمآ ،  تسا  هاتوک  هیاپ  تخت  ینعم  هب  هک  یـسرک  لباقم 

نخـس هفـسالف  ناثدحم و  نارـسفم و  دشاب ؟  یم  یئانعم  هچ  زا  هیانک  هملک  نیا  تسیچ و  ادخ  شرع  زا  روظنم  هکنیا  رد  تسا .  هتفر  راک 
هاگ و  ادخ . » تیمکاح  تیکلام و   » ینعم هب  هاگ  و  دنا .  هدرک  ریسفت  راگدرورپ » نایاپ  یب  ملع   » ینعم هب  ار  شرع  یهاگ  دنا .  هتفگ  رایسب 
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تخت هک  هنوگنامه  دـشاب ،  یم  وا  ماقم  تمظع  رگنایب  فاصوا  نیا  زا  کی  ره  هک  ارچ  وا ،  هیلالج  هیلامک و  تافـص  زا  کـیره  ینعم  هب 
قبط تسا .  تیمیحر  شرع  تینامحر و  شرع  و  تردـق ،  شرع  و  ملع ،  شرع  ياراد  دـنوادخ  يرآ  تسا .  اهنآ  تمظع  هناشن  نیطالس 

زا یـضعب  رگید .  یجراخ  دوجو  کی  هن  دـنک ،  یم  راگدرورپ  كاپ  تاذ  تافـص  هب  تشگزاب  شرع »  » موهفم هناـگ  هس  ياهریـسفت  نیا 
ماما زا  ثایغ  نب  صفح  هک  یثیدـح  دـننام  دـیامن ،  یم  دـییأت  ار  ینعم  نیمه  زین  هدیـسر  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  قرط  زا  هک  یتاـیاور 

: دومرف دـندرک ،  لاؤس  ضرالاو » تاوامـسلا  هیـسرک  عسو   » ریـسفت هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص
و هدرک ،  فقاو  نآ  رب  ار  ایبنا  هک  یملع  ینعم  هب  ار  شرع » ( » مالـسلا هیلع   ) ماما نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  و  ( . 1 «) تسا وا  ملع  روظنم  »

ماهلا اب  نارـسفم  زا  رگید  یـضعب  هک  یلاح  رد  ( . 2) هدومرف ریـسفت  تسا  هدرکن  هاگآ  نآ  زا  ار  سکچیه  هک  یملع  ینعم  هب  ار  یـسرک » »
: دنا هتفگ  یضعب  هلمج  زا  دنا .  هدرک  ریسفت  راگدرورپ  تاقولخم  زا  میظع  دوجوم  ود  هب  ار  یسرک »  » و شرع »  » يرگید تایاور  زا  نتفرگ 
نامـسآ و هکلب  دراد ،  رارق  یـسرک  نورد  رد  نامـسآ  نیمز و  نیا  هعومجم  دنا  هتفگ  هاگ  و  تسا .  یتسه  ملاع  هعومجم  شرع  زا  روظنم 

تـسا يرتشگنا  هقلح  نوچمه  زین  شرع  ربارب  رد  یـسرک  و  روانهپ ،  نابایب  کی  رد  تسا  يرتشگنا  هقلح  نوچمه  یـسرک  ربارب  رد  نیمز 
بلق نا  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  دنا ،  هدرک  قالطا  لماک  نانمؤم  ایـصوا و  ایبنا و  بلق  رب  ار  شرع »  » هاگ و  عیـسو .  نابایب  کی  رد 

یضراالو یئامس  ینعسی  مل  تسا : هدش  لقن  یسدق  ثیدح  رد  زین  و  (( 3 «!)) تسا ادخ  گرزب  شرع  نمؤم  بلق  : » نمحرلا شرع  نمؤملا 
يارب اما  (( 4 «!)) تسا نم  هاگیاج  نم  نمؤم  هدنب  بلق  یلو  درادن  ارم  دوجو  تعـسو  نم  نیمز  نامـسآ و  : » نمؤملا يدبع  بلق  ینعـسو  و 

رد ار  نآ  لامعتسا  دراوم  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  دهد ـ  یم  هزاجا  ناسنا  صیخـشت  تردق  هک  اجنآ  ات  هتبلا  شرع ـ  ینعم  تقیقح  كرد 
دنوادـخ  » شرعلا یلع  يوتـسا  مث  دروخ :  یم  مشچ  هب  ریبعت  نیا  نآرق  زا  يدایز  تایآ  رد  میهد .  رارق  یـسررب  دروم  ًاـقیقد  دـیجم  نآرق 
یتاریبعت ای  و  رمالا » ربدی   » هلمج ریبعت  نیا  رس  تشپ  تایآ  زا  یضعب  رد  و  ( . 5 «) تفای طلست  شرع  رب  ناهج ) تقلخ  نتفرگ  نایاپ  زا  دعب  )

دوش یم  هدـید  شرع  يارب  یئاه  فیـصوت  نآرق  تایآ  زا  رگید  یـضعب  رد  دوش .  یم  هدـید  تسا  راگدرورپ  ریبدـت  ملع و  زا  یکاـح  هک 
دروم هیآ  دننام  تسا  شرع  نالماح  زا  نخس  هاگ  ( . 129 هبوت ـ   ) میظعلا شرعلا  بر  وهو  دیامرف : یم  هک  اجنآ  میظع »  » هب فیصوت  دننام 

هاگ و  ( . 57 رمز ـ   ) شرعلا لوح  نم  نیفاح  ۀـکئالملا  يرتو  دـنا  هتفرگ  ار  شرع  درگادرگ  هک  تسا  يا  هکئالم  زا  نخـس  هاـگ  و  ثحب . 
تاـیاور رد  هک  يرگید  تاریبـعت  تاریبـعت و  نـیا  عوـمجم  زا  ءاـملا .  یلع  هـشرع  ناـکو  هـتفرگ » رارق  بآ  يور  ادـخ  شرع   » دـیوگ یم 

زا یکی  دراد .  یکرتـشم  هشیر  دـنچ  ره  هدـش  قـالطا  یفلتخم  یناـعم  رب  شرع  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوت  یم  یبوخ  هب  هدـش  دراو  یمالـسا 
ناونع هب  شرع  هملک  یلومعم  تاـقالطا  رد  یتح  هک  ارچ  تسا ،  یتسه » ملاـع  ریبدـت  تیکلاـم و  تموکح و   » ماـقم ناـمه  شرع  یناـعم 

 ، تخیر ورف  شتردق  هکنیا  زا  هیانک  هشرع » لث  نالف  : » میئوگ یم  دور ،  یم  راک  هب  شیوخ  روشک  روما  رب  رادمامز  کی  طلـست  زا  هیانک 
یگمه هک  ارچ  تسا ،  یتسه » ملاع  هعومجم   » شرع یناعم  زا  رگید  تسکـش . » مهرد  وا  تخت  ياـه  هیاـپ  : » میئوگ یم  زین  یـسراف  رد  و 

ملاع  » ینعم هب  شرع »  » هاگ و  دور .  یم  راک  هب  نیئاپ  ملاع  ینعم  هب  یـسرک »  » و الاب » ملاع   » ینعم هب  شرع »  » هاگ تسا و  وا  تمظع  هناـشن 
عسو تسا  هدمآ  یسرکلا  ۀیآ  رد  هکنانچ  دوش  یم  لامعتسا  نامسآ  نیمز و  زا  معا  هدام  ملاع  عومجم  ینعم  هب  یـسرک  و  تعیبط » ءاروام 

قالطا ادخ » ملع   » رب شرع  یهاگ  دنتسین  ادج  وا  كاپ  تاذ  زا  دنوادخ  تامولعم  تاقولخم و  هک  اجنآ  زا  و  ضرالاو .  تاومسلا  هیـسرک 
وا و كاپ  تاذ  تفرعم  هاگیاج  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدـش  هتفگ  نامحرلا » شرع   » ناـمیا اـب  ناگدـنب  كاـپ  بلق  هب  رگا  و  تسا .  هدـش 

نآ یناعم  زا  کیمادک  شرع  زاروظنم  هک  دـیمهف  نئارق  زا  دـیاب  دروم  ره  رد  نیاربانب  تسا .  وا  تردـق  تمظع و  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن 
نخـس هک  ثحب  دروم  هیآ  رد  تسا .  دـنوادخ  تمظع  یگرزب و  رگنایب  شرع  هک  دـنک  رتشم  رما  نیا  رد  یگمه  لاح  ره  رد  یلو  تسا ، 
شرع نالماح  دشاب و  یتسه  ملاع  رد  شریبدت  دنوادخ و  تموکح  نامه  شرع  زا  روظنم  تسا  نکمم  دیوگ  یم  یهلا  شرع  نالماح  زا 

نالماح دـشاب و  تعیبط  ءاروام  ملاع  ای  یتسه و  ملاع  هعومجم  ینعم  هب  تسا  نکمم  زین  و  دنتـسه .  وا  ریبدـت  تیمکاح و  ناگدـننک  ارجا 
(6  . ) تسا اهنآ  شود  رب  ادخ  نامرف  هب  ناهج  نیا  ریبدت  ياه  هیاپ  هک  دنتسه  یناگتشرف  نآ 
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اهتشون یپ 

5 هحفص 39 .  دلج 58  راونالا  راحب  4 ـ  هحفص 39 .  دلج 58  راونالا  راحب  3 ـ  ثیدح 46 و 47 )  ) هحفص 28 دلج 58  راونالا  راحب  1و2 -
هنومن 20/35 ریسفت  6 ـ  دیدح 4 .  هدجس 4 ـ  ناقرف 59 ـ  دعر 2 ـ  سنوی 3 ـ  فارعا 54 ـ   ـ

؟  تسیچ ّرذ  ملاع  نامیپ  24 ـ 

اُولاَق ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  نِم  َمَداَء  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  میناوخ : یم  هیآ 173  فارعا  هروس  رد 
هیرذ مدآ ،  نادنزرف  بلـصو  تشپ  زا  تراگدرورپ  هک  ار  ینامز  روایب  رطاخ  هب  َنِیلِفغ .  اَذَه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِۀَمَیِْقلا  َمْوَی  ْاُولوُقَت  نَأ  َآنْدِهَـش  یََلب 

ارچ  ) میهد یم  یهاوگ  يرآ ،  دنتفگ  متـسین ! ؟  امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف ): و   ) تخاس نتـشیوخ  رب  هاوگ  ار  اهنآ  تفرگرب و  ار  اهنآ 
هیآ نیا  رد  ربخ . ) یب  یسانشادخ  دیحوت و  يرطف  نامیپ  زا  و   ) میدوب لفاغ  نیا  زا  ام  دیئوگن  زیخاتسر  زور  رد  هکنیا  يارب  درک ) ؟  نینچ 
نیا ملاع و  نیا  زا  روظنم  تسا ؟  هدوب  هنوگچ  نامیپ  نیا  اما  هدـش ،  هتفرگ  مدآ  نادـنزرف  زا  هتـسبرس  روط  هب  هک  تسا  ینامیپ  زا  نخـس  ، 

تروص هب  مدآ  نادنزرف  جورخ  ماگنه  هب  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ،  شنیرفآ  نیوکت و  و  ترطف » نامیپ   » و اهدادعتـسا » ملاع   » نامه نامیپ 
اهنآ هب  دیحوت  تقیقح  يارب  یگدامآ  دادعتـسا و  دنوادخ  دنتـسین  شیب  یتارذ  ماگنه  نآ  رد  هک  ناردام  محر  هب  ناردپ  بلـص  زا  هفطن » »

لـقع و رد  مه  تسا و  هدـش  هدراذـگ  هعیدو  هب  یتاذ  نورد  سح  کـی  تروـص  هب  یهلاّرـس  نیا  ناـشترطف  داـهن و  رد  مـه  تـسا ،  هداد 
نابز هب  هدرک  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  یلاؤس  دندیحوت و  حور  ياراد  رـشب  دارفا  همه  نیاربانب  هاگآ . ! دوخ  تقیقح  کی  تروص  هب  ناشدرخ 
ًالثم تسین  مک  زین  هنازور  ياهوگتفگ  رد  اهریبعت  هنوگنیا  تسا .  نابز  نیمه  هب  زین  دـنا  هداد  اهنآ  هک  یخـساپ  تسا و  شنیرفآ  نیوکت و 

« تسا هتفرن  باوخ  هب  بشید  دیوگ  یم  وا  هتخیر  مه  هب  نامـشچ  : » میئوگ یم  ای  نورد » ّرـس  زا  دهد  یم  ربخ  هراسخر  گنر  : » میئوگ یم 
سرغ كراـهنا و  قـش  نم  ضرـالا  لـس  : » تسا هـتفگ  یم  نـینچ  دوـخ  نانخـس  رد  هـک  دـننک  یم  لـقن  برع  ياـبطخ  اـبدا و  زا  یکی  زا 

تناتخرد و  هدوشگ ؟  ار  وت  ياهرهن  هار  یـسک  هچ  سرپب  نیمز  نیا  زا  «: » ًارابتعا کتباجا  ًاراوح  کبجت  مل  ناف  كرامث  عنیاو  كراجـشا 
نآرق رد  تفگ . » دهاوخ  باوج  لاح  نابز  هب  دـیوگن  خـساپ  وت  هب  یلومعم  نابز  اب  نیمز  رگا  هدـیناسر ؟  ار  تیاه  هویم  هدرک و  سرغ  ار 

اتلاق ًاهرک  وا  ًاعوط  ایتئا  ضرالل  اهل و  لاقف   » دـننام تسا ،  هدـمآ  تاـیآ  زا  یـضعب  رد  لاـح  ناـبز  هنیمز  رد  نتفگ  نخـس  ریبعت  زین  دـیجم 
يور زا  ام  دنتفگ : اهنآ  دیهن  نامرف  رب  رس  دیئایب و  رابجا  يور  زا  ای  لیم  اب  دومرف : نیمز  نامسآ و  هب  دنوادخ  (: » 11 تلصف ـ  « ) نیعئاطانیتا

هنومن 7/6 ریسفت  1 ـ  ( 1 « . ) میداهن نامرف  رب  رس  میدمآ و  لیم 

؟  تسا انعم  هچ  هب  ادخ  يوس  زا  تلالض  تیاده و  25 ـ 

تلالض تیاده و 

و قـیرط » هئارا  : » دـنا هدرک  میـسقت  هبعـش  ود  هب  ار  نآ  و  ( 1) تسا تقد  فطل و  اـب  مأوـت  یئاـمنهار  تلـالد و  ینعم  هب  تغل  رد  تیادـه   
نآ بلاط  هک  یسک  هب  ار  هار  ناسنا  هاگ  هکنیا : حیضوت  ( . 2 «) ینیوکت تیاده   » و یعیرـشت » تیاده   » رگید ریبعت  هب  و  بولطم » هب  لاصیا  »

نابلاط تسد  هاگ  یلو  تسا .  وا  دوخ  هدهع  رب  دوصقم  هب  ندیسر  هار و  ندومیپ  اما  دهد ،  یم  ناشن  تیانع  فطل و  مامت و  تقد  اب  تسا 
ندومیپ طئارـش  هتخادرپ ،  نوناق  نایب  هب  اهنت  لوا  هلحرم  رد  رگید  ریبعت  هب  دناسر .  یم  دصقم  هب  ار  وا  قیرط  هئارا  رب  هوالع  دریگ و  یم  ار 

و فرطرب ،  ار  عناوم  دزاـس ،  یم  مهارف  ار  رفـس  لـئاسو  نیا ،  رب  هوـالع  مود  هلحرم  رد  یلو  دـنک ،  یم  ناـیب  ار  دـصقم  هب  ندیـسر  هار و 
کی تسا .  لالـضا »  » نآ لباقم  هطقن  هتبلا  دـنک .  یم  تظافح  تیامح و  یهارمه و  دـصقم  ات  ار  هار  نیا  نارفاسم  و  لح ،  ار  تالکـشم 

یم تبسن  وا  هب  ار  ود  ره  و  درمـش ،  یم  ادخ  لعف  ار  تلالـض  تیاده و  نآرق  هک  دزاس  یم  نشور  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  هب  یلامجا  هاگن 
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رد هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  دشک  یم  ازارد  هب  نخس  میرمـشب  دنیوگ  یم  نخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتایآ  همه  میهاوخب  رگا  و  دهد ، 
« . دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  : » میقتسم طارـص  یلا  ءآشی  نم  يدهی  هللاو  میناوخ  یم  هرقب  هروس  هیآ 213 

سک ره  دنک و  یم  تیاده  دهاوخب  ار  سکره  وا  یلو  : » ءاشی نم  يدـهی  ءآشی و  نم  لضی  نکلو  تسا : هدـمآ  لحن  هروس  هیآ 93  رد  و 
 . دروخ یم  مشچ  هب  دیجم  نآرق  زا  يدایز  تایآ  رد  ود  نیا  زا  یکی  ای  تلالض و  تیاده و  دروم  رد  ریبعت  نیا  هیبش  هارمگ . » دهاوخب  ار 
 ، دـهد یم  تبـسن  ادـخ  هب  هدرک ،  یفن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  زا  ار  تیادـه  ًاحیرـص  تایآ  زا  یـضعب  رد  رتالاب  نیا  زا  ( 31)

تیاده يراد  تسود  ار  سکرهوت  : » ءآشی نم  يدهی  هللا  نکلو  تببحا  نم  يدـهتال  کنا  میناوخ : یم  صـصق  هروس  هیآ 56  رد  هکنانچ 
نم يدـهی  هللا  نکلو  مهادـه  کیلع  سیل  میناوخ : یم  هرقب  هیآ 272  رد  و  دنک !» یم  تیادـه  دـهاوخب  ار  سکره  ادـخ  یلو  ینک ،  یمن 

قیمع ینعم  كرد  مدع  تایآ و  نیا  یحطـس  هعلاطم  دنک . » یم  تیاده  دهاوخب  ار  سکره  ادخ  یلو  تسین ،  وت  رب  اهنآ  تیادـه  : » ءاشی
بتکم ياهراوآ  ریز  و  دـنوش ،  فرحنم  تیادـه »  » قیرط زا  و  دـنتفیب ،  تلالـض »  » هب اهنآ  ریـسفت  رد  یهورگ  هک  تسا  هدـش  ببـس  اـهنآ 

ات دـنا ،  هدرک  طوقـس  كانلوه  هاگترپ  نیا  رد  و  هدـنامن ،  نوصم  تفآ  نیا  زا  فورعم  نارـسفم  زا  یـضعب  یتح  دـندرگ ،  نوفدـم  ربج » »
دنوادخ تمکح  تلادع و  هلأسم  اب  هدیقع  نیا  داضت  نوچ  هکنیا  بجع  و  هتسناد ،  يربج  لحارم ،  مامت  رد  ار  تلالضو  تیاده  هک  اجنآ 

ربج لصا  هب  لئاق  ام  رگا  الوصا  دننک ،  حالـصا  ار  دوخ  ياطخ  هکنیا  ات  دـنوش ،  رکنم  ار  تلادـع  لصا  هک  دـنا  هداد  حـیجرت  هدوب  نشور 
بتکم رادـفرط  هک  اـهنآ  اـّما  دـنام .  دـهاوخن  یقاـب  ینامـسآ  بتک  لازنا  نـالوسر و  لاـسرا  تیلوئـسم و  فیلکت و  يارب  یموهفم  میـشاب 

دنک و تلالـض  قیرط  ندومیپ  هب  روبجم  ار  یهورگ  ادخ  هک  دوش  اریذپ  ار  نخـس  نیا  دناوت  یمن  یمیلـس  لقع  چیه  دندقتعم  دـنرایتخا و 
ینازرا شاداپ  ازج و  اهنآ  هب  تهج  یب  دـعب  دـنک و  تیادـه  رابجا  هب  ار  یهورگ  ای  و  دـهد ،  رفیک  يرابجا  راک  نیا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دـعب 

نیا ریـسفت  يارب  يرگید  قرط  اهنآ  دوش ،  لئاق  نارگید  رب  دـنا  هدادـن  ماجنا  ناـشدوخ  هک  يراـک  رطاـخ  هب  اـهنآ  يارب  يزاـیتما  و  دراد ، 
دنک یم  ریـسفت  یبوخ  هب  ار  اهنآ  همه  تسا و  راگزاس  تلالـض  تیاده و  تایآ  همه  اب  هک  يریـسفت  نیرت  قیقد  دـنا  هدرک  باختنا  تایآ 
دراد یناگمه  یمومع و  هبنج  قیرط  هئارا  ینعم  هب  یعیرـشت  تیاده  میئوگب : هک  تسا  نیا  دشاب  نآ  رد  يرهاظ  فالخ  نیرتمک  هکنآ  یب 
ناشن ناسنا  هب  ار  هار  ام  : » اروفک اماو  ًارکاش  اما  لیبسلا  هانیده  انا  هدـمآ  رهد  هروس  هیآ 3  رد  هکنانچ  تسین ،  نآ  رد  یطرـش  دیق و  چیهو 

هب ار  اه  ناسنا  همه  وت  : » میقتسم طارص  یلا  يدهتل  کناو  میناوخ : یم  نارمع  لآ  هیآ 51  رد  و  نارفک » ای  دنک  يرازگ  رکش  هاوخ  میداد 
هراـبرد و  دراد .  ادـخ  زا  دراد  وا  هچره  هک  ارچ  تسا  ادـخ  توعد  رهظم  ربماـیپ  توعد  تسا  یهیدـب  ینک ، » یم  توعد  میقتـسم  طارص 

هب راگدرورپ  يوس  زا  یهلا  تیادـه   » يدـهلا مهبر  نم  مهءاج  دـقلو  تسا  هدـمآ  مجن  هروس  هیآ 23  رد  ناکرـشم  ناـفرحنم و  زا  یعمج 
 ، هار ياه  مخ  چیپ و  مامت  زا  اهنآ  ندنارذگ  ناگدنب و  تسد  نتفرگ  بولطم و  هب  لاصیا  ینعم  هب  ینیوکت  تیاده  اما  دـمآ . » اهنآ  غارس 

یمن طرـش  دیق و  یب  زگره  تسا  نآرق  تایآ  زا  رگید  يرایـسب  ثحب  عوضوم  هک  تاجن  لحاس  هب  ندناسر  ات  اهنآ  زا  تیامح  ظفح و  و 
صوصخم زین  تسا  نآ  لباقم  هطقن  هک  لالـضاو  هدـش ،  نایب  نآرق  رد  اـهنآ  فاـصوا  هک  تسا  یهورگ  صوصخم  تیادـه  نیا  دـشاب ، 

ًاقیقد ار  نآ  طرش  دیق و  تایآ  زا  رگید  يرایسب  یلو  تسا  قلطم  تایآ  زا  یضعب  هچرگ  هتـشگ .  نایب  زین  نانآ  فاصوا  هک  تسا  یهورگ 
رد يدـیدرت  ماهبا و  چـیه  دوش و  یم  نشور  الماک  بلطم  مینیچ  یم  مهرانک  ار  دـیقم »  » و قلطم »  » تایآ نیا  هک  یماـگنهو  هدرک ،  ناـیب 
هب نونکا  دنک .  یم  دیکأت  ار  نآ  ًاقیقد  هکلب  تسین ،  فلاخم  ناسنا  هدارا  يدازآ  رایتخا و  هلأسم  اب  اهنت  هن  و  دنام ،  یمن  یقاب  تایآ  ینعم 
نآ هلیـسو  هب  : » نیقـسافلا الا  هب  لضی  ام  ًاریثک و  هب  يدهیو  ًاریثک  هب  لضی  دیوگ : یم  اج  کی  رد  دـیجم  نآرق  دـیئامن : هجوت  ریز  حیـضوت 

همشچرس اجنیا  رد  هرقب 26 . ) « ) دزاس یمن  هارمگ  ار  ناقـساف  زج  اما  دـنک ،  یم  تیادـه  ار  یهورگ  هارمگ و  ار  یهورگ  لـثملا ،  برض 
موق دـنوادخ  : » نیملاظلا موقلا  يدـهیال  هللاو  دـیوگ : یم  رگید  ياج  رد  هدـش .  هدرمـش  یهلا  نامرف  تعاطا و  زا  جورخ  قسف و  تلالض ، 
ياج رد  تسا  هدرک  یفرعم  تلالـض  زاس  هنیمز  ار  نآ  هدش و  ملظ  هلأسم  يور  هیکت  اجنیا  رد  هرقب 258 . ) « ) دنک یمن  تیاده  ار  رگمتس 
هنیمز ناونع  هب  رفک  اـجنیا  رد  ( . 264 هرقب ـ  « ) دنک یمن  تیادـه  ار  رفاک  موق  دـنوادخ  : » نیرفاکلا موقلا  يدـهیال  هللاو  میناوخ : یم  رگید 
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هک ار  یـسک  دـنک  یمن  تیادـه  دـنوادخ  : » رافک بذاک  وه  نم  يدـهیال  هللا  نا  میناوخ : یم  رگید  هیآ  رد  زاب  هدـش .  رکذ  یهارمگ  زاس 
: هدمآ رگید  ياج  رد  و  تسا .  هدرمش  تلالض  همدقم  ار  نارفک  یئوگغورد و  زین  اجنیا  رد  (« . 3 رمز ـ  « ) تسا هدننک  نارفک  وگغورد و 

ینعی ( . 28 رفاغ ـ   ) تسا وگغورد  رایسب  راک و  فارـسا  هک  ار  یـسک  دنک  یمن  تیاده  دنوادخ  : » باذک فرـسم  وه  نم  يدهیال  هللا  نا 
نیا زا  یـضعب  تسا ،  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تاـیآ  زا  یتمـسق  میدروآ  اـجنیا  رد  هچنآ  هتبلا  تـسا .  یهارمگ  لـماع  یئوـگغورد  فارـسا و 

ياراد هک  درمـش  یم  یناسک  صوصخم  ار  یهلا  تلالـض  نآرق  هکنیا  هجیتن  هدـمآ .  فلتخم  ياه  هروس  رد  ًارارک  میهافم  نیمه  اب  تایآ 
یهارمگ تلالـض و  هتـسیاش  دنفاصوا  نیا  ياراد  هک  یناسک  ایآ  نارفک . »  » و فارـسا » « ، » غورد « ، » قسف « ، » ملظ « ، » رفک : » دنفاصوا نیا 

نـشور ترابع  هب  زاب  دریگ ! ؟  یمن  ارف  ار  وا  بلق  باجح  تملظ و  ایآ  دوش  یم  روما  نیا  بکترم  هک  یـسک  رگید  ریبعت  هب  و  دنتـسین ! ؟ 
هب ار  وا  و  دـنکفا ،  یم  وا  لقع  شوگ و  مشچ و  رب  هدرپ  دریگ ،  یم  ار  ناسنا  نماد  هاوخان  هاوخ  هک  دراد  يراثآ  تافـص  لاـمعا و  نیا  رت 

نیا مامت  رد  ار  لالـضا  ناوت  یم  تسا ،  دـنوادخ  نامرف  هب  بابـسا  همه  ریثأت  ءایـشا و  همه  تیـصاخ  هک  اجنآ  زا  و  دـناشک ،  یم  تلالض 
دروم رد  اما  و  تلالـض ،  هلأسم  هنیمز  رد  نیا  تسا .  اهنآ  هدارا  يدازآ  ناگدـنب و  رایتخا  نیع  تبـسن  نیا  اما  داد ،  تبـسن  ادـخ  هب  دراوم 

زا یتمسق  تسین .  یهلا  تمکح  فالخ  رب  و  تلع ،  نودب  مه  نآ  دهد  یم  ناشن  هک  هدش  نایب  نآرق  رد  یفاصوا  طئارـش و  زین  تیاده » »
عبتا نم  هللا  هب  يدـهی  میناوخ : یم  اج  کـی  رد  هدـمآ .  ریز  تاـیآ  رد  بلج ،  ار  یهلا  فطل  دروآ و  یم  تیادـه  قاقحتـسا  هک  یفاـصوا 

زا هک  ار  یناسک  نآرق  هلیـسو  هب  دنوادخ  : » میقتـسم طارـص  یلا  مهیدهی  هنذاب و  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر 
و درب ،  یم  یئانـشور  يوس  هب  شنامرف  هب  اه  یکیرات  زا  و  دنک ،  یم  تیاده  تمالـس ،  ياههار  هب  دننک  یم  يوریپ  وا  يدونـشخ  اضر و 

هدرمش یهلا  تیاده  زاس  هنیمز  وا ،  يدونشخ  بلج  و  ادخ ،  نامرف  يوریپ  اجنیا  رد  هدئام 16 . ) « ) دیامن یم  يربهر  تسار  هار  هب  ار  اهنآ 
 ، دزاس یم  هارمگ  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  : » بانا نم  هللا  يدـهیو  ءآشی  نم  لـضی  هللا  نا  میناوخ : یم  رگید  ياـج  رد  تسا .  هدـش 

هدش هدرمش  تیاده  قاقحتسا  لماع  هبانا » هبوت و   » زین اجنیا  رد  دعر 27 . ) « ) دیامن یم  تیاده  دنک  وا  يوس  هب  تشگزاب  هک  ار  سکرهو 
تیاده دوخ  ياههار  هب  ار  نانآ  دننک  داهج  ام  هار  رد  هک  یناسک  : » انلبـس مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو  دیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  تسا . 

و تسا .  هدـش  رکذ  تیادـه  یلـصا  طرـش  ناونع  هب  ادـخ » هار  رد  هناصلخم و  داهج   » مهنآ داـهج »  » اـجنیا رد  ( . 69 توبکنع « ) مینک یم 
رب دـنوادخ  دـنا  هتـشادرب  ار  تیادـه  نیتسخن  ياـه  ماـگ  هک  یناـسک  : » يدـه مهداز  اودـتها  نیذـلاو  میناوخ : یم  رگید  هیآ  رد  هرخـالاب 

نیا همادا  يارب  یطرش  ناونع  هب  تیاده  هار  زا  يرادقم  ندومیپ  اجنیا  رد  ( . 17 هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم هروس  « ) دیازفا یم  ناشتیاده 
شالت و داهج و  ات  دنـشابن  وا  ناـمرف  وریپاـت  دـشابن ،  يا  هباـنا  هبوت و  ناگدـنب  يوس  زا  اـت  هکنیا  هجیتن  هدـش .  رکذ  دـنوادخ  فطل  هب  هار 

یمن ار  نانآ  تسد  دوش ،  یمن  نانآ  لاح  لماش  یهلا  فطل  دنرادنرب .  قح  ریـسم  رد  ار  نیتسخن  ياهماگ  ات  و  دریگن ،  تروص  یـششوک 
يربج رب  لیلد  ای  تسا و  باسح  یب  دنفاصوا  نیا  ياراد  هک  یناسک  هب  تبـسن  تیادـه  لومـش  ایآ  دـنک .  یمن  بولطم  هب  لاصیا  دریگ و 

ای هتسناوتن  هک  یناسک  یهتنم  تسا ،  ایوگ  نشور و  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تایآ  دینک  یم  هظحالم  دوش .  یم  بوسحم  تیاده  ندوب 
 ، تقیقح دندیدن  نوچ   » و دنا ،  هدش  یکانرطخ  هابتشا  نانچ  راتفرگ  دننک  تلالض  تیاده و  تایآ  زا  یحیحص  يدنب  عمج  دنا  هتـساوخن 

تیادـه و تایآ  رد  هک  یهلا  تیـشم  لاـح  ره  هب  دـنا ! هتخاـس  مهارف  ناـشدوخ  زین  ار  تلالـض »  » نیا هنیمز  تفگ  دـیاب  دـندز » هناـسفا  هر 
نآ هک  دراد  یصاخ  طئارش  دروم  ره  رد  هکلب  تسین ،  تمکح  زا  یلاخ  لیلد و  یب  تیـشم  ینعم  هب  زگره  هدش ،  هیکت  نآ  يور  تلالض 

(4  . ) دنک یم  وا  ندوب  میکح  اب  گنهامه  ار 

اهتشون یپ 

زا زج  ار  یتیاده  هنوگ  ره  هک  هدـش  هتفرگ  یعیـسو  ینعم  هب  اجنیا  رد  ینیوکت  تیادـه  هک  دـیئامرف  تقد  2 ـ  يدـه . »  » هدام تادرفم  1 ـ 
سنوی ماعنا 88 ـ  هرقب 272 ـ  رثدم 31 ـ  رمز 23 ـ  رطاف 8 ـ  تاـیآ : هنومن  ناونع  هب  3 ـ  دوش .  یم  لماش  قیرط  هئارا  نیناوق و  ناـیب  قیرط 
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هنومن 19/461 ریسفت  4 ـ  درب .  مان  ناوت  یم  ار  میهاربا 4 ـ  دعر 27 ـ   25

؟  تسانعم هچ  هب  ناهج  تادوجوم  یمومع  حیبست  26 ـ 

؟  تسانعم هچ  هب  ناهج  تادوجوم  یمومع  حیبست 

حیرـص همه  زا  دیاش  هک  هدمآ  نایم  هب  گرزب  دنوادخ  ربارب  رد  یتسه  ملاع  تادوجوم  دمح  حیبست و  زا  نخـس  نآرق  فلتخم  تایآ  رد   
تـسین يدوجوم  چیه  و  مهحیبست » نوهقفتال  نکلو  هدمحب  حّبـسی  ءییـش  نم  ناو  : » دیامرف یم  هک  تسا  ءارـسا  هکرابم  هروس  هیآ 44  رت 

تادوجوم همه  ءانثتـسا  هنوگچیه  نودب  هیآ  نیا  رد  دینک » یمن  كرد  ار  اهنآ  حیبست  امـش  یلو  دیوگ  یم  ادخ  دمح  حیبست و  هکنیا  رگم 
هفـسالف و نادنمـشناد و  نایم  رد  حیبست  دمح و  نیا  تقیقح  ریـسفت  رد  دناد .  یم  کیرـش  یمومع  دمح  حیبست و  نیا  رد  ار  یتسه  ملاع 

دروم هچنآ  اب  ار  اهنآ  تارظن  هصالخ  هک  یلاق »  » یضعب و  دنا ،  هتـسناد  یلاح »  » حیبست دمح و  ارنآ  یـضعب  تسا : وگتفگ  رایـسب  نارـسفم 
یب ای  میرامـش  یم  لقاع  ار  نآ  ام  هچنآ  زا  معا  ناهج  نیا  تادوجوم  تارذ  همه  هک  دندقتعم  یعمج  1 ـ  دیناوخ : یم  ًالیذ  تسا  ام  لوبق 

هب میتسین  رداق  ام  دـنچ  ره  دـنیوگ ،  یم  ادـخ  دـمح  حـیبست و  دوخ  ملاع  رد  و  دنروعـش .  كرد و  عون  کی  ياراد  همه  لقاع  ریغ  ناج و 
زا یـضعب  : » هللا ۀیـشخ  نم  طبهی  امل  اهنم  ناو  دننام  یتایآ  میونـشب .  ار  اهنآ  حیبست  دمح و  همزمز  میرب و  یپ  اهنآ  ساسحا  كرد و  هوحن 

انیتا اتلاق  ًاهرک  وا  ًاعوط  ایتئا  ضرالل  اهل و  لاقف  دـننام  و  هیآ 74 . ) هرقب  هروس  « ) دـنتفا یم  نیئاپ  هب  اههوک  زارف  زا  ادـخ  سرت  زا  اه  گنس 
هروس « ) میئآ یم  تعاطا  رد  زا  ام  دنتفگ  اهنآ  دیئآ ،  نم  نامرف  هب  تهارک  ای  تعاطا  يور  زا  دومرف  نیمز  نامـسآ و  هب  دنوادخ  : » نیعئاط
تسا يزیچ  نامه  دمح ،  حیبست و  نیا  هک  دندقتعم  يرایسب  2 ـ  تفرگ .  هدیقع  نیا  رب  هاوگ  ناوت  یم  ار  نآ  دننام  و  هیآ 11 . . . ) تلصف 

یم رایـسب  هکنیا : حیـضوت  دـینک . ) تقد   ) لاق هن  تسا  لاح  نابز  هب  یلو  يزاجم ،  هن  تسا  یقیقح  میمان ،  یم  لاح » نابز   » ار نآ  اـم  هک 
نخـس تیتحاران  زا  وت  دنچ  ره  میئوگ : یم  تسا  نایامن  وا  مشچ  هرهچ و  رد  یباوخ  یب  جـنر و  درد و  یتحاران و  راثآ  هک  یـسک  هب  دوش 

یم جنر  یهاکناج  یتحاران  درد و  زا  هک  دـهد  یم  یهاوگ  تا  هرهچ  و  یتفرن ،  باوخ  هب  بشید  هک  دـیوگ  یم  وت  مشچ  اّما  یئوگ  یمن 
دزیخ یمرب  نآ  بیذکت  هب  دهد و  یم  رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  لاق » نابز   » هک تسا  دنمورین  يوق و  ردـقنآ  یهاگ  لاحنابز »  » نیا يرب !
نامه نیا  دور ! یم  مناگدـید  زا  نوخ ***  هک  ددرگ  یمن  ناهنپ  نورد ! زار  منک  ناهنپ  نوسف ***  رکم و  اب  هک  متفگ  رعاش : هتفگ  هب  و 
زگره : » ههجو تاحفص  هناسل و  تاتلف  یف  رهظالا  ًائیش  دحا  رمضا  ام  دیامرف : یم  شفورعم  راتفگ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  يزیچ 
رگید يوس  زا  ( . 1 «) ددرگ یم  راکشآ  شتروص  هحفـص  هاگآان و  نانخـس  يالبال  رد  هکنیا  رگم  دنک  یمن  ناهن  لد  رد  ار  يزار  یـسک 

ار وا  دـهد و  یم  شاقن  تراهم  قوذ و  رب  یهاوگ  تسا  نیتسار  رنه  زا  يراکهاش  هک  ابیز  رایـسب  ولبات  کی  هک  درک  راـکنا  ناوت  یم  اـیآ 
ًامئاد و  دنک ؟  یم  تیاکح  اهنآ  یلاع  هحیرق  زا  رادمان  گرزب و  يارعـش  رعـش  ناوید  هک  درک  راکنا  ناوت  یم  ایآ  دیوگ ؟  یمانث  حدـم و 

اهنآ لاثما  کینورتکلا و  هدیچیپ  ياهزغم  گرزب و  ياه  هناخراک  میظع و  ياه  نامتخاس  هک  دش  رکنم  ناوت  یم  ایآ  دیاتـس ؟  یم  ار  اهنآ 
دیاب نیاربانب  دننک ؟  یم  شیاتس  اهنآ  زا  دوخ  ّدح  رد  کیره  و  دنیوگ ،  یم  نخـس  دوخ  رکتبم  عرتخم و  هدنزاس و  زا  ینابز  یب  نابز  اب  ، 
يراک هزیر  نآ  اب  شا و  هدننک  هریخ  تمظع  نآ  اب  رارـسا ،  اهزار و  همه  نآ  اب  شبیجع ،  ماظن  نآ  اب  یتسه  فرگـش  ملاع  هک  درک  لوبق 

نامتخاس دشاب ؟  یم  بویع  زا  ندرمـش  هزنم  كاپ و  ینعم  هب  زج  حیبست »  » رگم دنیوگ .  یم  ادخ  دمح » حیبست و   » یگمه از  تریح  ياه 
؟  دشاب یم  لامک  تافـص  نایب  زج  يزیچ  دـمح »  » رگم تسا .  اربم  یبیع  صقن و  هنوگره  زا  نآ  قلاخ  دـیوگ  یم  یتسه  ملاع  نیا  مظن  و 

ینعم نیا  دیوگ .  یم  نخس  وا  ریگ  ارف  عیسو و  تمکح  اهتنا و  یب  تردق  نایاپ و  یب  ملع  زا  ادخ ،  لامک  تافص  زا  شنیرفآ  ناهج  ماظن 
روعـش كرد و  یتسه  ملاع  تارذ  همه  يارب  ام  هک  درادن  نآ  هب  زاین  تسا و  كرد  لباق  ًالماک  تادوجوم  یمومع  دـمح  حـیبست و  يارب 

یلو دـنک  .  یم  نایب  ار  لاح  نابز  نامه  دایز  لامتحا  هب  زین  هتـشذگ  تایآ  تسین و  تسد  رد  نآ  يارب  یعطاق  لیلد  هک  ارچ  میوش  لـئاق 
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ادـخ تردـق  تمظع و  یکاپ و  زا  شنیرفآ  ماظن  تیاکح  دـمح ،  حـیبست و  زا  روظنم  رگا  هکنیا  نآو  دـنام  یم  یقاب  لاؤس  کی  اجنیا  رد 
یضعب رگا  دیمهف ؟  یمن  ار  اهنآ  حیبست  دمح و  امش  دیوگ  یم  نآرق  ارچ  سپ  دهد  یم  حرـش  ار  وا  هیتوبث »  » و هیبلـس » تافـص   » و تسا ، 

ًاصوصخم نادان و  مدرم  تیرثکا  اب  نخـس  يور  هکنیا  تسخن  دراد : خساپ  ود  لاؤس  نیا  یلو  دنمهف .  یم  هک  نادنمـشناد  لقاّدح  دنمهفن 
هکنیا رگید  دراد .  یئانثتـسا  یّماع  ره  هک  دنتـسه  انثتـسم  مومع ،  نیا  زا  دـنراد  رارق  تیلقا  رد  هک  نامیا  اـب  نادنمـشناد  تسا و  ناکرـشم 

کی لباقم  رد  تسا  یهاـک  هرذ  اـیرد و  ربارب  رد  تسا  يا  هرطق  دـننامه  میناد  یمن  هچنآ  ربارب  رد  میناد  یم  ملاـع  نیا  رارـسا  زا  اـم  هچنآ 
هک یتسنادب  هک  نم ***  شناد  دیسر  اجنادب  ات  تشاذگ .  نآرب  ناوت  یمن  شناد  ملع و  مان  یّتح  میـشیدنیب  تسرد  رگا  هک  میظع ،  هوک 

کی اهنت  میونـش  یم  ار  هچنآ  هک  ارچ  میونـش  یمن  میـشاب  دنمـشناد  دـنچره  ار  تادوجوم  نیا  دـمح  حـیبست و  ام  عقاو  رد  نیاربانب  منادان 
حیبست امـش  تفگ  نایناهج  همه  هب  باطخ  یمومع  مکح  کی  تروص  هب  ناوت  یم  باسح  نیا  يور  گرزب و  باتک  کی  زا  تسا  هملک 

هب هک  تسا  زیچاـن  يردـق  هب  دـینک  یم  كرد  هچنآ  اریز  دـینک ،  یمن  كرد  دـنراد  لاـحنابز  هب  هک  ار  یتـسه  ملاـع  تادوـجوم  دـمح  و 
و لاح »  » نابز زا  یبیکرت  اجنیا  رد  تادوجوم  یمومع  حیبست  دـمح و  هک  دـنا  هداد  لامتحا  زین  نارـسفم  زا  یـضعب  3 ـ  دیآ .  یمن  باسح 
دمح و روعش  كرد و  يور  زا  ناگتـشرف  همه  اهناسنا و  زا  يرایـسب  هک  ارچ  دشاب ،  یعیرـشت »  » و ینیوکت » حیبست   » رگید ریبعت  هب  ای  لاق » »
دمح و عون  ود  نیا  هچرگ  دـننک .  یم  ثحب  قلاخ  یگرزب  تمظع و  زا  ناشلاحنابز  اب  زین  تادوجوم  تارذ  یگمه  دـنیوگ و  یم  وا  يانث 

تـسا ادیپ  هکنانچ  یلو  دنـشاب .  یم  كرتشم  حـیبست ،  دـمح و  هملک  عیـسو  موهفم  ینعی  عماج  ردـق  رد  یلو  تسا  توافتم  مهاب  حـیبست 
هنومن ریـسفت  2 ـ  هرامـش 26 .  راصق  تاملک  هغالبلا  جـهن  1 ـ  ( 2  . ) تسا رت  بسچلد  همه  زا  میدرک  ناـیب  هـک  حرـش  نآ  اـب  مود  ریـسفت 

12/134

؟  دنک یم  لولح  يزیچ  رد  ادخ  ایآ  27 ـ 

؟  دنک یم  لولح  يزیچ  رد  ادخ  ایآ 

دنراد دوخ  نارس  هرابرد  ار  يا  هدیقع  نینچ  زین  نایفوص  زا  یعمج  و  هدرک ،  لولح  حیسم  رد  دنوادخ  هک  دندقتعم  نایحیـسم  زا  یهورگ   
هیاپ یب  تفاخـس و  رد  یکـش  دارملا » فشک   » رد یّلح  همالع  موحرم  هتفگ  هب  تسا .  هدومن  لولح  اهنآ  دوجو  رد  ادـخ  دـنیوگ  یم  هک  ، 

یم هکنیا  لثم   ) دوش يرگید  دوجوم  هب  مئاـق  يدوجوم  هک  تسا  نیا  تسا  روصت  لـباق  لولح  زا  هچنآ  هک  ارچ  تسین ،  هدـیقع  نیا  ندوب 
ندوب اراد  نآ  همزال  هک  ارچ  تسین ،  روصت  لـباق  دـنوادخ  دروم  رد  ًاملـسم  ینعم  نیا  هدرک ) لولح  لـگ  رد  وب  رطع و  اـی  بـالگ  میئوگ 
دنـشاب يزیچ  رد  دـنوادخ  لوـلح  هب  دـقتعم  هک  اـهنآ  و  تسا ،  نکمم  ریغ  دوـجولا  بجاو  يارب  هک  تسا  نآ  هب  تجاـح  زاـین و  ناـکم و 

 . دنجراخ ملاع  نادحوم  کلس  زا  و  دنسر ،  یم  كرش  زا  یعون  هب  ماجنارس 

داحتا لولح و  هلأسم  هیفوص و 

دحاو ءییـش  ود  ره  هک  يا  هنوگ  هب  وا ،  ریغ  اب  دـنوادخ  داحتا » : » دـیوگ یم  هکنآ  زا  دـعب  قحلا » جـهن   » باـتک رد  یّلح » همّـالع   » موحرم
تفلاخم هلأسم  نیا  رد  ّتنـس ،  لها  هیفوص  زا  یهورگ  : » دـیازفا یم  دوش ،  یم  بوسحم  تایهیدـب  زا  نآ  نالطب  و  تسا ،  لـطاب  دـنوش ، 
يدوجوم ره  تسا و  تادوجوم  نیع  دنوادخ  دنا : هتفگ  اهنآ  زا  یـضعب  یّتح  دوش ! یم  یکی  نافراع  ندـب  اب  دـنوادخ  دـنا : هتفگ  هدرک و 

يوریپ تکرب  هب  هک  رکـش  ار  ادخ  تسا و  داحلا  ورفک  نیع  نیا  دیازفا : یم  دـعب  و  دوجو ) یقادـصم  تدـحو  هلأسم  هب  هراشا   ) تسا ادـخ 
ره هک  تسا  نیا  مّلسم  لئاسم  زا  دیوگ : یم  لولح »  » ثحب رد  و  تشاد . » رود  هلطاب  دئاقع  نابحاص  زا  ار  ام  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  هّمئا 
وا لولح  درادـن ،  يزیچ  هب  زاین  تسا و  دوجولا  بجاو  دـنوادخ  نوچ  و  دراد ،  لحم  هب  زاین  دـنک ،  لولح  يرگید  رد  دـهاوخب  يدوجوم 
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نکمم نافراع  رد  ار  دـنوادخ  لولح  هدرک و  تفلاخم  هلأسم  نیا  رد  ّتنـس ،  لها  هّیفوص  دـیامرف : یم  دـعب  تسا ،  نکمم  ریغ  ءایـشا ،  رد 
( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  ربق  رانک  رد  ار  هیفوص  زا  یهورگ  مدوخ  نم  دیوگ : یمو  هتخادرپ ،  اهنآ  دیدش  تّمذم  هب  سپـس  دـنا ،  هدرمش 
هک رفن  کی  نآ  زج  دـندناوخ ،  ار  ءاشع  زامن  یتعاـس ،  زا  دـعب  سپـس  دـندروآ  اـج  هب  رفن ـ  کـی  زج  یگمه ـ  ار  برغم  زاـمن  هک  مدـید 
ایآ تسا ! هتـسویپ  قح  هب  وا  دراد ؟  زامن  هب  يزاین  هچ  وا  دنتفگ : دـناوخ ! ؟  یمن  زامن  صخـش  نیا  ارچ  مدرک  لاؤس  دوب ! هتـسشن  نانچمه 

يونثم مجنپ  رتفد  همدقم  رد  ینعم  نیمه  ( 1 «!) تسا بجاح  راگدرورپ  وا و  نیب  زامن  درک ،  داجیا  یبجاح  دـنوادخ  وا و  نایم  تسا  زیاج 
ِتَلََطب قئاقَْحلا  ِترَهَظ  َْول  دنا : هتفگ  نیا  تهج  تسا و  تقیقح  نآ  دوصقم ،  هب  يدیـسر  نوچ  دـیوگ  یم  تسا : هدـمآ  يرگید  لکـش  هب 

یم نآ  هلیسو  هب  هک  یملع   ) دنک یم  هیبشت  ایمیک  ملع  هب  ار  تعیرـش  سپـس  ددرگ !» یم  لطاب  عیارـش  دوش  رهاظ  قیاقح  هاگره  : » ُعیارَّشلا
هکنانچ دراد ! ؟  ایمیک  هب  يزاین  هچ  هدیـسر ،  ندوب  الط  هلحرم  هب  ای  تسا ،  الط  لصا  زا  هک  يزیچ  دـیوگ : یم  و  درک ) الط  ار  سم  ناوت 

لئالد  » باـتک رد  ( 2 «!) تسا تشز  بولطم  هب  ندیـسر  زا  دـعب  لیلد  هبلاـطم  ! » ٌحـیبَق ِلُْولْدَْـملا  َیِلا  ِلُوُصُْولا  َدـَْعب  ِْلِیلَّدـلا  ُبَلَط  دـنا : هتفگ 
مود هورگ  سپس  دنهورگ  هس  داحتا »  » و لولح »  » یفن رد  نافلاخم  هک  تسا  هدش  لقن  فقاوم » بحاص   » زا زین  قحلا » جهن   » حرش قدصلا »

تسا و ءایشا  رد  دنوادخ  ذوفن  لولح  زا  روظنم   ) تسا داحتا  لولح و  نایم  ددرم  اهنآ  تاملک  دیوگ  یمو  درمش ،  یم  هیفوص  زا  یضعب  ار 
راکنا ار  داحتا  لولح و  هک  ما  هدید  ار  هیدوجو » هیفوص   » زا یـضعب  نم  دیازفا : یم  سپـس  تسا ) يزیچ  وا و  نایم  تدحو  داحتا  زا  روظنم 

ِراد یف  َْسَیل  میئوگ : یم  اـم  میتـسین ! لـئاق  نآ  هب  اـم  و  دراد ،  قلخ  اـب  دـنوادخ  تریاـغم  رب  راعـشا  هژاو  ود  نیا  دـنیوگ  یمو  دـننک ،  یم 
هتبلا ( 3) تسا هاـنگ  زا  رتدـب  رذـع  نیا  دـیازفا  یم  فقاوم  بحاـص  اـجنیا  رد  تسین !!» يزیچ  وا  ریغ  دوجو  يارـس  رد   » ٌراـّیَد هُْریَغ  ِدوُجُْولا 
هلأسم لاح  ره  هب  عرـش .  قطنم  اب  هن  تسا ،  راگزاس  لقع  قطنم  نیزاوم و  اب  هن  هک  ینانخـس  دـنراد  رایـسب  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  ناـیفوص 

 ، دـشاب یم  داضت  نیع  نخـس  نیا  هک  ارچ  تسا ،  لاحم  هدـمآ  همالع » موحرم   » مـالک رد  هک  هنوگ  ناـمه  زیچ  ود  ناـیم  یقیقح  داـحتا » »
هب و  ناـفراع ،  صوصخ  اـی  تاـقولخم  همه  اـب  دـنوادخ  داـحتا  هب  دـقتعم  یـسک  رگا  هوـالع  هب  دـنوش  یکی  زیچ  ود  تسا  نکمم  هنوگچ 

« لولح  » دروم رد  و  تسا .  نآ  ریغ  رییغت و  ناکم و  نامز و  زا  معا  تانکمم ،  تافص  نتـشاد  نآ  همزال  دشاب ،  هدوب  نالـصاو ،  حالطـصا 
دنوادخ ندوب  دوجولا  بجاو  اب  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسا ،  ناکم  ندوب  اراد  شا  همزال  زین  نآ  ءایـشا  رد  دـنوادخ  ندرک  ذوفن  ینعم  هب 

زا ار  دوخ  هار  ًابلاغ  و  درک ،  تابثا  ناوت  یمن  لقع  لیلد  اب  ار  اـهاعدا  هنوگنیا  هک  دـندقتعم  دوخ  هیفوص  ًـالوصا  ( 4  . ) تسین راگزاس  ًادبا 
یـسک زا  ًاملـسم  و  دنرب ،  یم  هانپ  دنراذگ  یم  لد » هار   » ار نآ  مان  هک  يرادنپ  یقوذ و  لئاسم  هلـسلس  کی  هب  و  دننک ،  یم  ادج  لقع  هار 
راصعا همه  رد  هشیمه و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  تشاد .  راظتنا  ناوت  یمن  ار  ضیقن  دض و  نانخـس  نیا  زج  دریذـپن  ار  لقع  قطنم  هک 

ار نآ  دنک و  یم  ناهرب  لقع و  رب  هیکت  تایآ  زا  يرایـسب  رد  نآرق  دنا .  هدرک  درط  دوخ  زا  ار  اهنآ  هتفرگ و  هلـصاف  اهنآ  زا  املع  ناگرزب 
(5  . ) دسانش یم  هّللا  ۀفرعم  قیرط 

اهتشون یپ 

لباق 4 ـ  هحفص 137 .  دلج 1  قدصلا  لئالد  3 ـ  نارهت .  رهپس  پاچ  هفحص 818  يونثم  مجنپ  رتفد  2 ـ  هحفص 58 و 59 .  قحلا  جهن  1 ـ 
فشک  ) تسا هدمآ  یحورشم  لالدتسا  یط  یلح  همّالع  دئاقعلا  دیرجت  حرـش  رد  داحتا  لولح و  نالطب  دروم  رد  ینعم  نیمه  هکنیا  هجوت 

نآرق 4/267 و 281 مایپ  ریسفت  5 ـ  هنع ) داحتالا  یفن  هریغ و  یف  لاحب  سیل  یلاعت  هنا  باب  هحفص 227  دارملا 

؟  دوش یم  روصت  هنوگچ  هدنیآ  ثداوح  هب  دنوادخ  ملع  28 ـ 

دزن اهنآ  سکع  شقن و  ینهذ و  تروص  ایآ  دنـشاب ،  ادخ  ملع  هطاحا  رد  ات  دنا  هدرکن  ادـیپ  یجراخ  دوجو  زونه  هکنیا  اب  هدـنیآ  ثداوح 
هدـنیآ ثداوح  هب  تبـسن  وا  هک  مینک  لوبق  دـیاب  سپ  تسین ،  ساـکعنا  قیرط  زا  وا  ملع  و  درادـن ،  ینهذ  دـنوادخ  هکنیا  اـب  تسا ؟  ادـخ 
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لاکـشا و نیا  هچرگ  دوش .  یمن  روصت  ادخ  هرابرد  زین  یلوصح  ملع  و  تسین ،  نکمم  مودعم  دروم  رد  يروضح  ملع  اریز  درادن ! یملع 
 ، تسا حرط  لباق  زین  تسا  هتـشگ  دوبان  وحم و  هک  هتـشذگ  ثداوح  هرابرد  ًانیع  یلو  هدـش ،  حرطم  هدـنیآ  ثداوح  هب  ملع  هراـبرد  لاؤس 

اهنآ خیرات  و  تسا ،  هدش  یشالتم  لثملا  یف  یسوم  باحصا  لیئارـسا و  ینب  ای  نوعرف  تروص  درادن ،  دوجو  نآلا  هتـشذگ  ثداوح  اریز 
قیرط زا  ام  ملع  نوچ  میوش ،  فقاو  هتشذگ  خیرات  هب  ات  مینک  رـضاح  نامنهذ  رد  اهنآ  زا  يریوصت  طقف  میناوت  یم  ام  تسا ،  هتـشذگ  زین 

يروضح ملع  طقف  شملع  درادـن و  ینعم  ینهذ  ياه  شقن  نهذ و  هک  دـنوادخ  دروم  رد  یلو  تسا ،  نهذ  رد  نتـسب  شقن  ینعی  ماسترا 
هکنیا تسخن  1 ـ  تفگ : خـساپ  ناوت  یم  هار  هس  زا  ار  لاکـشا  لاؤس و  نیا  دوش ؟  یم  روصت  هنوگچ  هتـشذگ  ثداوـح  رب  یهاـگآ  تسا 

تادوجوم ثداوح و  همه  هب  یلاـمجا  ملع  نیا  و  دراد ،  هتـشاد و  هطاـحا  تسا  ءایـشا  همه  ّتلع  هک  دوـخ  كاـپ  تاذ  هب  هشیمه  دـنوادخ 
هجیتن و هب  یهاگآ  میناوت  یم  میـشاب  هتـشاد  ءایـشا  تلع  هب  یهاگآ  ام  رگا  رگید  ریبعت  هب  و  تسا .  داـجیا  زا  دـعب  داـجیا و  زا  لـبق  ناـهج 

يرتنـشور هنوگ  هب  ناوت  یم  ار  نخـس  نیا  دراد .  ار  نآ  زا  رتـالاب  لولعم و  تـالامک  ماـمت  یتلع  ره  هک  ارچ  مینک ،  ادـیپ  زین  اـهنآ  لولعم 
هدنیآ ثداوح  نینچمه  و  دراد ،  دوجو  زورما  ثداوح  لد  رد  شراثآ  و  هدشن ،  دوبان  لماک  روط  هب  هتـشذگ  ثداوح  داد : حیـضوت  نینچ 
ریجنز هتـشر  کی  هدـنیآ »  » و لاح »  » و هتـشذگ »  » بیترت نیا  هب  و  تسا ،  طوبرم  زورما  ثداوح  اب  ًاقیقد  و  تسین ،  ادـج  زورما  ثداوح  زا 

 . دراد دوجو  نآ  رد  دـعب  لبق و  ياه  هقلح  میوش  هاگآ  اهنآ  زا  کی  ره  هب  ًاـقیقد  رگا  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  لولعم  تلع و  زا  يدـننام 
 ، نیمز هرک  تکرح  و  نآ ،  ياه  لولعم  تلع و  و  تاصخـشم ،  تایئزج و  مامت  اب  ار  نیمز  هرک  مامت  ياوه  عضو  ًاقیقد  نم  رگا  لثملا  یف 
ارچ مدرگ ،  هاگآ  دـعب  لاس  اهنویلیم  ای  لبق ،  لاس  اهنویلیم  رد  اوه  عضو  زا  ًاقیقد  مناوت  یم  منادـب ،  ار  اهنیا  همه  هعفاد ،  هبذاج و  هلأـسم  و 

تسا سکعنم  رضاح  هدنورپ  تایئزج  رد  اهنآ  یلیضفت  هدنورپ  هک  یلامجا  هدنورپ  هن  تسا ،  دوجوم  لاح  رد  هدنیآ  هتشذگ و  هدنورپ  هک 
رب لـماک  یهاـگآ  ینعم  هب  زورما  تاـیئزج  ماـمت  رب  لـماک  یهاـگآ  و  زورما ،  زا  یباـتزاب  ادرف  و  تسا ،  زورید  زا  یباـتزاب  ًاـقیقد  زورما  . 

کی هب  تسا  رـضاح  دـنوادخ  دزن  تایـصوصخ  اهیگژیو و  ماـمت  اـب  زورما  ثداوح  یتقو  بیترت  نیا  هب  تسا .  هدـنیآ  هتـشذگ و  ثداوح 
رد ار  ادرف  زورید و  ثداوـح  ماـمت  و  هدـنیآ »  » و هتـشذگ »  » يارب تسا  يا  هنیئآ  زورما »  . » دراد روـضح  وا  دزن  مه  هدـنیآ  هتـشذگ و  ینعم 

نشور لاثم  کی  رکذ  اب  دوش  یم  هتفگ  لاؤس  نیا  زا  خساپ  يارب  هک  ار  يرگید  هار  2 ـ  دینک . ) تقد   ) درک هدهاشم  ناوت  یم  زورما  هنیئآ 
لباقم زا  رتش  راطق  کی  هک  یلاح  رد  دراد ،  جراخ  هب  یکچوک  هنزور  طقف  هک  تسا  ینادـنز  یکقاـطا  رد  یـسک  دـینک  ضرف  مینک : یم 

یئاهرتش ریاس  نینچمه  و  تسا ،  وا  مد  اهاپ و  دـعب  و  ناهوک ،  سپـس  و  رتش ،  کی  ندرگ  رـس و  رظان  تسخن  وا  درذـگ ،  یم  هنزور  نیا 
اما دنک ،  تسرد  لبقتـسم  یـضام و  هدنیآ و  هتـشذگ و  دوخ  يارب  وا  هک  دوش  یم  ببـس  دید  کچوک  هنزور  نیا  و  دنراطق ،  نیا  رد  هک 

تسا يرگید  روط  بلطم  دنک ،  یم  هاگن  نابایب  مامت  هب  هداتسیا  زاب » ياضف   » رد ماب  تشپ  رب  و  تسا ،  کقاطا  نیا  نوریب  هک  یـسک  يارب 
هجیتن هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  میهافم  نتخاس  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  دـنتکرح .  لاحرد  هک  دـنیب  یم  اجکی  ار  نارتش  راطق  همه  وا  ، 

ام يارب  هچنآ  هدوب و  لبقتـسم  ناـمز  نیـشیپ  ماوقا  يارب  دوش  یم  بوـسحم  یـضام  ناـمز  اـم  يارب  هچنآ  تسا ،  ناـسنا  دـید  تیدودـحم 
لاح عراضم و  یضام و  هتفرگارف ،  ار  دبا  لزا و  و  دراد ،  روضح  اج  همه  هک  یتاذ  يارب  اما  تسا .  یـضام  ناگدنیآ  يارب  تسا  لبقتـسم 

ثداوح و همه  هب  وا  و  دوخ ) صوصخم  فرظ  رد  مادـک  ره  یهتنم   ) دنرـضاح وا  دزن  نامز  لوط  ماـمت  رد  ثداوح  همه  تسا ،  ینعم  یب 
رد هک  ام  يارب  بلطم  نیا  روصت  مینک  یم  فارتعا  هتبلا  دراد .  هطاحا  ناسکی  هدـنیآ  لاـح و  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  ملاـع ،  تادوجوم 
هار 3 ـ  هعلاطم .  تقد و  لـباق  تسا  یبلطم  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا ،  يا  هدـیچیپ  لکـشم و  راـک  میتسه  سوبحم  ناـکم  ناـمز و  نادـنز 

يارب تلع  وا  تاذ  نوچ  تسا و  شیوـخ  تاذ  هب  ملاـع  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  هیکت  نآ  يور  هفـسالف  زا  يرایـسب  هک  يرگید 
ماـمت رد  هک  تسا  یتـالامک  ماـمت  عماـج  دـنوادخ  رگید  ریبـعت  هب  دوـش و  یم  لوـلعم  هب  ملع  ببـس  تلع  هب  مـلع  تـسا  تاـقولخم  ماـمت 

تاذ هب  وا  هک  یماگنه  سپ  درادـن  هار  وا  كاـپ  تاذ  رد  هک  تسا  اـهنآ  صئاـقن  اـهنت  دراد  لـمکا  وحن  هب  ار  همه  دـشاب و  یم  تاـقولخم 
ـ  1 ( 1 ( . ) دوش یم  نشور  تقد  اب  هک  دراد  یفیرظ  توافت  لوا  هار  اب  هار  نیا   ) تسا هاـگآ  اـهنآ  همه  هب  تقیقح  رد  دـشاب  ملاـع  شیوخ 
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نآرق 4/94 مایپ  ریسفت 

؟  تسیچ ادب ) ( ـ  29

؟  تسیچ ادب ) )

دهاوخب ار  هچره  و  وحم »  » دـهاوخب ار  هچره  دـنوادخ  باتکلا » ّما  هدـنع  تبثی و  ءاـشیام و  هللا  وحمی   » میناوخ یم  دـعر  هروس  هیآ 39  رد 
دنوادـخ دروم  رد  ادـب »  » زا روظنم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  رد  تسا .  وا  دزن  باـتکلا » ما   » دـنک و یم  تاـبثا » »

رد يزار  رخف  تسا .  ادـب »  » هلأسم رد  ثحب  هدـمآ  دوجو  هب  ننـست  لها  هعیـش و  نایم  رد  هک  یلاـجنج  ياـهثحب  زا  یکی  تسیچ ؟  لاـعتم 
صخش هک  تسا  نیا  اهنآ  دزن  ادب  تقیقح  تسا و  زیاج  ادخ  رب  ادب »  » هک دندقتعم  هعیش  : » دیوگ یم  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  دوخ  ریـسفت 

تبثی ءاشی و  ام  هللا  وحمی  هیآ  هب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  تسا و  وا  داقتعا  فالخ  رب  عقاو  هک  دوش  رهاـظ  سپـس  دـشاب و  دـقتعم  ار  يزیچ 
تـسا نینچ  هچنآ  و  تسا ،  وا  تاذ  مزاول  زا  ادخ  ملع  اریز  تسا  لطاب  هدیقع  نیا  دـنک  یم  هفاضا  يزاررخف  سپـس  دـنا .  هتـسج  کسمت 

ناردارب زا  يرایسب  هک  تسا  هدش  ببس  ءادب ،  هلأسم  هنیمز  رد  هعیـش  هدیقع  زا  یهاگآ  مدع  هنافـسأتم  تسا . » لاحم  نآ  رد  لدبت  رییغت و 
و تسا ،  لماک  حوضو  ندش و  راکشآ  ینعم  هب  تغل  رد  ءادب » : » هکنیا حیضوت  دنهدب ،  هعیـش  هب  ار  اوران  ياه  تبـسن  هنوگنیا  ننـست  لها 

نیا هب  ءادب »  » کش نودب  دوش .  یم  ادیپ  وا  يارب  يا  هزات  بلطم  ًامتح  دوش  یم  نامیـشپ  هک  یـصخش  اریز  هدـمآ ،  زین  ینامیـشپ  ینعم  هب 
اب سپس  و  دشاب ،  هدیـشوپ  ادخ  رب  یبلطم  هک  دهدب  لامتحا  تسین  نکمم  یئاناد  لقاع و  مدآ  چیه  درادن و  ینعم  دنوادخ  دروم  رد  ینعم 

تاذ هب  ینادان  لهج و  نداد  تبـسن  نآ  همزال  و  تسا ،  يا  هدـننز  حیرـص و  رفک  نخـس  نیا  الوصا  ددرگ ،  راکـشآ  وا  رب  نامز  تشذـگ 
ادـخ سدـقم  تاذ  هرابرد  ار  یلامتحا  نینچ  هیماما  هعیـش  هک  اـشاح  نتـسناد ،  ثداوح  رییغت و  لـحم  ار  وا  تاذ  و  تسا ،  دـنوادخ  كاـپ 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  تایاور  رد  هچنآ  قبط  دنک و  یم  يراشفاپ  رارصا و  نآ  يور  دراد و  داقتعا  ءادب »  » ینعم زا  هعیش  هچنآ  دنهدب . 
: هک تسا  نیا  تسا » هتخانـشن  تسرد  ار  وا  دسانـشن  ءادب »  » اب ار  ادـخ  هک  سک  نآ  : » ءادـبلاب هفرعی  مل  نم  هتفرعم  قح  هللا  فرع  ام  هدـمآ 
هب يا  هثداح  نینچ  عوقو  ای  تسویپ و  دهاوخ  عوقو  هب  يا  هثداح  هک  مینک  یم  ساسحا  بابسا ،  للع و  رهاوظ  قبط  ام  هک  دوش  یم  رایـسب 

ینعی دش ،  لصاح  ءادب »  » میئوگ یم  ماگنه  نیا  رد  دـشن ،  عقاو  هثداح  نآ  مینیب  یم  ًادـعب  هک  یلاح  رد  هدـش ،  هداد  ربخ  ناربمایپ  زا  یکی 
نیا یلـصا  تلع  هشیر و  دش .  رهاظ  نآ  فالخ  میتشادنپ  یم  یعطق  ار  نآ  ققحت  میدـید و  یم  یندـش  عقاو  ام  رهاظ ،  بسح  هب  ار  هچنآ 
دعب و  مینک ،  یم  تواضق  نآ  قبطرب  مینیب و  یمن  ار  عناوم  طئارـش و  و  تسا ،  هصقان  للع  زا  طقف  اـم  یهاـگآ  یهاـگ  هک  تسا  نیا  ینعم 

 . میوش یم  لـئاسم  نیا  هجوتم  تفاـی  ققحت  میدرک  یم  ینیب  شیپ  هچنآ  فـالخ  میدرک و  دروخرب  عناـم  دوجو  اـی  طرـش ،  نادـقف  هب  هک 
عناوم هب  دروخرب  اب  یهاگ  و  تسا ،  ینوگرگد  رییغت و  لباق  ًاعبط  هک  دـبای  یم  یهاگآ  تابثا » وحم و  حول   » زا ماما  ای  ربمایپ  هاـگ  نینچمه 
خسن هک  میناد  یم  دیآ : لمع  هب  ءادب »  » و خسن »  » نیب يا  هسیاقم  دیاب  تقیقح  نیا  ندش  نشور  يارب  دریذپ .  یمن  ققحت  طئارـش  نادقف  و 
مکح نیا  هک  دننک  روصت  نانچ  زین  مدرم  دوش و  لزان  تعیرـش  رد  یمکح  تسا  نکمم  ینعی  تسا ،  زیاج  ناناملـسم  همه  رظن  زا  ماکحا 

يرگید مکح  و  ددرگ ،  مالعا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ صخـش  هلیـسو  هب  مکح  نآ  خسن  یتدم  زا  سپ  اما  تسا ،  يدبا  یگـشیمه و 
 ، تسا ءادـب »  » عونکی تقیقح  رد  نیا  میا . ) هدـناوخ  خـیرات  هقفو و  ریـسفت  رد  هلبق ،  رییغت  ناتـساد  رد  هک  هنوگنامه   ) دریگب ار  نآ  ياـج 
هب دـنمان .  یم  ءادـب »  » ینیوکت روما  رد  ار  نآ  ریظن  و  دـنراذگ ،  یم  نآ  رب  خـسن »  » مان ماـکحا  نیناوق و  یعیرـشت و  روما  رد  ـالومعم  یلو 
یم سکچیه  ایآ  تسا . » خـسن  عونکی  ینیوکت  روما  رد  ءادـب  و  تسا ،  ادـب  عونکی  ماکحا  رد  خـسن   » دوش یم  هتفگ  یهاـگ  تهج  نیمه 
موش تاغیلبت  ریثأت  تحت  هکنیا  ای  دراذگ و  یمن  هصقان  للع  همات و  تلع  نایم  قرف  هک  یـسک  زج  دنک ؟  راکنا  ار  یقطنم  رما  نینچ  دـناوت 

بجع دهد ،  یمن  هعیش  دوخ  ياهباتک  رد  ار  هعیش  دئاقع  یسررب  هزاجا  وا  هب  شتابصعت  هتفرگ و  رارق  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هعیـش  دض 
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ءادب هک  هدرکن  هجوت  چـیه  تسا ،  هدروآ  تبثی  ءاشی و  ام  هللا  وحمی  هیآ  لیذ  رد  هعیـش  دروم  رد  ار  ادـب »  » هلأسم هکنیا  اب  يزار  رخف  هکنیا 
هزاجا دنتسه .  ادب »  » هب لئاق  اهنآ  ارچ  هک  تسا  هتخات  هعیش  هب  تخـس  شـصوصخم  بصعت  اب  و  تسین ،  تابثا » وحم و   » نیمه زج  يزیچ 

هک دـش  ببـس  شموق  یناـمرفان  هک  میناوـخ  یم  سنوـی »  » ناتـساد رد  1 ـ  مینک : داـی  دـنا  هتفریذـپ  ار  نآ  همه  هک  یئاـه  هنوـمن  زا  دـیهدب 
كرت ار  نانآ  تسناد  یم  باذع  قحتـسم  دید و  یمن  تیاده  لباق  ار  اهنآ  هک  مه  گرزب  ربمایپ  نیا  دیایب و  اهنآ  غارـس  هب  یهلا  تازاجم 

 ، درک توعد  هبوت  هب  دومن و  عمج  ار  نانآ  درک ،  هدهاشم  ار  باذع  راثآ  هک  موق  نادنمـشناد  زا  یکی  دش ) عقاو  ادـب   ) ناهگان اما  تفگ ، 
اونمآ امل  سنوی  موق  الا  اهنامیا  اهعفنف  تنمآ  ۀیرق  تناکال  ولف   ) دش فرطرب  دوب  هدش  رهاظ  شیاه  هناشن  هک  یتازاجم  دـنتفریذپ و  یگمه 
حیسم ترضح  هک  هدمآ  زین  یمالسا  خیراوت  رد  2 ـ  هیآ 98 . ) سنوی  ( ) نیح یلا  مهانعتم  ایندلا و  ةویحلا  یف  يزخلا  باذع  مهنع  انفـشک 

( مالـسلا هیلع   ) حیـسم ینیب  شیپ  فالخ  رب  سورع  یلو  دریم ،  یم  فافز  بش  ناـمه  رد  وا  هک  داد  ربخ  یـسورع  هراـبرد  مالـسلا ) هیلع  )
ياهالب هقدص  دومرف ،  يرآ ،  دنتفگ : دـیا ؟  هداد  هار  نیا  رد  يا  هقدـص  ایآ  دومرف : دندیـسرپ  ار  نایرج  يو  زا  هک  یماگنه  دـنام ، ! ملاس 

ربخ يا  هعقاو  نینچ  ثودح  زا  تابثا ،  وحم و  حولاب  طابترا  رثا  رب  مالسلا ) هیلع   ) حیـسم كاپ  حور  تقیقح  رد  ( 1 !) دنک یم  عفد  ار  مربم 
عناـم هب  نوچو  دوشن ) لـصاح  نآ  هار  رـس  رب  هقدـص »  » نوـچمه یعناـم  هکنیا  هب  طورـشم   ) دوـب طورـشم  هثداـح  نیا  هک  یلاـح  رد  داد ، 

دش و لیعامسا  حبذ  هب  رومأم  وا  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد  نکش  تب  نامرهق  میهاربا ،  ناتـساد  رد  3 ـ  دش .  رگید  زیچ  هجیتن  درک  دروخرب 
نیا هک  دش  راکـشآ  داد و  يور  ءادب »  » داد ناشن  ار  دوخ  یگدامآ  هک  یماگنه  اما  درب ،  هاگنابرق  هب  ار  شدـنزرف  تیرومأم ،  نیا  لابند  هب 
هیلع  ) یسوم تشذگ  رس  رد  4 ـ  دوش .  هدومزآ  شدنزرف  گرزب و  ربمایپ  نیا  میلست  تعاطا و  نازیم  ات  تسا ،  هدوب  یناحتما  رما  کی  رما 

ماکحا تفایرد  يارب  یهلا  هاگ  هدعو  هب  دـیوگ و  كرت  ار  دوخ  موق  زور  یـس  هک  دوب  هدـش  رومأم  تسخن  وا  هک  میناوخ  یم  زین  مالـسلا )
هک دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دـش .  دـیدمت  لیئارـسا ) ینب  شیامزآ  يارب   ) زور هد  رادـقم  هب  تدـم  نیا  ًادـعب  یلو  دورب ،  تاروت 

یمهم لئاسم  یهاـگ  هک  ارچ  تسین ،  هدـیچیپ  ًارهاـظ  دـش ،  رکذ  ـالاب  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب  لاؤس  نیا  خـساپ  تسیچ ؟  اهءادـب  نیا  هدـئاف 
ای و  هدمآ ) سنوی  ناتـساد  رد  هک  هنوگنامه   ) ادخ يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  ریثأت  ایو  تلم ،  موق و  کی  ای  صخـش  کی  شیامزآ  دننامه 
هک دـنک  یم  باجیا  اهنیا ،  دـننام  و  كاندرد ،  ثداوح  نتخاس  فرطرب  رد  کین  ياهراک  ماجنا  نادـنمزاین و  هب  کـمک  هقدـص و  ریثأـت 

ناشدوخ تسد  رد  ناشتشونرس  دننادب ،  مدرم  ات  رگید ،  روط  طئارش  ینوگرگد  اب  سپـس  دوش ،  میظنت  يروط  البق  هدنیآ  ثداوح  هنحص 
میناوخ یم  رگا  و  دینک . ) تقد   ) تسا ءادب  هدیاف  نیرتگرزب  نیا  دنهد و  رییغت  ار  دوخ  تشونرـس  دنرداق  شور  ریـسم و  رییغت  اب  و  تسا ، 

هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  اذل  تسا .  قیاقح  نیمه  هب  هراشا  درادـن ،  ار  وا  لماک  تفرعم  تسا  هتخانـشن  ءادـب  هب  ار  ادـخ  هک  یـسک 
ام مدقی  هللا  نا  و  دادنالا ،  علخ  و  ۀیدوبعلاب ،  رارقالا  لاصخ  ثالث  هیلع  ذخأی  یتح  ًایبن  لجوزع  هللا  ثعب  ام  دومرف : هک  میناوخ  یم  مالسلا )

یفن و  راگدرورپ ،  یگدنب  هب  رارقا  تفرگ : اهنآ  زا  ار  نامیپ  هس  نیا  هکنیا  رگم  داتـسرفن  ار  يربمایپ  چیه  دـنوادخ  : » ءاشی ام  رخؤی  ءاشی و 
 ، نامیپ نیلوا  تقیقح  رد  ( 2 « . ) دزادنا یم  ریخأت  دهاوخب  ار  هچرهو  دراد  یم  مدقم  دهاوخب  ار  هچره  دنوادخ  هکنیا  و  كرـش ،  هنوگره 

تـسا ءادب  هلأسم  هب  طوبرم  نامیپ  نیموس  و  كرـش .  اب  هزرابم  هب  طوبرم  نامیپ  نیمود  تسا و  ادـخ  ربارب  رد  میلـست  تعاطا و  هب  طوبرم 
باذع ای  فطل  لومـشم  ار  دوخ  دـناوت  یم  طئارـش  نداد  رییغت  اب  هک  تسا  وا  دوخ  تسد  هب  ناسنا  تشونرـس  هک  تسا  نآ  شا  هجیتن  هک 

دوش یم  هداد  تبسن  دنوادخ  هب  ءادب »  » هک یماگنه  دنا  هتفگ  هعیش  نادنمشناد  قوف  تاهج  يور  هکنیا  نخس  نیرخآ  دهد .  رارق  دنوادخ 
هک هعیـش  هب  بلطم  نیا  نداد  تبـسن  اماو  دـش .  یمن  ینیب  شیپ  دوبن و  رهاظ  البق  هک  يزیچ  نتخاـس  راکـشآ  ینعی  تسا  ءادـبا »  » ینعم هب 

تایانج و نیرتگرزب  زا  نیا  تسناد  یمن  البق  هک  دوش  یم  ربخاب  يزیچ  زا  ای  ددرگ  یم  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  یهاگ  ادـخ  دـندقتعم  اـهنآ 
سما هملعی  مل  ءیـش  یف  هل  ودبی  لجوزع  هللا  نا  معز  نم  دندومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  ناماما  زا  اذـل  تسا .  اه  تمهت  نیرت  یندوشخبان 

(4 () 3 « . ) دیئوجب يرازیب  رفنت و  وا  زا  تسناد  یمن  زورید  هک  دوش  یم  راکشآ  زورما  يزیچ  ادخ  يارب  دنک  نامگ  هک  یسک  : » هنم اوئرباف 

اهتشون یپ 
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لوا دلج  راحبلا  ۀنیفـس  هحفص 114 ـ  دـلج 1  یفاک  لوصا  2 ـ  قودـص .  یلاما  زا  هحفص 131 ـ  دـلج 2  میدـق  پاچ  راونالا ـ  راحب  1 ـ 
هنومن 10/245 ریسفت  4 ـ  هحفص 61 .  لوا  دلج  راحبلا  ۀنیفس  3 ـ  هحفص 61 . 

؟  تسا راگزاس  دیحوت  اب  ءایلوا  هب  لسوت  ایآ  30 ـ 

؟  تسا راگزاس  دیحوت  اب  ءایلوا  هب  لسوت  ایآ 

نیا روظنم  هکلب  دننک  اضاقت  القتسم  ماما  ای  ربمایپ  صخـش  زا  ار  يزیچ  هک  تسین  نیا  لّسوت  زا  روظنم  زگره  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  ًالّوا   
عون کی  دوخ  هک   ) اهنآ بتکم  ماقم و  هب  دنوادخ  نداد  دنگوس  ای  نانآ و  تعافش  ای  ماماو ،  ربمایپ  زا  يوریپ  ای  حلاص  لامعا  اب  هک  تسا 

رب هن  دـهد و  یم  كرـش  يوب  هن  ینعم  نیا  دـنهاوخب  ار  يزیچ  دـنوادخ  زا  تسا . ) تدابع  عون  کی  اـهنآ و  ّتیعقوم  هب  ماـمتها  مارتحا و 
ادـخ و هاگـشیپ  رد  یحلاص  ناسنا  ماقم  نداد  رارق  هلیـسو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  زا  ًایناث : تسا .  نآرق  تایآ  فالخ 

مهنا ولو  میناوخ : یم  ءاسن  هروس  هیآ 64  رد  درادن ،  دیحوت  اب  تافانم  تسین و  عونمم  هجو  چیه  هب  وا ،  رطاخ  هب  دـنوادخ  زا  يزیچ  بلط 
و  ) دندرک متس  نتشیوخ  هب  هک  یماگنه  اهنآ  رگا  : » امیحر ًاباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كوئاج  مهسفنا  اوملظ  ذا 
 ، يدرک یم  وفع  بلط  اهنآ  يارب  زین  وت  دندرک و  یم  شـشخب  وفع و  بلط  دنوادخ  زا  دندمآ و  یم  وت  غارـس  هب  دندش ) یهانگ  بکترم 

« . دنتفای یم  میحر  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ 

لسوت یمالسا و  تایاور 

 ، درادن یلاکشا  هنوگچیه  لسوت  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  زین  میراد ،  تسد  رد  ننست  لها  هعیش و  قیرط  زا  هک  يددعتم  تایاور  زا 
زا تمـسق  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  ام  هدش و  لقن  يدایز  بتک  رد  تسا و  ناوارف  رایـسب  تایاور  نیا  دوش ،  یم  بوسحم  یبوخ  راک  هکلب 

« يدوهمس  » ینـس فورعم  دنمـشناد  فیلأت  ءافولا » ءافو   » باتک رد  1 ـ  مینک : یم  هراشا  دـشاب  یم  ننـست  لها  فورعم  بتک  رد  هک  اـهنآ 
مه وا ،  تیصخش  ماقم و  زا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نتـساوخ  تعافـش  نتفرگ و  ددم  هک : میناوخ  یم  نینچ 

تیاور سپـس  زیخاتـسر ،  زور  رد  مه  و  خزرب ،  ملاـع  رد  مه  شتلحر ،  زا  دـعب  مه  دـلوت و  زا  دـعب  مه  تسا و  زاـجم  وا  تـقلخ  زا  شیپ 
ربمایپ شنیرفآ  زا  هک  یعالطا  يور  مدآ  هک : هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هب  ار  مدآ  لـسوت  فورعم 
دمحم قح  هب  ادـنوادخ  ( . » 1 «) یل ترفغ  امل  دمحم  قحب  کلئـسا  برای  : » درک ضرع  نینچ  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  تشاد  هدنیآ  رد  مالـسا 

و یئاسن »  » هلمج زا  ثیدـح  نایوار  زا  یتعامج  زا  يرگید  ثیدـح  سپـس  یـشخبب . » ارم  هک  منک  یم  اضاقت  وت  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
نیا شا  هصالخ  هک  دـنک  یم  لقن  تایح  لاح  رد  ربمایپ  هب  لسوت  زاوج  يارب  دـهاش  ناونع  هب  ننـست  لها  فورعم  نادنمـشناد  يذـمرت » »

کلئـسا و ینا  مهللا  : » دنک اعد  نینچ  هک  داد  روتـسد  وا  هب  ربمغیپ  درک ،  شیرامیب  يافـش  يارب  ربمایپ  زا  اعد  ياضاقت  یئانیبان  درم  تسا :
نم ادنوادخ  ( . » 2 «) ّیف هعفـش  مهللا  یل  یـضقتل  یتجاح  یف  یبر  یلا  کب  تهجوت  ّینا  دمحم  ای  ۀمحرلا  یبن  دمحم  کیبنب  کیلا  هجوتا 

ماجنا يارب  مراگدرورپ  يوس  هب  وت  هلیـسو  هب  دـمحم ! يا  مروآ  یم  يور  وت  هب  منک و  یم  اضاقت  تمحر  ربماـیپ  تربماـیپ  رطاـخ  هب  وت  زا 
نینچ تافو  زا  دعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  لسوت  زاوج  دروم  رد  سپـس  زاس . » نم  عیفـش  ار  وا  ادـنوادخ  موش  یم  هجوتم  متجاح 

ینا مهللا  درک : اعد  نینچ  دناوخ و  زامن  دـمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ربق  رانک  نامثع  نامز  رد  يدـنمتجاح  درم  هک  دـنک  یم  لقن 
نم ادنوادخ  « . » یتجاح یضقت  نا  کبر  یلا  هجوتا  ینا  دمحم  ای  ۀمحرلا ،  یبن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم انیبنب  کیلا  هجوتا  کلئسا و 

هب نم  دـمحم  يا  موش ،  یم  هجوتم  وت  يوس  هب  تمحر  ربمغیپ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم اـم  ربماـیپ  هلیـسو  هب  منک و  یم  اـضاقت  وت  زا 
ـ  2 ( 3  . ) دـش لح  وا  لکـشم  هک  تشذـگن  يزیچ  دـنک  یم  هفاضا  ًادـعب  دوش . » لح  ملکـشم  ات  موش  یم  وت  راگدرورپ  هجوتم  وت  هلیـسو 
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هدرک لقن  فلتخم  عبانم  بتک و  زا  ثیدح  تسا 26  ریگتخس  رایسب  لسوت  عوضوم  رد  هک  لسوتلا » ۀقیقح  یلا  لصوتلا   » باتک هدنـسیون 
یلو دـنک ،  دراو  هشدـخ  ثداحا  نیا  دانـسا  رد  هک  دراد  یعـس  هدربماـن  هچ  رگا  تسا ،  سکعنم  اـهنآ  يـالبال  رد  عوضوم  نیا  زاوج  هک 

یتایاور دنام و  یمن  یقاب  ثیدح  دنـس  رد  هشدخ  يارب  یئاج  دنـسرب  رتاوت  دح  هب  دنـشاب و  ناوارف  هک  یماگنه  تایاور  هک  تسا  حـضاو 
نبا : » هک تسا  نیا  دـنک  یم  لقن  هک  یتایاور  هلمج  زا  تسا و  رتاوت  دـح  قوفام  تسا  هدـش  دراو  یمالـسا  عباـنم  رد  لـسوت  هنیمز  رد  هک 

تسج و یم  لسوت  ربمایپ  تیب  لها  هب  هک  دـنک  یم  لقن  ننـست  لها  فورعم  ياوشیپ  یعفاـش » ماـما   » زا قعاوص »  » باـتک رد  یکم » رجح 
دننم هلیسو  ربمایپ  نادناخ  (» 4) یتفیحـص نیمیلا  دیب  ًادغ ***  یطعا  مهبوجرا  یتلیـسو  هیلا  مهو  یتعیرذ ***  یبنلا  لآ  تفگ : یم  نینچ 

و دوش . » هدرپس  نم  تسار  تسد  هب  نم  لمع  همان  تمایق  يادرف  اهنآ  ببس  هب  مراودیما  « » دنشاب یم  نم  برقت  ببـس  وا  هاگـشیپ  رد  اهنآ 
دمآ ربمایپ  ربق  رـس  رب  هباحـص  زا  يا  هدع  یهارمه  هب  لالب  دش  یطحق  یلاس  مود  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد  هک  دنک  یم  لقن  یقهیب »  » زا زین 

هک هاوخب . . .  ناراب  تتما  يارب  تیادـخ  زا  ادـخ ! لوسر  يا  ( » 5  . . «) اوکله دـق  مهناف  کتمال . . .  قستـسا  هللا  لوسر  ای  : » تفگ نینچ  و 
دوب دادغب  رد  هک  یمایا  رد  یعفاش » ماما   » هک دـنک  یم  لقن  ناسحلا » تاریخلا   » باتک رد  رجح  نبا  زا  یتح  دـنوش . » كاله  تسا  نکمم 
یلاس هک  دنک  یم  لقن  ءازوجلا » یبا   » زا یمراد »  » ححیص رد  زین  و  ( 6 !) دش یم  لسوتم  وا  هب  شتاجاح  رد  تفر و  یم  هفینحوبا  ترایز  هب 
داجیا فقس  رد  يا  هنزور  ربمایپ  ربق  زارف  رب  هک  درک  شرافس  وا  دندرب ،  هشیاع »  » هب تیاکش  یـضعب  دش ،  عقاو  يدیدش  یطحق  هنیدم  رد 
يدایز ياه  تمسق  یسولآ »  » ریسفت رد  دمآ . ! یناوارف  ناراب  دندرک و  نینچ  دوش ،  لزان  ناراب  ادخ  فرط  زا  ربمایپ  ربق  تکرب  هب  ات  دننک 

هدش فارتعا  هب  ریزگان  نایاپ  رد  قوف  ثیداحا  هرابرد  يریگتخس  یتح  ینالوط و  لیلحت  هیزجت و  زا  سپ  هدرک و  لقن  ار  قوف  ثیداحا  زا 
هچ منیب  یمن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ماقم  هب  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  لسوت  رد  یعنام  نم  اهوگتفگ  نیا  مامت  زا  دعب  : » دیوگ یم  نینچ  و 
ریغ ماقم  هب  نتـسج  لسوت   » دنک یم  هفاضا  هنیمز ،  نیا  رد  یحورـشم  ًاتبـسن  ثحب  زا  دعبو  وا ،  تلحر  زا  سپ  هچ  ربمایپ و  تایح  لاح  رد 

هب عوضوم  هعیش  عبانم  رد  اما  و  ( 7  . «) دشاب هتشاد  یماقم  ادخ  هاگشیپ  رد  ًاتقیقح  وا  هکنیا  طرش  هب  درادن  یعنام  زین  ادخ  هاگشیپ  رد  ربمایپ 
لسوت زا  روظنم  1 ـ  مینک : هراشا  هتکن  دنچ  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد  مزال  يروآدای  دنچ  درادن .  ثیدح  لقن  هب  زاین  هک  تسا  نشور  يردق 

رد نیا  و  دوش ،  لسوتم  ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  ماقم  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دهاوخب  ناماما  ای  ربمایپ  زا  ار  تجاح  یـسک  هک  تسین  نیا 
مینک یم  بجعت  ام  هتشادرب و  ماگ  وا  هار  رد  هدوب و  وا  هداتسرف  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  زین  ربمایپ  مارتحا  اریز  تسا ،  ادخ  هب  هجوت  تقیقح 

لامعا تافص و  رد  یکیرش  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  كرش  هک  یلاح  رد  دنرادنپ  یم  كرـش  عون  کی  ار  لسوت  هنوگ  نیا  هک  یناسک  زا 
ناماما ربمایپ و  تافو  تایح و  نایم  هک  دنراد  رارصا  یـضعب  2 ـ  درادن .  كرش  اب  یتهابـش  هجو  چیه  هب  لسوت  هنوگ  نیا  دنوش و  لئاق  وا 

ناربمایپ و ناملسم ،  کی  رظن  زا  تسا ،  تافو  زا  دعب  هب  طوبرم  اهنآ  زا  يرایسب  هک  قوف  تایاور  زا  هتشذگ  هک  یلاح  رد  دنراذگب ،  قرف 
تسا هدرک  حیرـصت  نآ  هب  ءادهـش  هرابرد  نآرق  هک  روطنامه  ایند  ملاع  زا  رت  عیـسو  یتایح  دنراد ،  یخزرب » تایح   » گرم زا  دعب  ءاحلص 
دنگوس نایب  و  ربمایپ ،  زا  اعد  ياضاقت  نایم  هک  دنراد  رارصا  زین  یضعب  3 ـ  ( . 8) دنناگدنز اهنآ  دینکن  ضرف  ناگدرم  ار  اهنآ  دیوگ  یمو 

نیا نایم  یقطنم  قرف  هنوگچیه  هک  یلاح  رد  دنرامـشب  عونمم  ار  نآ  ریغ  زاجم و  ار  اعد  ياضاقت  دنراذگب ،  قرف  وا ،  ماقم  هب  ادـخ  نداد 
مامت دنراد  شـشوک  یـصاخ  تجاجل  اب  اهیباهو »  » ًاصوصخم ننـست  لها  نادنمـشناد  ناگدنـسیون و  زا  یـضعب  4 ـ  دوـش .  یمن  هدـید  ود 

اهنآ دنراپسب ،  یشومارف  تسد  هب  ار  اهنآ  ساسا  یب  یهاو و  تالاکشا  اب  ای  دننک و  فیعضت  تسا  هدش  دراو  لسوت  هنیمز  رد  هک  یثیداحا 
یم سپـس  هدرک ،  باختنا  دوخ  يارب  يا  هدـیقع  ـالبق  هک  دـنک  یم  ساـسحا  یفرط  یب  رظاـن  ره  هک  دـننک  یم  ثحب  ناـنچ  هنیمز  نیا  رد 

هک یلاح  رد  دننزب ،  رانک  دوخ  هار  رـس  زا  یعون  هب  دوب  نآ  فلاخم  هچره  و  دننک ،  لیمحت »  » یمالـسا تایاور  هب  ار  دوخ  هدیقع  دنهاوخ 
ّدح هب  لسوت  تایاور  میتفگ  هک  روط  نامه  5 ـ  دریذپب .  ار  يزیمآ  بصعت  یقطنم و  ریغ  ياه  ثحب  نینچ  دـناوت  یمن  زگره  ققحم  کی 
زین حیحـص  تیاور  اهنآ  نایم  رد  نیا  رب  هوالع  دزاس ،  یم  زاین  یب  نآ  دانـسا  یـسررب  زا  ار  ام  هک  تسا  دایز  يردق  هب  ینعی  هدیـسر  رتاوت 

هک دوـش  یم  نشور  میتـفگ  هچنآ  زا  6 ـ  دـنام .  یمن  یقاب  اهنآ  دانـسا  زا  يا  هراـپ  رد  يریگ  هدرخ  يارب  یئاـج  لاـح  نیا  اـب  تسا  ناوارف 
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رد هچنآ  ای  دـیهاوخب و  هلیـسو »  » نم يارب  دـنوادخ  زا  دومرف : یم  مدرم  هب  ربمغیپ  دـیوگ : یم  هدـش و  دراو  هیآ  نیا  لـیذ  رد  هک  یتاـیاور 
هنوگچیه میتفگ  هیآ  ریسفت  رد  هچنآ  اب  دراد ،  رارق  تشهب  رد  هک  تسا  یماقم  نیرتالاب  هلیـسو  هک  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  یفاک 

ادـخ و هب  ربمایپ  برقت  دوش و  یم  لماش  ار  راگدرورپ  هب  برقت  هنوگره  هلیـسو »  » میدرک هراـشا  ررکم  هک  روطناـمه  اریز  درادـن  یتاـفانم 
(9  . ) تسا نآ  ياه  قادصم  زا  یکی  دراد  دوجو  تشهب  رد  هک  يا  هجرد  نیرتالاب 

اهتشون یپ 

لقن زین  یقهیب  ةوبنلا » لئالد   » زا ار  قوف  ثیدـح  هحفـص 215  لسوتلا » ۀقیقح  یلا  لصوتلا   » باتک رد  دـلج 3 ص 1371 ـ  ءافولا  ءافو  1 ـ 
لصوتلا 6 ـ  ص 253 .  لصوتلا . . .  5 ـ  ص 329 .  لصوتلا . . .  4 ـ  ءافولا ص 1373 .  ءافو  3 ـ  ءافولا ص 1372 .  ءافو  2 ـ  تسا .  هدومن 

هنومن 4/366 ریسفت  9 ـ  هیآ 169 .  نارمع ـ  لآ  هروس  8 ـ   . 115 6 ص 114 ـ  دلج 4 ـ  یناعملا  حور  7 ـ  ص 331 .  . . . 

؟  دوش یمن  هتفریذپ  يرطف  ّدترم  هبوت  ارچ  31 ـ 

رمتـسم و توعد  اب  ار  اهنآ  و  تسا ) باتک  لها  روظنم   ) دنک یمن  يریگتخـس  دـنا ،  هتفریذـپن  ار  مالـسا  زونه  هک  یناسک  دروم  رد  مالـسا 
اب زیمآ  تملاـسم  یتـسیزمه  همذ ،  طئارـش  قـبط  دـندش  رـضاح  دـنتفریذپن و  هاـگره  دـناوخ ،  یم  ارف  مالـسا  هـب  یقطنم  ریگ  یپ  تاـغیلبت 

دروم رد  یلو  دریگ .  یم  هدـهع  رب  ار  ناشعورـشم  عفانم  ناج و  لام و  ظفح  هکلب  دـهد  یم  ناما  اهنآ  هب  اهنت  هن  دنـشاب  هتـشاد  ناناملـسم 
ددرگ یم  یمالسا  هعماج  لزلزت  بجوم  لمع  نیا  هک  ارچ  تسا  ریگتخس  هداعلا  قوف  دننک  لودع  سپس  دنوش  اریذپ  ار  مالسا  هک  یناسک 
هعماـج رارـسا  هک  دوش  یم  ببـس  و  تسا ،  تین  ءوس  لـیلد  ًاـبلاغ  دوش و  یم  بوسحم  یمالـسا  تموکح  میژر و  دـض  رب  ماـیق  عونکی  و 

ناملسم رگا  رت  هداس  ریبعت  هب  هدوب و  ناملسم  وا  هفطن  داقعنا  ماگنه  شردام  ردپ و  رگا  یسک  نینچ  اذل  دتفا .  نانمـشد  تسد  هب  یمالـسا 
میـسقت شناثراو  نایم  رد  دیاب  وا  لاوما  درمـش ،  یم  حابم  ار  شنوخ  دسر  توبث  هب  یمالـسا  هاگداد  رد  ددرگرب و  مالـسا  زا  دشاب و  هداز 

یم ارجا  لاحره  هب  یسک  نینچ  هرابرد  هناگ  هس  ماکحا  نیا  ینعی  تسین ،  هتفریذپ  رهاظ  رد  وا  هبوت  و  دوش ،  ادج  وا  زا  شرـسمه  ددرگ و 
هتفریذپ اقلطم  شا  هبوت  دـشاب  نز  مرجم  رگا  هتبلا   . ) دـش دـهاوخ  هتفریذـپ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وا  هبوت  ددرگ  نامیـشپ  ًاعقاو  رگا  یلو  دوش ، 

عقاو لوبق  دروم  درک  هبوت  رگا  دننک و  یم  هبوت  فیلکت  وا  هب  دـشابن  هداز  ناملـسم  هتـشگرب ،  مالـسا  زا  صخـش  رگا  یلو  دـش . ) دـهاوخ 
نکمم دنتسین  هاگآ  نآ  ياوتحم  زا  هک  اهنآ  يارب  يرطف  دترم  یسایس  مکح  هچرگ  تفر .  دهاوخ  نایم  زا  اه  تازاجم  همه  دش و  دهاوخ 
طوبرم ماکحا  نیا  هک  مینک  هجوت  تیعقاو  نیا  هب  رگا  یلو  ددرگ .  یقلت  هشیدنا  يدازآ  بلس  هدیقع و  لیمحت  تنوشخ و  عون  کی  تسا 

غیلبت ای  راـهظا  هب  هک  دوش  یم  لـماش  ار  یـسک  اـهنت  هکلب  هدـماینرب ،  نآ  راـهظا  ماـقم  رد  دراد و  نورد  رد  يداـقتعا  هک  تسین  یـسک  هب 
يدازآ هلأسم  اب  و  تسین ،  لـیلد  یب  تنوشخ  نیا  هک  دوش  یم  نشور  دـنک ،  هعماـج  دوجوم  میژر  دـض  رب  ماـیق  تقیقح ،  رد  و  دزادرپ ، 

زین هتکن  نیا  هب  هجوت  دراد .  دوجو  یئاهتوافت  اب  برغ  قرـش و  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  نوناـق  نیا  هیبش  و  درادـن ،  تاـفانم  زین  هشیدـنا 
یمالـسا طیحم  کی  رد  هتفای و  دلوت  ناملـسم  ردام  ای  ردپ  زا  هک  یـسک  ًاصوصخم  دشاب ،  قطنم  قبط  دیاب  مالـسا  شریذپ  هک : تسا  مزال 

تنایخ هئطوت و  هب  وا  تشگزاب  لودع و  نیاربانب  دشاب ،  هدادن  صیخشت  ار  مالسا  ياوتحم  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  هدید ،  شرورپ 
ود درف و  کی  عبات  زگره  ماکحا  ًانمض  دراد .  ار  یتازاجم  نانچ  قاقحتسا  یسک  نینچ  تقیقح و  كرد  مدع  هابتشا و  هب  ات  تسا  رت  هیبش 

ههبج ظفح  نآ  دراد و  یـساسا  هفـسلف  کـی  مکح  نیا  تقیقح  رد  ( 1  . ) تفرگ رظن  رد  دـیاب  یلک  روـط  هب  ار  عوـمجم  هکلب  تـسین  درف 
میژر دـض  رب  مایق  عون  کی  عقاو  رد  دادـترا  اریز  ناقفانم ،  ناـگناگیب و  ذوفن  نآ و  ندـش  یـشالتم  زا  يریگولج  مالـسا و  روشک  یلخاد 
لیام زور  ره  دوش  هداد  هزاـجا  دارفا  هب  رگا  تسا ،  مادـعا  نآ  تازاـجم  زین  زورما  ياـیند  نیناوق  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یمالـسا  روشک 

هار دش و  دهاوخ  یشالتم  مه  زا  مالسا  یلخاد  ههبج  يدوز  هب  دنهد ،  افعتسا  دندوبن  لیام  زور  ره  دننک و  یفرعم  ناملـسم  ار  دوخ  دندوب 
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نیاربانب دمآ .  دهاوخ  دیدپ  یمالـسا  هعماج  رـسارس  رد  يدیدش  جرم  جره و  دـیدرگ و  دـهاوخزاب  اهنآ  يدایا  لماوع و  نانمـشد و  ذوفن 
 . تسا يرورض  هناگیب  لماوع  يدایا و  اب  هزرابم  یمالسا و  هعماج  تموکح و  ظفح  يارب  هک  تسا ،  یـسایس  مکح  عقاو  رد  روبزم  مکح 

هزیگنا الومعم  دورب  يرگید  ياه  نیئآ  يوس  هب  دنک و  اهر  شریذـپ  قیقحت و  زا  دـعب  ار  مالـسا  نوچمه  ینیئآ  هک  یـسک  هتـشذگ  نیا  زا 
هب تسا  رت  فیفخ  نانز  هراـبرد  مکح  نیا  مینیب  یم  رگا  تسا و  نیگنـس  ياـه  تازاـجم  روخ  رد  نیارباـنب  و  درادـن ،  یهجوم  حـیحص و 

هنومن 2/497 ریسفت  هنومن 11/426 2 ـ  ریسفت  1 ـ  ( 2  . ) دبای یم  فیفخت  اهنآ  دروم  رد  اه  تازاجم  همه  هک  تسا  نیا  رطاخ 

؟  میراد یمرب  نامسآ  يوس  هب  تسد  اعد  ماگنه  ارچ  32 ـ 

نامـسآ هب  مشچ  ندرک  اعد  ماگنه  ارچ  درادـن  یلحم  ناکم و  دـنوادخ ،  هکنیا  نیع  رد  هک  تسا  حرطم  مدرم  هدوت  يارب  لاؤس  نیا  ًاـبلاغ 
همئا رـصع  رد  ار  لاؤـس  نیا  تسا ؟  اهنامـسآ  رد  دـنوادخ  هّللاـب  ذاـیعلا  رگم  مـینک ؟  یم  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هـب  تـسد  و  مـیزود ؟  یم 
هیلع  ) قداص ماـما  تمدـخ  یقیدـنز  دـیوگ : یم  مکح » نب  ماـشه   » هک میناوخ  یم  هلمج  زا  دـنا ،  هدرک  حرطم  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) يدـه
چیه هب  زاین  لاعتم ،  دنوادخ  دومرف : یحیضوت  نمض  مالـسلا ) هیلع   ) ماما درک .  لاؤس  يوَتْـسا  ِشرَْعلا  یَلَع  ُنمحّرلا  هیآ  زا  دمآ و  ( مالـسلا

تسد اعد ) ماگنه  هب   ) هک درادن  یتوافت  سپ  درک : ضرع  هدننک  لاؤس  دنتسه .  وا  جاتحم  قلخ  مامت  هکلب  درادن ،  یقولخم  چیه  یناکم و 
تسا ناسکی  ادخ  تردق  هطاحا و  ملع و  رد  عوضوم ،  نیا  دومرف : ع )  ) ماما دیروآ ! ؟  نیئاپ  نیمز  يوس  هب  ای  دینک  دنلب  نامـسآ  يوس  هب 
شرع فرط  هب  نامسآ ،  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  هک  هداد  روتسد  ار  شناگدنب  ناتسود و  لاعتم  دنوادخ  یلو  دنک ) یمن  یتوافت  چیهو  )

مینک یم  تیبثت  تسا ،  هدرک  تابثا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  رابخا  نآرق و  ار  هچنآ  ام  تسا ،  اجنآ  قزر  ندعم  هک  ارچ  دنرادرب ، 
رد ( 1) دـنراد رظن  قافتا  نآ  رب  تّما  مامت  هک  تسا  ینخـس  نیا  و  دـیرادرب ،  لاعتم  دـنوادخ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  دومرف : هک  اجنآ  ، 

ِءامَّسلا َیِلا  ِْهیَدَی  ْعَفْرَْیلَف  ِةولَّصلا  َنِم  ْمُکُدَحَا  َغِرَف  اذِا  تسا : هدمآ  لاصخ  باتک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ماما  زا  يرگید  ثیدح 
يدرم دوش . » اعد  لوغـشم  درادرب و  نامـسآ  يوس  هب  تسد  دـهد  یم  نایاپ  ار  زاـمن  امـش  زا  یکی  هک  یماـگنه  : » ءاعُّدـلا یف  َّبَْصنَِیل  َو  ، 

نامـسآ هب  تسد  ناگدنب  ارچ  سپ  درک : ضرع  تسه .  اج  همه  يرآ  دومرف : تسین ؟  اج  همه  دنوادخ  رگم  نانمؤمریما ! يا  درک : ضرع 
هدعو امـش  هب  هچنآ  تسا و  امـش  قزر  نامـسآ  رد   » َنْوُدَعُْوت ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  یفَو  يا : هدناوخن  نآرق ) رد   ) ایآ دومرف : دـنراد ؟  یمرب 

نوچ تایاور  نیا  قباطم  ( 2) تسا نامـسآ  یهلا  هدـعو  قزر و  لحم  شّلحم ،  زا  زج  دـبلطب  ار  يزور  ناسنا  اـجک  زا  سپ  دوش » یم  هداد 
یگدـنز تایح و  عبنم  هک  باتفآ  رون  دراب ،  یم  نامـسآ  زا  هدرم  ياه  نیمز  هدـننک  هدـنز  ناراب ،   ) تسا نامـسآ  زا  اهناسنا  قازرا  بلاـغ 

یهلا قازرا  تاـکرب و  زا  یندـعم  ناونع  هب  نامـسآ  تسا ) نامـسآ  رد  تاـیح  مهم  لـماع  نیموس  اوه  دـبات ،  یم  نامـسآ  يوـس  زا  تسا 
زا دوش .  یم  لکـشم  لـح  ياـضاقت  يزور  قزر و  همه  نآ  کـلام  قلاـخ و  زا  و  دوش ،  یم  هجوت  نآ  هب  اـعد  ماـگنه  هب  و  هدـش ،  یفرعم 
هب ناسنا  هک  ارچ  تسا  ادخ  هاگشیپ  رد  للذت  عوضخ و  راهظا  نآ  و  دوش ،  یم  هدافتسا  راک  نیا  يارب  يرگید  هفـسلف  تایاور ،  زا  یـضعب 
ـ  هحفص 330 دـلج 3  راحب  « ـ  1 ( 3  . ) دـنک یم  دـنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  يزیچ ،  ای  صخـش  لباقم  رد  میلـست ،  ای  عوضخ ،  راـهظا  ماـگنه 

ثیدح ثیدح 7 ـ  هحفص 308  دلج 90  راحب » « ـ  2 ۀقدانزلاو . » ۀـیونثلا  یلع  درلا  باب   » باب 36 ثیدح 1  هحفـص 248  قودص  دیحوت 
نآرق 4/270 مایپ  ریسفت  3 ـ  تسا .  هدروآ  زین  هحفص 124 و 125  دلج 5  رد  نیلقثلارون  ریسفت  ار  قوف 

؟  تسا راگزاس  تلادع  اب  اهناسنا  رد  یعیبط  ياهتوافت  ایآ  33 ـ 

رب امش  زا  یضعب  هب  تبسن  دنوادخ  هک  ییاهیرترب   . . . « ) ضعب یلع  مکضعب  هللا  لّضف  ام  اّونمتت  الو   » میناوخ یم  ءاسن  هروس  زا  هیآ 32  رد 
رتشیب و ناشدادعتـسا  دارفا  زا  یـضعب  ارچ  دنـسرپ  یم  دوخ  زا  يرایـسب  هفیرـش  هیآ  هب  هجوت  اب  دـینکن ) . . .  وزرآ  هداد  رارق  رگید  یـضعب 
 ، دنتسه یلومعم  یضعب  دنمورین و  هداعلا  قوف  یمسج  رظن  زا  یضعب  دنا ،  هرهب  مک  یئابیز ،  زا  رگید  یضعب  ابیز و  یضعب  رتمک ،  یـضعب 
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توافت زا  یتمسق  1 ـ  تشاد : هجوت  هتکن  دـنچ  هب  دـیاب  خـساپ  رد  تسا ؟  راگزاس  راگدرورپ  تلادـع  لصا  اب  یعیبط » ياهتوافت   » نیا ایآ 
هنوگ چیه  هک  تسا  يدرف  ياه  يراگنا  لهس  ای  یعامتجا و  ملاظم  یتاقبط و  تافالتخا  لولعم  رگیدکی ،  اب  مدرم  یحور  یمـسج و  ياه 

رتابیز و رت و  يوق  یمـسج  رظن  زا  مه  ریقف ،  مدرم  نادنزرف  زا  نادنمتورث  نادنزرف  زا  يرایـسب  ًالثم  درادـن ،  شنیرفآ  هاگتـسد  هب  یطابترا 
دنراد رارق  تیمورحم  رد  اهنیا  هک  یلاح  رد  دندنم  هرهب  یفاک  تشادهب  هیذغت و  زا  اهنآ  هکنیا  لیلد  هب  دنرت ،  هتفرشیپ  دادعتـسا  رظن  زا  مه 

دیاب ار  اهفالتخا  هنوگ  نیا  دنهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یحور  یمـسج و  ياهورین  يراگنا  لهـس  یلبنت و  رثا  رب  هک  دنتـسه  يدارفا  ای  و  ، 
هاگچیه و  تفر ،  دـهاوخ  نایم  زا  یعامتجا  تلادـع  میمعت  یتاقبط و  ماظن  نتفر  نیب  زا  اب  هک  تسناد  لیلد » یب  یگتخاـس و  ياـهفالتخا  »

ینعی تسا  ناسنا  شنیرفآ  همزال  یعیبط و  اهتوافت ،  نیا  زا  رگید  یتمسق  2 ـ  تسا .  هتشاذگن  هّحص  اه  توافت  هنوگ  نیا  رب  نآرق  مالسا و 
روج کی  لکش و  کی  هناخراک ،  کی  تاعونـصم  دننامه  شدارفا  مامت  دشاب  رادروخرب  لماک  یعامتجا  تلادع  زا  مه  رگا  هعماج  کی 

یحور یمـسج و  ياهدادعتـساو  یهلا  بهاوم  ًالومعم  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تشاد ،  دـنهاوخ  یئاه  تواـفت  مهاـب  ًاـعبط  دوب و  دـنهاوخن 
 ، دشاب هتشاد  اجکی  ار  بهاوم  نیا  هک  دوش  یم  ادیپ  یسک  رتمک  ینعی  دراد ،  ار  نآ  زا  یتمسق  یـسک  ره  هک  هدش  میـسقت  نانچنآ  اهناسنا 

و تراجت ،  هب  قشع  يرگید  و  رعش ،  قوذ  یکی  دراد ،  یبوخ  یـضایر  دادعتـسا  يرگید  و  تسا ،  رادروخرب  یفاک  یندب  يورین  زا  یکی 
دوخ اـی  هعماـج  هک  تسا  نیا  مهم  دـنرادروخرب ،  يرگید  هژیو  ياهدادعتـسا  زا  یـضعب ،  و  يزرواـشک ،  يارب  يراشرـس  شوـه  یـضعب 

راکـشآ ار  شیوخ  توق  هطقن  دـناوتب  یناسنا  ره  ات  دـنهد ،  شرورپ  یملاس  طیحم  رد  ار  اهنآ  و  دـننک ،  فشک  ار  اهدادعتـسا  صاخـشا ، 
اه و تفاب  هب  زاین  ناسنا ،  رکیپ  کی  دننامه  هعماج  کی  هک  درک  يروآدای  دیاب  زین  ار  عوضوم  نیا  3 ـ  دنک .  يرادرب  هرهب  نآ  زا  دزاس و 

هتخاس زغم  مشچ و  ياهلولس  دننامه  فیرظ  ياهلولس  زا  مامت  ندب ،  کی  رگا  هک  روطنامه  ینعی  دراد ،  نوگانوگ  ياهلولـس  تالـضع و 
يارب یفاک  یئاراک  دنـشاب  یناوختـسا  ياهلولـس  دننامه  فاطعنا  لباق  ریغ  نشخ و  نآ  ياهلولـس  مامت  رگا  ای  و  درادن ،  ماود  دـشاب  هدـش 

ندینـش و يرگید  هدـهاشم و  يرگید  رکفت و  هفیظو  یکی  هک  ینوگاـنوگ  ياهلولـس  زا  دـیاب  هـکلب  تـشاد ،  دـهاوخن  فـلتخم  فئاـظو 
اهدادعتـسا و هب  زاین  لماک » هعماج   » کی ندمآ  دوجو  هب  يارب  نینچمه  دـشاب ،  هدـش  لیکـشت  دـنوش  راد  هدـهع  ار  نتفگ  نخـس  يرگید 

دنرب رـس  هب  تیمورحم  رد  عامتجا  رکیپ  ءاضعا  زا  یـضعب  هک  ینعم  نیا  هب  هن  اما  تسا ،  يرکف  یندب و  فلتخم  ياه  نامتخاس  اه و  قوذ 
اوه و اذغ و  زا  یگمه  دنراد  هک  یتوافت  مامت  اب  ندب  ياهلولس  هک  روطنامه  دندرگ ،  ریقحت  ای  دوش و  هدرمش  کچوک  اهنآ  تامدخ  ای  و 

یعیبط هک  یئاهتمـسق  نآ  رد  یمـسج  یحور و  نامتخاس  توافت  رگید  ترابع  هب  و  دـنریگ .  یم  هرهب  مزال  رادـقم  هب  اه  يدـنمزاین  ریاس 
رگا لثملا  یف  دـشاب ،  ادـج  تمکح  زا  دـناوت  یمن  هاگچیه  تلادـع  تسا و  راگدرورپ  تمکح »  » ياضتقم یلیمحت ) هناـملاظ و  هن   ) تسا
دوخ بسانم  لحم  رد  زیچ  ره  نداد  رارق  ینعم  هب  تلادع  و  دوب ،  تمکح  زا  رود  دش ،  یم  هدیرفآ  تخاونکی  ناسنا  ندب  ياهلولـس  مامت 
کی نامه  رد  دنشاب  هتـشاد  يدننامه  دادعتـسا  دننک و  رکف  مه  لثم  هعماج  مدرم  مامت  زور  کی  رگا  نینچمه  تشادن ،  دوجو  نآ  رد  زین 

هنومن 3/365 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دزیر یم  مهرد  یلک  هب  هعماج  عضو  زور 

؟  تساراگزاس تلادعاب  مدرم  نایمرد  يزور  رظنزا  توافت  داجیا  ایآ  34 ـ 

يزور رظن  زا  رگید  یضعب  رب  ار  امـش  زا  یـضعب  دنوادخ  « ) قزرلا یف  ضعب  یلع  مکـضعب  لّضف  هللاو  : » میناوخ یم  هیآ 71  لمن  هروس  رد 
تلادـع لوصا  اب  مدرم  ناـیم  رد  يزور  قزر و  رظن  زا  فـالتخا  تواـفت و  داـجیا  اـیآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد  داد ) يرترب 

هجوت ًاقیقد  هتکن  ود  هب  دـیاب  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  تسا ؟  راگزاس  دـشاب ،  مکاح  يرـشب  عماوج  ماـظن  رب  دـیاب  هک  یتاواـسم  راـگدرورپ و 
توافت هب  طوبرم  شمهم  تمـسق  دراد  دوجو  اهدـمآرد  يدام و  ياه  هرهب  رظن  زا  اهناسنا  نایم  رد  هک  یفالتخا  کـش  نودـب  1 ـ  تشاد :

یم يداصتقا  ياهتیلاعف  تیفیک  تیمک و  رد  توافت  همشچرس  هک  یناحور  ینامسج و  ياهدادعتسا  توافت  نیا  تسا ،  اهنآ  ياهدادعتسا 
فداصت هبنج  ام  رظن  زا  هک  یثداوح  ًافرـص  یهاگ  هک  تسین  يدیدرت  هتبلا  دنک .  یم  رتمک  ار  یـضعب  دمآردو  رتشیب  ار  یـضعب  هرهب  دوش 
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یلصا هطباض  هیاپ و  هچنآ  درمش ،  یئانثتـسا  روما  ناوت  یم  ار  اهنیا  یلو  دنبای ،  تسد  يرتشیب  بهاوم  هب  یـضعب  هک  دوش  یم  ببـس  دراد 
رامثتـسا و زا  یلاخ  ملاس و  هعماج  کی  ام  ثحب  عوضوم  هتبلا   ) تسا اهـشالت  تیفیک  ای  تیمک  رد  توافت  نامه  تسا ،  دراوم  بلاـغ  رد 
ار اهنآ  ام  یهاگ  هک  ار  یناسک  یتح  دـنرانکرب . ) ناسنا  ماـظن  شنیرفآ و  نیناوق  زا  هک  فرحنم  عماوج  هن  تسا ،  هناـملاظ  ياهیـشک  هرهب 

تقد اـب  رگا  مینک  یم  بجعت  دـنراد  يا  هظحـالم  لـباق  ياهدـمآ  رد  هکنیا  زا  میرادـنپ و  یم  يا  هـضرع  یب  اـپ و  تـسد و  یب  ياـهناسنا 
میهاوخ مینکفیب ،  رود  دریگ ،  یم  همـشچرس  یحطـس  تاعلاطم  زا  هک  یئاهتواضق  میـشیدنیب و  اـهنآ  قـالخا  ناور و  مسج و  رد  يرتشیب 
رامثتسا زا  هک  تسا  یملاس  هعماج  ام  ثحب  عوضوم  مینک  یم  رارکت  زاب   ) دنا هدیسر  یئاج  هب  هک  دنا  هتشاد  یتوق  هطقن  ًابلاغ  اهنآ  هک  دید 

نکمم تسا ،  یهلا  بهاوم  زا  زین  مه  نآ  هک  دریگ  یم  همـشچرس  یئاهدادعتـسا  توافت  زا  اهدـمآرد  توافت  نیا  لاـح  رهب  دـشاب . ) رود 
زا ملاس  هعماج  کی  رد  یتح  نیاربانب  تسا ،  یباستکا  ریغ  ًاعطق  زین  دراوم  زا  يا  هراـپرد  یلو  دـشاب  یباـستکا  دراوم  زا  يا  هراـپ  رد  تسا 

میزاسب دادعتـسا  مه  گنرمه و  لکـشمه و  یبلاق  ياهناسنا  میناوتب  هکنیا  رگم  تسا ،  راکنا  لباق  ریغ  اهدـمآرد  توافت  زین  يداصتقا  رظن 
کی ای  تخرد ،  کی  مادـنا  ای  ناسنا ،  کی  ندـب  2 ـ  تسا . ! تالکشم  رـسدرد و  لوا  هزات  دنـشاب و  هتـشادن  مهاب  یتوافت  هنوگچیه  هک 

تردـق ایآ  دوش ؟  ادـیپ  رظن  ره  زا  اهمادـنا ،  ءاضعا و  نایم  يواست  اب  نوزوم  نامتخاس  نیا  دراد  ناکما  ایآ  دـیریگب ،  رظن  رد  ار  لگ  هتوب 
ره زا  مشچ  هیکبش  فیرظ  ياه  هدرپ  اب  اپ  هنشاپ  ناوختساو  اه ،  هفوکش  فیطل  ياهگربلگ  اب  دناوت  یم  ناتخرد  هشیر  دادعتـسا  تمواقم و 

بذاک و ياهراعش »  » زا رگا  میا ! ؟  هداد  ماجنا  یحیحص  راک  دینک  یم  رکف  ایآ  مینک  ناسکی  ار  اهنآ  میناوتب  ام  رگا  و  دشاب ؟  ناسکی  رظن 
رازه جنپ  زا  ار  نیمز  هرک  میزاسب و  رظن  ره  زا  یلایخ  یبلاق و  ياهناسنا  نامه  میناوتب  زور  کی  ام  دینک  ضرف  میرذگب ،  روعش »  » زا یلاخ 

هناـخراک کـی  هب  هک  یئاهراگیـس  دـننام  تـسرد  رظن ،  ره  زا  ناـسمه  رکفمه و  قوذ و  مـه  هراوـقمه و  لکـشمه و  ناـسنا  رفن  نوـیلیم 
رد نآ  رد  همه  هک  دوش  یم  ادیپ  یمنهج  هن ،  ًاملسم  دش ؟  دهاوخ  اهناسنا  بیصن  یبوخ  یگدنز  زور  نآ  ایآ  مینکرپ .  دنا ،  هداد  شرافس 

ار اذـغ  عونکی  همه  دـنبلط ،  یم  تسپ  کـی  همه  دـنهاوخ  یم  زیچ  کـی  همه  دـننک ،  یم  تکرح  وسکی  هب  همه  دوـب ،  دـنهاوخ  تمحز 
ضرف هب  دبای و  یم  نایاپ  یگدنز  نینچ  رمع  دوز  یلیخ  تسا  یهیدب  دنهد .  ماجنا  دـحاو  راک  کی  دـنهاوخ  یم  همه  و  دـنراد ،  تسود 

رد توافت  دوجو  نیارباـنب  درادـن .  گرم  اـب  یتواـفت  نادـنچ  هک  دوب  دـهاوخ  یتخاونکی  حور و  یب  هدـننک  هتـسخ  یگدـنز  دـنامب  یقاـب 
و دراد ،  ار  موزل  تیاهن  فلتخم ،  ياهدادعتسا  شرورپ  يارب  یتح  هعماج و  ماظن  ظفح  يارب  تسا ،  توافت  نیا  همزال  هچنآ  اهدادعتسا و 

ماظن یتاقبط و  هعماج  ام  هک  دـینک  ریـسفت  نینچ  ار  نخـس  نیا  ادابم  اـما  دریگب .  ار  تیعقاو  نیا  ولج  دـناوت  یمن  زگره  بذاـک  ياـهراعش 
نیع رد  هک  تسا  یئاهتوافت  یعونصم و  هن  تسا و  یعیبط  ياهتوافت  روظنم  زگره ،  هن ،  میریذپ ،  یم  نخس  نیا  اب  ار  رامعتـسا  رامثتـسا و 

 . دنزادرپب يدعت  زواجت و  هب  دننک و  داجیا  رگیدکی  تفرـشیپ  هار  رـس  رب  يّدس  هن  دنـشاب ،  هدوب  رگیدـکی  نواعم  رگیدـکی و  لمکم  لاح 
( تسا هدنوش  رامثتـسا  هدننک و  رامثتـسا  هقبط  ینعی  نآ  یحالطـصا  موهفم  نامه  تاقبط  زا  روظنم  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) یتاقبط فالتخا 

نایم تسا و  اهـششوک  اهـشالت و  اهدادعتـسا و  توافت  تسا ،  شنیرفآ  ماظن  گنهامه  قفاوم و  هچنآ  تسین ،  شنیرفآ  ماظن  قفاوم  زگره 
تـسرد دتفا ،  راک  هب  هدـنزاس  ریـسم  رد  دـیاب  اهدادعتـسا  توافت  رگید ،  ریبعت  هب  و  دـینک . ) تقد   ) تسا قرف  نامـسآ  ات  نیمز  زا  ود  نیا 

نخـس هاتوک  رگیدکی .  محازم  هن  دنرگیدکی ،  نواعم  توافت  نیع  رد  اهنآ  لگ ،  کی  مادنا  ای  ندب ،  کی  ءاضعا  نامتخاس  توافت  دننام 
دروم هیآ  نایاپ  رد  لیلد  نیمه  هبو  ددرگ .  یتاقبط  هعماج  داجیا  هار  رد  هدافتـسا  ءوس  ثعاب  اهدـمآرد  اهدادعتـسا و  توافت  دـیابن  هکنیا :

هن  ) شیعیبط تروص  رد  اهتوافت  نیا  هکنیا  هب  هراشا  نودحجی . ) هللا  ۀمعنبفا  « ) دننک یم  راکنا  ار  ادـخ  تمعن  اهنآ  ایآ  : » دـیامرف یم  ثحب 
هنومن 11/312 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تسا هدش  داجیا  يرشب  عمتجم  ماظن  ظفح  يارب  هک  تسا  ادخ  ياهتمعن  زا  هناملاظ ) یعونصم و  تروص 

؟  تسیچ دسر  یم  ناسنا  هب  هک  یئاهیراتفرگ  اهتبیصم و  هفسلف  35 ـ 

اهتبیصم هفسلف 
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حیضوت

هک تسا  یلامعا  رطاخ  هب  دسر  امش  هب  یتبیصم  ره  مکیدیا » تبسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  ام  و  : » میناوخ یم  هیآ 30  يروش  هروس  رد 
هیآ نیا  رد  تساجک ؟  زا  مینابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  ام  هک  یئاهتبیصم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  هفیرـش  هیآ  هب  هجوت  اب  دیا  هداد  ماجنا 

: تشاد هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یتاکن 

هتکن 1

دراد یتائانثتـسا  دنچره   ) تسا رادشه  یهلا و  تازاجم  عونکی  دوش  یم  ناسنا  ریگنماد  هک  یبئاصم  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هیآ  نیا  1 ـ 
بلاج دوش .  یم  نشور  یگدنز  تالکـشم  كاندرد و  ثداوح  ياه  هفـسلف  زا  یکی  بیترت  نیا  هب  و  دش ) دـهاوخ  هراشا  نآ  هب  دـعب  هک 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ یمارگ  ربمایپ  زا  هک  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  هکنیا 
دوش یم  دراو  ناسنا  نترب  یبوچ  زا  هک  یشارخ  ره  یلع ! يا  تسا ،  دیجم  نآرق  رد  هیآ  نیرتهب  ۀبیـصم ) . . .  نم  مکباصا  ام  و   ) هیآ نیا  »

( تمایقرد  ) هک تسا  نآ  زا  رت  یمارگ  دنک  یم  وفع  ایند  رد  دنوادخ  هچنآ  و  هدزرـس ،  وا  زا  هک  تسا  یهانگ  رثا  رب  یمدق ،  شزغل  ره  و  ، 
هب و  ( 1 «!) دهد رفیک  رگید  راب  ترخآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  لداع  هدومرف  تبوقع  ایند  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  و  دیامرف ،  رظن  دیدجت  نآ  رد 

« نایبلا عمجم  « ـ  1 دومن .  دـهاوخ  لرتنک  هدـنیآ  هب  تبـسن  ار  وا  دـنک  یم  کبـس  ار  ناسنا  راب  هکنیارب  هوالع  بئاصم  هنوگنیا  بیترت  نیا 
تسا ناوارف  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  تسا و  هدمآ  یئاهتوافت  اب  یناعملا » حور   » ریسفت و  روثنملارّد »  » رد ثیدح  نیا  هیبش  هحفص 31  دلج 9 

.

هتکن 2

بئاصم دننام  دراد ،  دوجو  یئاهانثتسا  تامومع  رد  لومعم  قباطم  یلو  دریگ ،  یمربرد  ار  بئاصم  همه  تسا و  ماع  هیآ  رهاظ  هچرگ  2 ـ 
یبئاصم نینچمه  و  دوب .  اهنآ  شیامزآ  ای  ماقم  عیفرت  يارب  هک  دـش  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  اـیبنا و  ریگنماد  هک  یتالکـشم  و 

لهـس تروـشم و  تقد و  مدـع  اـهیراک و  منادـن  رثا  رب  هک  یبئاـصم  اـیو  دراد .  نوـمزآ  هبنج  دریگ و  یم  ار  نیموـصعم  ریغ  ناـبیرگ  هـک 
تایاور نآرق و  فلتخم  تایآ  نایم  عمج  رگید  ریبعت  هب  و  تسا .  ناـسنا  دوخ  لاـمعا  ینیوکت  رثا  هک  دوش  یم  لـصاح  روما  رد  يراـگنا 
نارـسفم زا  یـضعب  يوگتفگ  هیام  هک  تسین  يا  هزات  بلطم  نیا  و  دـنکادیپ ،  صیـصخت  يدراوم  رد  هیآ  نیا  مومع  هک  دـنک  یم  باجیا 

لدع ثحابم  و  يدـیحوت ،  ياهثحب  رد  هک  دراد ،  یفلتخم  ياه  هفـسلف  تخـس ،  ياهیراتفرگ  بئاصم و  هکنیا  نخـس  هاتوک  تسا .  هدـش 
رورغ و زا  يرادیب  یهلا ،  نومزآ  هدنیآ ،  هب  تبـسن  رادشه  بئاصم ،  راشف  تحت  اهدادعتـسا  یئافوکـش  تسا .  هدـش  هراشا  نآ  هب  یهلا ، 

حرطم مومع  تروـص  هب  ار  نآ  قوـف  هیآ  دراد  يا  هراـفک  يرفیک و  هبنج  نآ  دارفا  رتـشیب  هک  اـجنآ  زا  اـما  هاـنگ و . . .  هراـفک  و  تلفغ ، 
درک و وا  هب  یهاگن  دیزی  دش ،  دیزیرب  دراو  ( مالسلا هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  هک  یماگنه  میناوخ : یم  یثیدح  رد  اذل  و  تسا .  هتخاس 

یلع ماما  یلو  دوب . ) امـش  دوخ  لامعا  هجیتن  البرک  ثداوح  هکنیا  هب  هراشا  ! ) مکیدیا تبـسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  ام  یلع ! ای  تفگ :
يرگید هیآ  هدش  لزان  ام  هرابرد  هچنآ  هدشن ،  لزان  ام  دروم  رد  هیآ  نیا  تسین ،  نینچ  دومرف : خـساپ  رد  ًاروف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب 

و هدوب ،  ظوفحم ) حول   ) باتک رد  امـش  شنیرفآ  زا  شیپ  دهد  يور  امـش  ناج  مسج و  رد  ای  نیمز  رد  یتبیـصم  ره  دـیوگ : یم  هک  تسا 
رطاخ هب  و  دـیوشن ،  نیگمغ  دـیهد  یم  تسد  زا  هچنآ  رطاخ  هب  امـش  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  تسا ،  ناسآ  دـنوادخ  رب  رما  نیا  رب  یهاگآ 

تیبرت عونکی  تسا و  ایند  رذگ  دوز  بهاوم  هب  امش  یگتسبلد  مدع  بئاصم  نیا  زا  فده   ) دیـشابن لاحـشوخ  دایز  دیراد  تسد  رد  هچنآ 
هب و  دش ،  میهاوخن  نیگمغ  میا  هداد  تسد  زا  هچنآ  رطاخ  هب  زگره  هک  میتسه  یناسک  ام  : » دوزفا ماما  سپس  تسا . ) امـش  يارب  نومزآ  و 
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ریسفت 1 ـ  ( 1 ( . ) میا هتـسب  ادـخ  تیانع  فطل و  هب  مشچ  میناد و  یم  رذـگ  دوز  ار  همه   ) میتسین لاحـشوخ  میراد  تسد  رد  هچنآ  رطاـخ 
 . هحفص 580 دلج 4  نیلقثلارون »  » قباطم میهاربا » نب  یلع  »

هتکن 3

رهظ میناوخ : یم  مور  هروـس  هیآ 41  رد  هک  هنوگناـمه  تسا ،  یعمج  ناـهانگ  لوـصحم  و  دراد ،  یعمجتـسد  هـبنج  بئاـصم ،  هاـگ  3 ـ 
مدرم لامعا  رطاخ  هب  ایرد  یکشخ و  رد  داسف  : » نوعجری مهلعل  اولمع  يذلا  ضعب  مهقیذیل  سانلا  يدیا  تبسک  امب  رحبلاو  ربلا  یف  داسفلا 
عماوج هرابرد  نیا  هک  تسا  نشور  دـندرگزاب . » دـیاش  دـناشچب  اهنآ  هب  دـنا  هداد  ماجنا  هک  ار  یلامعا  زا  یـضعب  هجیتن  اـت  دـش ،  راکـشآ 

یتح موقب  ام  ریغیال  هللا  نا  تسا : هدـمآ  دـعر  هروس  هیآ 11  رد  و  دـنوش .  یم  اهیناماسبان  راتفرگ  ناـشلامعا  رطاـخ  هب  هک  تسا ،  یناـسنا 
هک تایآ  نیا  لاـثما  و  دـنهد . » رییغت  ار  نتـشیوخ  هکنیا  رگم  دـهد  یمن  رییغت  ار  یتیعمج  چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  : » مهـسفناب اـم  اوریغی 

ترطف و لوصا  رب  رگا  هک  دراد ،  دوجو  یکیدزن  دـنویپ  طابترا و  وا  یگدـنز  ینیوکت  ماـظن  ناـسنا و  لاـمعا  ناـیم  رد  دـهد  یم  یهاوگ 
هاگ و  دـیارگ .  یم  داسف  هب  اهنآ  یگدـنز  دـنوش  دـساف  هاگ  ره  و  دوش ،  یم  اهنآ  لاح  لماش  یهلا  تاکرب  دـنرادرب  ماـگ  شنیرفآ  نیناوق 

مسج و رد  یتبیـصم  هب  دوش  یم  بکترم  هک  یهانگ  لـباقم  رد  سکره  دوش و  قداـص  اـهناسنا  درف  درف  دروم  رد  هیـضق  نیا  تسا  نکمم 
دراو یمالسا  عبانم  رد  يدایز  تایاور  هنیمز  نیا  رد  ( . 1) تسا هدمآ  قوف  هیآ  رد  هک  روطنامه  ددرگ ،  راتفرگ  شتاقلعتم  لاوما و  ای  ناج 

یف طق  موق  ناک  ام  تسا : هدمآ  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  1 ـ  مینک : یم  هراشا  ثحب  نیا  لیمکت  يارب  نآ  زا  هشوگ  هب  هک  هدش 
مهنع لوزت  و  مقنلا ،  مهب  لزنت  نیح  سانلا  نا  ولو  دیبعلل ،  مالظب  سیل  هللا  نال  اهوحرتجا ،  بونذبالا  مهنع ،  لازف  شیع ،  نم  ۀـمعن  ضغ 

زان و شوغآ  زا  یتلم  چیه  : » دساف لک  مهل  حلـصا  و  دراش ،  لک  مهیلع  درل  مهبولق ،  نم  هلوو  مهتاین ،  نم  قدصب  مهبر  یلا  اوعزف  معنلا ، 
هاگره دراد ،  یمن  اور  متـس  شناگدـنب  هب  زگره  دـنوادخ  اریز  دـنداد ،  ماجنا  هک  یناهانگ  هطـساو  هب  رگم  دـشن ،  هتفرگ  یگدـنز  تمعن 

وا زا  ادخ  رهم  زا  هدـنکآ  قایتشارپ و  ياهلداب  و  دـننک ،  عرـضت  ادـخ  هاگـشیپ  هب  تین  قدـص  اب  اهتمعن  بلـس  اهالب و  لوزن  عقوم  رد  مدرم 
(2 «) دنک یم  حالصا  اهنآ  يارب  ار  يا  هدسفم  هنوگره  دنادرگ و  یم  زاب  اهنآ  هب  هتفر  ناشتسد  زا  هچنآ  ًاملـسم  دنیامن ،  ناربج  تساوخرد 

نمؤملل و  بدا ،  ملاظلل  ءالبلا  نا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدـح  رابخالا » عماج   » رد 2 ـ  . 
يارب و  هجرد ،  ناربمایپ  يارب  و  ناحتما ،  نانمؤم  يارب  و  تسا ،  بیدأت  ملاظ  يارب  اهالب   . » ۀـمارک ءاـیلوالل  ۀـجرد و  ءاـیبنالل  و  ناـحتما ، 

ثیدـح رد  3 ـ  میدرک .  ناـیب  هیآ  ياهانثتـسا  دروـم  رد  هچنآ  يارب  تسا  یئاـیوگ  دـهاش  ثیدـح  نیا  ( . 3 «) تسا ماقم  تمارک و  ءاـیلوا 
 ، اهرفکی ام  لمعلا  نم  هدنع  نکی  ملو  هبونذ ،  ترثک  اذا  دبعلا  نا  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یفاک  رد  يرگید 

راتفرگ ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  هتـشادن  دـنک  ناربج  ارنآ  هک  یلامعا  دوش و  نوزفا  شناهانگ  زا  ناسنا  هک  یماگنه  : » اهرفکیل نزحلاب  هـالتبا 
هنیمز نیمه  رد  ثیدح  و 12  هدـش ،  دـقعنم  عوضوم  نیا  يارب  یباب  یفاک  باتک  رد  4 ـ  ( . 4 «) دنک یفالت  ار  شناهانگ  ات  دنک  یم  هودـنا 

هک دهد  یم  رارق  شتمحر  وفع و  لومشم  قوف  هیآ  حیرص  قبط  دنوادخ  هک  تسا  یناهانگ  زا  ریغ  اهنیا  همه  هزات  ( . 5) تسا هدمآ  نآ  رد 
4 هحفص 198 .  دلج 81  راونالا  راحب  3 ـ  هبطخ 178 .  هغالبلا  جهن  2 ـ  هحفص 61 .  دلج 18  نازیملا  1 ـ  تسا .  رایسب  دوخ  هبون  هب  زین  نآ 

 . كردم نامه  ثیدح 2 5 ـ  بنذلا  ۀبوقع  لیجعت  باب  رفکلاو  نامیالا  باتک  مود  دلج  یفاک » « ـ

هابتشا کی  عفر 

لابقتسا نآ  زا  زاب  شوغآ  اب  دریگ  یم  ار  ناشنماد  هک  یتبیـصم  هنوگره  دننک و  هدافتـسا  ءوس  ینآرق  تقیقح  نیا  زا  یناسک  تسا  نکمم 
ینعی سوکعم  هجیتن  ینآرق  نیرفآ  تکرح  هدـنزومآ و  لصا  نیا  زا  و  دـش ،  میلـست  يراوگان  هثداح  ره  ربارب  رد  دـیاب  دـنیوگب  دـنیامن و 

تالکـشم عفر  رد  و  شاب ،  میلـست  بئاصم  ربارب  رد  دـیوگ  یمن  نآرق  هاگچیه  تسا .  كاـنرطخ  رایـسب  نیا  هک  دـنریگب  يریدـخت  هجیتن 
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اهیراتفرگ مهزاب  يداد  ماجنا  هک  یششوک  شالت و  مامت  اب  رگا  دیوگ : یم  هکلب  هدب ،  اهیرامیبو  اهمتس  اهملظ و  هب  نت  و  نکم ،  شـشوک 
رافغتسا تناهانگ  زا  و  شیدنیب ،  تا  هتشذگ  لامعا  هب  هتفرگ ،  ار  تناماد  شا  هرافک  هجیتن و  هک  يا  هدرک  یهانگ  نادب  دش ،  هریچ  وت  رب 

هب هدـش ،  یفرعم  نآرق  هیآ  نیرتهب  هیآ  نیا  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  مینیب  یم  رگا  و  اـمن .  حالـصا  ار  اهفعـض  زاـسب و  ار  نتـشیوخ  و  نک ، 
رد راگدرورپ  قشع  دیما و  رون  ندرک  هدنز  رگید و  يوس  زا  ناسنا  راب  ندرک  کبـس  رطاخ  هب  و  تسا ،  نآ  مهم  یتیبرت  راثآ  نیمه  رطاخ 

هنومن 20/440 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) موس يوس  زا  وا  ناج  بلق و 

؟  دیرفآ ار  ناطیش  ادخ  ارچ  36 ـ 

کی هک  ناطیش  دوجو  هدش ،  هدیرفآ  ادخ  یگدنب  قیرط  زا  تداعـس  هب  ندش  لئان  لماکت و  يارب  ناسنا  رگا  هک  دننک  یم  لاؤس  يرایـسب 
! ممـصم بیرفرپ و  راکم ،  زوت ،  هنیک  رایـشوه ،  يدوجوم  مهنآ  دشاب ؟  هتـشاد  دـناوت  یم  یلیلد  هچ  تسا  یلماکت  دـض  رگناریو  دوجوم 

ياهورین هشیمه  میورن  رود  هار  اهناسنا .  لـماکت  تفرـشیپ  هب  تسا  یکمک  نمـشد  نیا  دوجو  هک  تسناد  میهاوخ  میـشیدنیب  یکدـنا  رگا 
یناسک دنمورین  هدیزرو و  نازابرس  ناهدنامرف و  دنیامیپ .  یم  ار  دوخ  یلماکت  ریس  و  دنریگ ،  یم  ناج  تخسرس  نانمشد  ربارب  رد  مواقم 

ياه هروک  رد  هک  دنتسه  اهنآ  تردق  رپ  هبرجت و  اب  نارادمتسایس  دنا .  هدوب  ریگرد  تخسرس  نانمشد  اب  گرزب  ياهگنج  رد  هک  دنتـسه 
ياـهفیرح اـب  هک  دنتـسه  اـهنآ  یتشک  گرزب  ناـنامرهق  دـنا .  هدرک  مرن  هجنپ  تسد و  يدـنمورین  نانمـشد  اـب  یـسایس  ياـهنارحب  تخس 

ربارب رد  ریگ  یپ  رمتـسم و  هزرابم  اب  ادـخ  گرزب  ناگدـنب  هک  بجعت  ياـج  هچ  نیارباـنب  دـنا .  هدرک  یئاـمزآروز  تخـسرس  تردـقرپ و 
دندوبن اهنآ  رگا  دنیوگ : یم  محازم  ياهبرکیم  دوجو  هفـسلف  دروم  رد  زورما  نادنمـشناد  دنوش ! رتدـنمورین  رتیوق و  زور  هب  زور  ناطیـش » »

 ، درک یمن  زواـجت  رتمیتناـس  زا 80  اهناسنا  ندـب  ومن  ًالامتحا  و  دـنتفر ،  یم  ورف  یخرک  یتسـس و  تلاح  کـی  رد  ناـسنا  ندـب  ياـهلولس 
يرتشیب ومن  ورین و  محازم  ياهبرکیم  اب  ینامـسج  هزرابم  اب  ینونک  ياهناسنا  بیترت  نیا  هب  و  دـندوب ،  هلوتوک  ياهمدآ  تروص  هب  یگمه 
ناگدنب دراد  هفیظو  ناطیش  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  اما  سفن .  ياوه  ناطیـش و  اب  هزرابم  رد  ناسنا  حور  تسا  نینچ  و  دنا .  هدرک  بسک 

اب تنطیـش  یتخبدـب و  طاطحنا و  فارحنا و  رگید ،  تادوجوم  همه  دـننام  تشاد ،  كاپ  یتقلخ  لوا  زور  زا  ناطیـش  دـنک ،  اوغا  ار  ادـخ 
یلو دشاب  ناطیش  تساوخ  شدوخ  وا  دیرفاین ،  ناطیش  لوا  زور  زا  ار  سیلبا  دنوادخ  نیاربانب  دمآ ،  شغارـس  هب  شدوخ  تساوخ  هدارا و 
یقاب لاؤس  نیا  اهتنم  دینک . ) تقد   ) تسا اهنآ  یقرت  نابدرن  هکلب  دناسر  یمن  بلط  قح  ناگدنب  هب  ینایز  اهنت  هن  وا  تنطیش  لاح  نیع  رد 

هک تسا  نامه  لاؤس  نیا  خساپ  درکن ! ؟  شدوبان  ًاروف  ارچ  و  تفریذپ ،  شتایح  همادا  هرابرد  ار  وا  تساوخرد  دنوادخ  ارچ  هک  دنام  یم 
یم و  تسا . ) اهناسنا  لماکت  شرورپ و  هلیسو  هک  یشیامزآ   ) تسا ناحتما  شیامزآ و  نادیم  ایند  ملاع  رگید : ریبعت  هب  دش و  هتفگ  الاب  رد 

هسوسو سفن و  ياوه  دوبن  مه  ناطیش  رگا  هتبلا  تسین .  ریذپ  ناکما  اهنارحب  اهنافوط و  تخـسرس و  نانمـشد  ربارب  رد  زج  شیامزآ  میناد 
زا تسا  یلماع  ناطیش  هک  ارچ  دش ،  رت  غاد  شیامزآ  رونت  نیا  ناطیش  دوجو  اب  اما  داد ،  یم  رارق  شیامزآ  هتوب  رد  ار  ناسنا  یناسفن  ياه 
ام دنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  لاؤس  کی  هب  خساپ  ( 1 !) نورد زا  تسا  یلماع  سفن  ياوه  نورب و 
زا ار  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟  گنهامه  وا  لدع  تمکح و  اب  رما  نیا  ایآ  و  دراذگب ؟  اهنت  دـنمورین  محر و  یب  نمـشد  نینچ  لباقم  رد  ار 

زهجم ناگتشرف  زا  ینایرگـشل  اب  ار  نانمؤم  دنوادخ  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  هکنیا  نآ  تفایرد و  ناوت  یم  هتکن  کی  هب  هجوت 
َّنِا : » دزاس یم  هارمه  دـننک  یم  راکیپ  نمـشد  داهج  سفن و  داهج  ریـسم  رد  هک  اـهنآ  اـب  ار  ناـهج  يونعم  یبیغ و  ياـهورین  و  دـنک ،  یم 

ِةایَْحلا ِیف  ْمُُکئایلْوَأ  ُنَْحن  َنْوُدَعُْوت  ُْمْتنُک  ِْیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأَو  اُونَزَْحت  الَو  اُوفاَختّالَا  ُۀَِـکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهللا  انُّبَر  اُولاق  َْنیِذَّلا 
هک دـنوش  یم  لزان  اهنآ  رب  ناگتـشرف ،  دـندرک ،  تماقتـسا  سپـس  تسا ،  ادـخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ : هک  یناسک  «: » ِةَرِخـآلا ِیف  َو  اْینُّدـلا 
رد ایند و  یگدنز  رد  امش  ناراکددم  نارای و  ام  و  دیا ،  هدش  هداد  هدعو  نآ  هب  هک  یتشهب  داب  امش  رب  تراشب  دیشابن و  نیگمغ  دیـسرتن و 

حور روشک  ياهزرم  زا  و  دوش ،  یمن  ام  لد  هناخ  دراو  هدزرـس  زگره  ناطیـش  هکنیا  رگید  مهم  هتکن  ( . 31 /30 ـ  تلصف « ) میتسه ترخآ 
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زا هن  دوش  یم  دراو  رد  زا  وا  يرآ  دوش ،  یم  دراو  ام  دوخ  هزاجا  اب  وا  تسین ،  هناریگلفاـغ  زگره  وا  هلمح  درذـگ ،  یمن  همانرذـگ  یب  اـم 
اُونَمآ َْنیِذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُـس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِا  : » دـیوگ یم  نآرق  هک  هنوگناـمه  میئاـشگ ،  یم  وا  يور  هب  ار  رد  هک  میتسه  اـم  دوخ  نیا  و  نزور ، 

رب لـکوت  دـنراد و  ناـمیا  هک  یناـسک  رب  هطلـس  وا  «: » َنْوُکِرْـشُم ِِهب  ْمُه  َْنیِذَّلاَو  ُهَنوَّلَوَـتَی  َنـْیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُـس  اـمَّنِا  َنوـُلَّکَوَتَی ـ  مِـهِّبَر  یلَعَو 
دنزرویم كرش  وا  هب  و  دننیزگرب ،  دوخ  یتسرپرـس  یتسود و  هب  ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  وا  طلـست  اهنت  درادن ،  دننک  یم  ناشراگدرورپ 

ار ناطیـش  ذوفن  ياه  هنیمز  هک  تسا  اهناسنا  لامعا  ًالوصا  ( . 100 /99 ـ  لحن ( ) دنناد یم  ءارجالا  مزال  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  ار  شنامرف  (و 
یلو ( . 27/ ءارسا « ) دننیطایـش ناردارب  ناگدننک  ریذبت  «: » ِْنیِطایَّشلا َناوِْخا  اُوناک  ْنیِرِّذَبُْملا  َّنِا  : » دیوگ یم  نآرق  هکنانچ  دزاس ،  یم  مهارف 

ياهتـسایس داـسف ،  زکارم  تاوهـش ،  فـلتخم  لاکـشا  رد  شنوگاـنوگ  نایرگــشل  وا و  گـنراگنر  ياـهماد  زا  تاـجن  يارب  لاـح  ره  هـب 
ندرپس راگدرورپ و  فطل  هیاس  يوقت و  ناـمیا و  هب  ندرب  هاـنپ  زج  یهار  دـسفم ،  دـساف و  ياـهگنهرف  یفارحنا و  ياـهبتکم  يرامعتـسا ، 

لضف رگا  «: » ْالِیلَق َِّالا  ُناْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْضَف  الَْولَو  : » دیامرف یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  تسین  وا  كاپ  تاذ  هب  نتـشیوخ 
ریسفت هنومن 19/345 2 ـ  ریسفت  1 ـ  ( 2 ( . ) 83 ءاسن /  « ) دیدرک یم  يوریپ  ناطیـش  زا  یکدـنا ،  هورگ  زج  امـش  همه  دوبن  یهلا  تمحر  و 

نآرق 1/423 مایپ 

؟  تسا راگزاس  یهلا  لدع  اب  شتآ  رد  دولخ  ایآ  37 ـ 

دندش دنمتواقش  هک  اهنآ  اما  اهیف » نیدلاخ  قیهش  ریفز و  اهیف  مهل  رانلا  یفف  اوقـش  نیذلا  اّماف   » میناوخ یم  هیآ 106  دوه  هکرابم  هروس  رد 
هنوگچ هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  هفیرـش  هیآ  هب  هجوت  اب  دنام ) دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ،  قیهـش  ریفز و  اهنآ  يارب  دنـشتآ و  رد 

یلو هدوب ،  روهطوغ  هانگ  رفک و  رد  و  هدرک ،  دب  راک  تسا ،  هدوب  لاس  دص  رثکادح  هک  ار  دوخ  رمع  مامت  یناسنا  هک  تفریذـپ  ناوت  یم 
نآ دنلفاغ و  یـساسا  هتکن  کی  زا  دـننک  یم  حرطم  ار  داریا  نیا  هک  اهنآ  دـنیبب ! ؟  رفیک  لاس  نویلیم  نارازه  هانگ ،  لاس  دـصکی  ربارب  رد 

 . تسا لامعا  دوخ  رانک  رد  ندرک  یگدـنز  ای  لاـمعا و  یعیبط  هجیتن  هک  تسا  ینیوکت  ياـهتازاجم  يداد و  رارق  ياـهتازاجم  ناـیم  قرف 
ای دهدب ،  یلام  همیرج  رادقم  نالف  دـیاب  دوش  فالخ  نالف  بکترم  سکره  هک  دـنک  یم  عضو  ینوناق  راذـگنوناق  یهاگ  هکنیا : حیـضوت 

کچوک راک  کی  يارب  زگره  دوش ،  هتفرگ  رظن  رد  همیرج »  » و مرج »  » بسانت دیاب  یئاج  نینچ  رد  ًاملـسم  دنامب ،  نادنز  رد  تدـم  نالف 
 ، تسا ینعم  یب  نادـنز  زور  کـی  سفن  لـتق  نوچمه  یمهم  راـک  يارب  سکع  هب  و  داد ،  رارق  ناوت  یمن  دـبا  سبح  اـی  مادـعا  تازاـجم 

تسا و لـمع  یعیبـط  رثا  تقیقح  رد  هک  یئاـهرفیک  یلو  دـشاب .  بساـنتم  ًـالماک  مهاـب  ود  نیا  هک  دـنک  یم  باـجیا  تلادـع  تمکح و 
رد هاوخ  دریذـپ ،  یمن  ار  اـهوگتفگ  نیا  تسا  ناـسنا  ربارب  رد  لـمع  دوخ  روضح  هجیتـن  اـی  و  دوش ،  یم  بوسحم  نآ  ینیوکت  تیـصاخ 
ریغ تعرس  اب  دنک و  فلخت  یگدننار  تاررقم  زا  هک  یسک  دوش  هتفگ  رگا  ًالثم  رگید .  ناهج  رد  ای  دشاب  ناهج  نیا  رد  لمع  راثآ  دروم 

هک دنک  یفداصت  نانچ  فلخت ،  هظحل  دنچ  نیمه  رطاخ  هب  تسا  نکمم  دنک  یگدـننار  عونمم  قطانم  زا  روبع  لیلد و  یب  تقبـس  زاجم و 
 ، تسین هنالداع  کچوک  فلخت  نآ  يارب  خلت  هجیتن  نیا  دیوگ ،  یمن  یسک  اجنیا  رد  دوش ،  ریگنیمز  رمع  کی  دنکشب و  وا  ياپ  تسد و 
رد همیرج  مرج و  یگنهامه  بسانت و  هلأسم  نآ  رد  هک  تسین  یئامنهار  هرادا  يداد  رارق  ياه  همیرج  لـیبق  زا  نیا ،  هک  تسا  ملـسم  اریز 

هتفگ رگا  نینچمه  تسا .  هدرک  نآ  راتفرگ  ار  دوخ  و  هتفر ،  نآ  غارـس  هب  هناهاگآ  ناسنا  هک  تسا  لمع  یعیبط  رثا  نیا  دوش ،  هتفرگ  رظن 
لاح دنک ،  یم  هابت  ار  امش  باصعا  زغم و  هدعم و  بلق و  یهاتوک  تدم  رد  هک  ارچ  دیورن ،  ردخم  داوم  ای  یلکلا  تابورـشم  غارـس  دوش 

نایاپ ات  يزابـسوه  زور  دـنچ  ربارب  رد  دـش و  هدـعم  مخز  قورع و  بلق و  يرامیب  و  باصعا ،  دـیدش  فعـض  راتفرگ  تفر و  یـسک  رگا 
دینک ضرف  لاح  دـنک .  یمن  حرطم  اجنیا  رد  ار  همیرج  مرج و  بساـنت  مدـع  داریا  سکچیه  دوب ،  دـیدش  جـنر  میلا و  باذـع  رد  شرمع 

رد ار  باذع  جنر و  نآ  لمحت  دیاب  ًاملـسم  دنامب ،  ایند  رد  لاس  نویلیم  کی  ای  دنک و  رمع  لاس  رازه  لاس ،  دصکی  ياج  هب  یناسنا  نینچ 
راثآ تسا ،  رتارف  نیا  زا  هلأـسم  يورخا  ياـهرفیک  اهباذـع و  دروم  رد  دـیامنب .  يزابـسوه  زور  دـنچ  ًـالثم  رطاـخ  هب  ینـالوط  تدـم  نیا 
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 ، دوش یم  مسجم  ناسنا  ربارب  رد  لامعا  دوخ  هکلب  دریگب ،  ار  ناسنا  ناماد  هشیمه  يارب  تسا  نکمم  نآ  رابگرم  جـئاتن  لاـمعا و  ینیوکت 
هک میتفگ  ًاقباس  دهد .  یم  رفیک  ای  شزاون  ار  وا  و  دوب ،  دنهاوخ  ناسنا  اب  هنادواج  دـب ،  کین و  لامعا  تسا  نادـیواج  ناهج  نآ  نوچ  و 
ام تائّیس  مهل  ادبو  دیوگ : یم  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دراد ،  لمع  تیصاخ  ینیوکت و  رثا  هبنج  رتشیب  زیخاتسر  ياهرفیک  اهتازاجم و 

دراو اهنآ  رب  دنتفرگ  یم  هرخسم  داب  هب  ار  هچنآ  دوش و  یم  راکـشآ  نانآ  ربارب  رد  ناشدب  لامعا  : » نؤزهتـسی هب  اوناک  ام  مهب  قاحو  اولمع 
امـش يارب  یئازج  امـش  دوخ  لامعا  زج   » نولمعت متنکام  ّـالا  نوزجتـالو  میناوخ : یم  سی  هروس  هـیآ 54  رد  و  هیثاـج 33 . ) «! ) ددرگ یم 
دنام یمن  یقاب  لاؤس  نیا  يارب  یئاج  لاح ،  نیا  اب  تسا .  هدمآ  زین  رگید  ددـعتم  تایآ  رد  يرـصتخم  توافت  اب  نومـضم  نیمه  تسین . »

نامـسآ زارف  رب  حـلاص ، » لمع   » و نامیا »  » لاب ود  اـب  دـیاب  ناـسنا  تسا . ؟  هدـشن  هتفرگ  رظن  رد  مرج »  » و همیرج »  » ناـیم بساـنت  ارچ  هک 
رمع کی  ای  هظحل  کی  رد  يزابـسوه  رثا  رب  رگا  لاح  دوش ،  دنم  هرهب  ادخ  برق  تّذل  تشهب و  يدـبا  ياهتمعن  زا  دـنک و  زاورپ  تداعس 

حرطم مرج  رادـقم  ناکم و  نامز و  هلأسم  اجنیا  دـنامب ،  یتخبدـب  ّتلذ و  رد  هشیمه  يارب  دـیاب  دنکـشب  مهرد  ار  دوخ  لاب  ود  هلاـس  دـص 
هب ار  يرهـش  تسا  نکمم  کچوک  تیربک  کی  تسا ،  حرطم  نآ  تدـم  زارد  تدـم و  هاتوک  راثآ  لولعم و  ّتلع و  هلأسم  هکلب  تسین ، 

ناسنا محازم  ًامئاد  هک  دروآ  دوجو  هب  راخ  عیـسو  يارحـص  کی  یتّدم  زا  دعب  تسا  نکمم  نالیغم  راخ  رذب  مرگ  کی  و  دـشکب ،  شتآ 
هک دروآ  دوجو  هب  اهلگ  نیرترّطعم  نیرتابیز و  زا  یئارحص  لاس ،  دنچ  نتـشذگ  اب  تسا  نکمم  لگ  رذب  مرگ  دنچ  هک  هنوگنامه  دشاب ، 

رهـش کی  نتفرگ  شتآ  اب  یبسانت  هچ  تیربک  کی  دیوگب  یـسک  رگا  لاح  دـهد .  شزاون  ار  لد  هدـید و  رّطعم و  ار  ناج  ماشم  نآ  رطع 
 . هن ًامّلـسم  تسا ؟  یقطنم  لاؤس  نیا  ایآ  دـشاب ؟  هتـشاد  دـناوت  یم  لگ  ای  راخ  يارحـص  کی  اب  یبسانت  هچ  کـچوک  رذـب  دـنچ  دراد و 
( . دینک تقد   ) دـنراذگب راگدای  هب  دوخ  زا  يا  هدرتسگ  رایـسب  ینادواج  راثآ  تسا  نکمم  دنتـسه و  هنوگ  نیمه  زین  ام  دـب  کین و  لامعا 

یناهانگ نانچ  هجیتن  هک  دنداد  ام  هب  یپ  رد  یپ  ار  رادشه  نیا  اهنآ  يایـصوا  گرزب و  ناربمایپ  یهلا و  ناربهر  هک  تسا  اجنیا  مهم  هلأسم 
عیـسو رثا  يرادیب  هاگآ و  نابغاب  هکنیا  لثم  تسرد  تسا ،  يدبا  دّلخم و  تمعن  یحلاص ،  لامعا  نینچ  هجیتن  و  تسا ،  نادواج  باذـع  ، 

یم یسک  هچ  هب  اجنیا  رد  مینک .  باختنا  ریسم  نیا  رد  ار  نامدوخ  هار  هناهاگآ  ام  و  دشاب ،  هدرک  نایب  ًالبق  ام  يارب  ار  لگ  راخ و  رذب  نآ 
نآرق 6/501 مایپ  ریسفت  1 ـ  ( 1 ! . ) نامدوخ هب  زج  میئامن ،  ضارتعا  نوناق  مادک  هب  میریگب و  هدرخ  زیچ  هچ  رب  و  مینک ،  داریا  میناوت 

؟  تسا راگزاس  ناسنا  یلماکت  ریس  اب  هنوگچ  تیمتاخ  38 ـ 

ياهناسنا هک  مینیب  یمن  دوخ  مشچ  اب  رگم  دراد ؟  يزرم  دـح و  رـشب  یلماکت  ریـس  رگم  دوش ؟  فقوتم  تسا  نکمم  تیناسنا  هعماج  رگم 
یلک هب  توبن  رتفد  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دنراد . ؟  رارق  هتشذگ  هب  تبسن  گنهرف  شناد و  ملع و  زا  رتالاب  يا  هلحرم  رد  زورما 

یم نشور  هتکن  کی  هب  هجوت  اب  لاؤس  نیا  خـساپ  ددرگ ؟  مورحم  يا  هزات  ناربمایپ  يربهر  زا  شیلماکت  ریـس  نیا  رد  ناـسنا  دوش و  هتـسب 
هک یتامیلعت  لوصا و  زا  رمتـسم  هدافتـسا  اب  دـناوت  یم  هک  دـسر  یم  یگنهرف  يرکف و  غولب  زا  يا  هلحرم  هب  ناسنا  هاگ  هکنیا : نآ  دوش و 
یم نآ  هب  تسرد  نیا  دشاب .  هتـشاد  يا  هزات  تعیرـش  هب  جایتحا  هکنآ  یب  دهد  همادا  ار  هار  هدراذگ  وا  رایتخا  رد  عماج  روط  هب  متاخ  یبن 
اما دـنارذگب ،  ار  فلتخم  ياهنارود  اـت  دراد ،  دـیدج  یبرم  ملعم و  هب  زاـین  عطقم ،  ره  رد  یلیـصحت  فلتخم  عطاـقم  رد  ناـسنا  هک  دـنام 

داتسا دزن  دوخ  تالیـصحت  هب  رگید  اجنیا  رد  دیدرگ ،  یفلتخم  مولع  ای  ملع  رد  رظنبحاص  دهتجم و  دیـسر و  ارتکد  هلحرم  هب  هک  یماگنه 
هعلاطم و قیقحت و  ثحب و  هب  هتفایرد ،  ریخا  داتـسا  ًاصوصخم  نیـشیپ و  دیتاسا  رـضحم  زا  هچنآ  ءاکتا  هب  هکلب  دهد ،  یمن  همادا  يدـیدج 

نیرخآ زا  هک  یلک  لوصا  نآ  اب  ار  هار  تالکشم  اهزاین و  رگید  ریبعت  هب  و  دهد ،  یم  همادا  ار  دوخ  یلماکت  ریسم  و  دزادرپ ،  یم  یـسررب 
دراذـگب دوجو  هصرع  هب  اپ  يا  هزات  نیئآ  نید و  هراومه  نامز  تشذـگ  اب  هک  درادـن  یموزل  نیاربانب  دـنک  یم  لح  دراد  تسد  رد  داتـسا 

دورب شیپ  دراد  لماکت  يوس  هب  هک  يزارف  بیشنرپ و  هار  نیا  رد  دناوتب  ناسنا  هکنیا  يارب  نیـشیپ ،  يایبنا  رگید  ریبعت  هب  و  دینک . ) تقد  )
هب ار ،  هار  مامت  عماج  یلک و  هشقن  هک  درک  ادـیپ  ار  یگتـسیاش  نیا  ات  دـندراذگ ،  وا  رایتخا  رد  ار  ریـسم  نیا  هشقن  زا  یتمـسق  مادـک  ره  ، 
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رگید هشقن  هب  يزاین  عماج ،  یلک و  هشقن  تفایرد  اب  تسا  یهیدب  دراذگب .  وا  رایتخا  رد  گرزب ،  دنوادخ  يوس  زا  ربمایپ  نیرخآ  هلیـسو 
نیرخآ ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هدـمآ و  تیمتاخ  تایاور  رد  هک  تسا  يریبعت  نامه  ناـیب  تقیقحرد  نیا ،  دوب و  دـهاوخن 

اما تسا  دیدج  نیئآ  نید و  هب  زاین  مدع  دروم  رد  همه  اهنیا  تسا .  هدرمـش  تلاسر  مکحتـسم  ابیز و  خاک  رجآ  نیرخآ  هدنراذگ  ای  رجآ 
يرگید هلأسم  دشاب ،  یم  هار  رد  ناگدناماو  زا  يریگتسد  نیناوق و  لوصا و  نیا  يارجا  رب  یلک  تراظن  نامه  هک  تماما  يربهر و  هلأسم 
تماما هلسلس  نتفای  نایاپ  ینعم  هب  زگره  توبن  هلـسلس  نتفای  نایاپ  لیلد  نیمه  هب  دوب ،  دهاوخن  زاین  یب  نآ  زا  تقو  چیه  ناسنا  هک  تسا 

ربهر کـی  دوجو  زا  هدافتـسا  نودـب  اـهنآ » یجراـخ  ققحت  ندیـشخب و  تینیع   » و لوصا » نیا  حیـضوت   » و نییبـت »  » هک ارچ  دوب ،  دـهاوخن 
هنومن 17/345 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تسین نکمم  یهلا  موصعم 

؟  تسا راگزاس  ریغتم  ياهزاین  اب  هنوگچ  تباث  نیناوق  39 ـ 

نیناوق متاخ ،  تعیرـش  هک  یلاح  رد  تسا ،  رییغت  رد  ًامئاد  ناسنا  ياهزاین  رگید  ریبعت  هب  دنتوافتم و  اهناکم  اهنامز و  تایـضتقم  میناد  یم 
هبنج مالـسا  نیناوق  مامت  رگا  دـشاب ؟  هدوب  نامز  لوط  رد  ناسنا  ریغتم  ياهزاین  يوگخـساپ  دـناوت  یم  تباث  نیناوق  نیا  اـیآ  دراد ،  یتباـث 

رد هکنیا  هب  هجوـت  اـب  اـما  دوـب ،  لاؤـس  نیا  ياـج  دوـب  هدرک  نییعت  یئزج  صخـشم و  ـالماک  مـکح  یعوـضوم  ره  يارب  تـشاد و  یئزج 
يوگخساپ و  دوش ،  قبطنم  ریغتم  ياهزاین  رب  دناوت  یم  هک  دراد  دوجو  هدرتسگ  عیسو و  رایسب  یلک و  لوصا  هلسلس  کی  مالسا  تاروتسد 

نایم رد  یقوقح  طباور  دـیدج و  ياهدادرارق  هلـسلس  کی  نامز  تشذـگ  اب  لـثملا  یف  تسین .  داریا  نیا  يارب  یئاـج  رگید  دـشاب ،  اـهنآ 
چیه هب  شددعتم  ياه  هخاش  اب  همیب »  » مان هب  يزیچ  نامز  نآ  رد  الثم  تشادن  دوجو  زگره  نآرق  لوزن  رـصع  رد  هک  دوش  یم  ادیپ  اهناسنا 
کی لاح  نیا  اب  یلو  هدمآ ،  دوجو  هب  زور  تاجایتحا  بسح  رب  ام  نامز  رصع و  رد  هک  یئاهتکرش  عاونا  نینچمه  و  ( 1) دوبن دوجوم  هجو 

یناسک يا  ( ) دوقعلاب اوفوا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  « ) دقع دهع و  هب  ءافو  موزل   » ناونع هب  هدئام  هروس  زاغآ  رد  هک  میراد  مالـسا  رد  یلک  لصا 
دویق هتبلا  دهد ،  رارق  دوخ  ششوپ  ریز  دناوت  یم  ار  اهدادرارق  نیا  همه  تسا و  هدمآ  دینک ) افو  دوخ  ياهدادرارق  هب  دیا  هدروآ  نامیا  هک 

نیا رد  یلک  نوناق  نیاربانب  تفرگ .  رظن  رد  دیاب  زین  ار  اهنآ  هک  تسا  هدمآ  مالسا  رد  یلک  لصا  نیا  يارب  یلک  تروص  هب  زین  یطورش  و 
ام هکنیا  رگید  لاثم  دوش .  ادیپ  نآ  يارب  يدیدج  قادصم  تسا  نکمم  زور  ره  دنرییغت و  رد  نآ  ياهقادصم  دـنچ  ره  تسا ،  تباث  هنیمز 

یمالسا هعماج  رد  نایز  ررض و  همشچرس  هک  ار  یمکح  ره  ناوت  یم  نآ  هلیسو  هب  هک  ررضال  نوناق  مان  هب  میراد  مالسا  رد  یملسم  نوناق 
بوجو  » و هعماج » ماظن  ظفح  موزل   » هلأسم نیا  زا  هتـشذگ  دومن .  فرطرب  قیرط  نیا  زا  ار  اـهزاین  زا  يرایـسب  و  تخاـس ،  دودـحم  ددرگ 

اهنیا همه  رب  هوـالع  ددرگ .  تالکـشم  لـالح  يا  هدرتسگ  رایـسب  دراوم  رد  دـناوت  یم  زین  مهم » رب  مها  میدـقت   » هلأـسم و  بجاو » همدـقم 
بوچراچ رد  اهلکـشم  ندوشگ  يارب  یعیـسو  تاـناکما  وا  هب  هدـش  راذـگاو  هیقف » تیـالو   » قیرط زا  یمالـسا  تموکح  هب  هک  یتاراـیتخا 
طابنتـسا ینعم  هب  داهتجا   ) داهتجا باب  ندوب  حوتفم  هب  هجوت  اـب  ًاـصوصخم  روما  نیا  زا  کـیره  ناـیب  هتبلا  دـهد .  یم  مالـسا  یلک  لوصا 

هچنآ لاح  نیا  اب  یلو  دزاس ،  یم  رود  فده  زا  ار  ام  نآ ،  هب  نتخادرپ  هک  دراد  یناوارف  ثحب  هب  زاین  یمالـسا ) كرادـم  زا  یهلا  ماکحا 
هدودـحم رد  همیب  هب  هیبش  یتاعوضوم  مالـسا  رد  هتبلا  1 ـ  ( 2  . ) دشاب قوف  لاکـشا  يوگخـساپ  دـناوت  یم  میدروآ  هراشا  روط  هب  اجنیا  رد 

ـ  2 دـنراد .  هلأسم  نیا  هب  یتهابـش  طقف  اهنیا  یلو  هلقاع » هب  ضحم  ياطخ  هید  قلعت   » ای هریرج » نامـض   » هلأسم دـننام  دراد  دوجو  یـصاخ 
هنومن 17/346 ریسفت 

؟  تشاد ینیئآ  هچ  توبن  زا  لبق  ص )  ) مالسا ربمایپ  40 ـ 

یکـش دـشن  فرحنم  دـیحوت  طخ  زا  درکن و  هدجـس  تب  يارب  زگره  تثعب  زا  لبق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمغیپ  هکنیا  رد   
 . تسا وگتفگ  املع  نایم  رد  هدوب ؟  نیئآ  مادک  رب  هکنیا  رد  اما  دنک  یم  سکعنم  ار  ینعم  نیا  یبوخ  هب  زین  وا  یگدـنز  خـیرات  و  تسین ، 
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 ، خوسنم ریغ  یمسر و  نیئآ  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تثعب  زا  لبق  هک  ارچ  دنناد ،  یم  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم نیئآ  وریپ  ار  وا  یـضعب 
رد تسا و  ناربمایپ  ردـپ  و  ءاـیبنالا » خیـش   » هک ارچ  دـنناد ،  یم  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا نیئآ  وریپ  ار  وا  رگید  یـضعب  تسا .  هدوب  وا  نیئآ 

یعالطا یب  راهظا  زین  یـضعب  ( . 78 جـح ـ  « ) میهاربا مکیبا  ۀـلم   » هدـش یفرعم  میهاربا  نیئآ  ناونع  هب  مالـسا  نیئآ  نآرق  تایآ  زا  یـضعب 
مادکچیه اما  دراد ،  یهجو  لاوقا  نیا  زا  کی  ره  هچرگ  تسین ! نشور  ام  رب  نیئآ ؟  مادک  اما  هتـشاد ،  ینیئآ  میناد  یم  دنا : هتفگ  هدرک و 

دنوادخ يوس  زا  یصاخ  همانرب  ًاصخـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هکنیا : نآ  تسا و  یمراهچ  لوق  اهنیا  زا  رت  بسانم  و  تسین ،  ملـسم 
نیا دهاش  تشگ .  لزان  وا  رب  مالـسا  هک  ینامز  ات  هدوب ،  شدوخ  صوصخم  نیئآ  تقیقح ،  رد  و  هدرک ،  یم  لمع  نآ  قبط  رب  هک  هتـشاد 
نیرت گرزب  دش  هتفرگ  زاب  ریـش  زا  ادخ  لوسر  هک  نامز  نآ  زا  دنوادخ  : » دیوگ یم  هک  هدمآ ،  هغالبلا  جـهن  رد  هک  تسا  یثیدـح  نخس 

يا هتـشرف  نینچ  تیرومأم  دـهد . » قوس  کین  قالخا  قرط  و  مراکم ،  ياههار  هب  ار  وا  زور  بش و  ات  تخاـس ،  يو  نیرق  ار  شا  هتـشرف 
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمغیپ  هک  تسا  هدشن  لقن  یخیرات  چیه  رد  هکنیا  رگید  دهاش  تسا .  یـصاصتخا  همانرب  کی  دوجو  رب  لیلد 
رد باتک  لها  رانک  رد  هن  و  دوب ،  هناختب  رد  رافک  رانک  رد  هن  دـشاب ،  هدـش  تدابع  لوغـشم  رگید  بهذـم  ای  يراـصن  اـی  دوهی  دـباعم  رد 

تایاور دوب .  دنبیاپ  تخـس  یهلا  تدابع  قالخا و  لوصا  هب  و  داد ،  یم  همادا  ار  دیحوت  قیرط  طخ و  هتـسویپ  لاح  نیع  رد  نانآ ،  دـباعم 
شرمع زاغآ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  عبانم  رد  راونالا ـ  راحب  رد  یـسلجم  همالع  لقن  قبط  زین ـ  يددـعتم 

هک تسا  دقتعم  ًاصخش  یسلجم » همالع   . » درک یم  لمع  سدقلا  حور  ماهلا  ساسا  رب  ًاملـسم  يدییأت  نینچ  اب  دوب و  سدقلا  حور  هب  دیؤم 
ار اهنآ  يادص  و  دنتفگ ،  یم  نخس  وا  اب  ناگتـشرف  هاگ  هدوب ،  توبن  ماقم  ياراد  تلاسر  ماقم  زا  لبق  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ 
وا رب  ًامـسر  مالـسا  نآرق و  و  دیـسر ،  تلاسر  ماقم  هب  لاس  لهچ  زا  دعب  و  دش ،  یم  یهلا  ماهلا  وا  هب  هقداص  يایؤر  رد  هاگ  و  دینـش ،  یم 
یم ار  رتشیب  حیـضوت   ) تسا گنهامه  میدروآ  الاب  رد  هچنآ  اب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنک  یم  رکذ  ینعم  نیا  رب  لیلد  شـش  وا  دـش ،  لزاـن 

هنومن 20/507 ریسفت  1 ـ  ( 1 ( . ) دینک هعلاطم  دعب  هب  هحفص 277  راونالاراحب  دلج 18  رد  دیناوت 

؟  تسا هدمآ  (ص) مالساربمایپروهظ هب  تراشب  لیجناو  تاروتردایآ  41 ـ 

؟  تسا هدمآ  (ص) مالساربمایپروهظ هب  تراشب  لیجناو  تاروتردایآ 

زا هک  اهنآ  « ) لیجنالاو ةارّوتلا  یف  مهدنع  ًابوتکم  هنودجی  يّذلا  ّیّمالا  ّیبّنلا  لوسّرلا  نوعبّتی  نیّذلا   » میناوخ یم  هیآ 157  فارعا  هروس  رد 
نیا هفیرش  هیآ  هب  هّجوت  اب  دننک ) .  یم  هدهاشم  لیجنا  تاروت و  رد  ار  شتافـص  هک  یـسک  دننک  یم  يوریپ  یّما »  » ربمایپ ادخ )  ) هداتـسرف

دهاوش هچرگ  تسا ؟  دوجوم  لـیجنا  تاروت و  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  روهظ  هب  تراـشب  اـیآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤـس 
لزان ینامـسآ  ياهباتک  اهنیا  هک  دـهد  یم  ناشن  لیجانا ) تاروت و   ) يراـصن دوهی و  هسدـقم  بتک  تاـیوتحم  نینچمه  یخیراـت و  یعطق 

مان هب  زورما  هچنآ  دـنا و  هتفر  نایم  زا  یـضعب  هکلب  تسا  هدـش  زارد  اهنآ  يوس  هب  فیرحت  تسد  دنتـسین و  (ع ) یـسیع یـسوم و  رب  هدـش 
یسیع و  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم رب  هک  یتامیلعت  زا  یتمـسق  يرـشب و  راکفا  ياه  هدیئاز  زا  تسا  یطولخم  تسا  اهنآ  نایم  رد  هسدقم  بتک 
ربمایپ روهظ  تراشب  هراـبرد  لـماک  تحارـص  هک  یئاـه  هلمج  رگا  نیارباـنب  ( 1) هدوب نادرگاش  تسد  رد  هدـیدرگ و  لزاـن  ( مالـسلا هیلع  )

هتفای فیرحت  بتک  نیمه  رد  لاح  نیا  اب  یلو  دوب .  دهاوخن  بجعت  ياج  دوشن  هدـید  اهنآ  رد  دـشاب  هتـشاد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا
ام نادنمـشناد  زا  یعمج  هک  دراد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) گرزب ربمایپ  نیا  روهظ  هب  يا  هظحالم  لباق  هراـشا  هک  دوش  یم  هدـید  یتاراـبع 

وگتفگ ثحب و  تاراـشب و  همهنآ  رکذ  نوچ  و  هدومن ،  يروآ  عمج  دـنا  هتـشاگن  عوضوم  نیا  رد  هک  یئاـه  هلاـقم  اـی  اـهباتک  رد  ار  اـهنآ 
لصف 17 نیوکت ،  ْرفِـس  تاروت  رد  1 ـ  مینک .  یم  هراشا  هنومن  ناونع  هب  تمـسق  دـنچ  هب  اهنت  ام  دـماجنا  یم  لوطب  اهنآ  تلـالد  نوماریپ 

لیعامسا قح  رد  و  دیامن . . .  یگدنز  وت  روضح  رد  لیعامـسا  شاک  يا  هک  تفگ  ادخ  هب  میهاربا  و  : » میناوخ یم  نینچ  ات 20  هرامش 17 
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وا دومن و  دهاوخ  دیلوت  رورـس  هدزاود  دومن و  مهاوخ  دایز  تیاغ  هب  هدینادرگ  روراب  ار  وا  مداد و  تکرب  وا  هب  کنیا  مدینـش  ارت  ياعد ) )
شیپ زا  یئامرفنامرف  ادوهی و  زا  تنطلـس  ياـصع  : » میناوخ یم  هرامش 10  باب 49  شیادیپ  ْرفِـس  رد  2 ـ  دومن . » مهاوـخ  یمیظع  تما  ار 

قبط هولیـش ـ  یناعم  زا  یکی  هکنیا  هجوت  لباق  دش . » دهاوخ  عمج  اهتما  وا  هب  هک  دیایب  هولیـش »  » هک یتقو  ات  دومن  دـهاوخ  تضهن  شیاپ ، 
انحوی لیجنا  رد  3 ـ  تسا .  قفاوم  هللا  لوسر  ای  لوسر »  » هملک اب  دـشاب و  یم  نداتـسرف  سدـقم ـ  سوماق  باتک  رد  سک  اهرتسم  حیرـصت 
یلست وا  تساوخ و  مهاوخ  ردپ  زا  نم  دیراد و  هاگن  ارم  ماکحا  دیراد  تسود  ارم  امـش  رگا  : » میناوخ یم  نینچ  هرامش 15 و 16  باب 14 

نوچ و  : » میناوخ یم  هرامش 26  باب 15  انحوی  لیجنا  نامه  رد  و  4 ـ  دنام . » دهاوخ  امش  اب  دبا  هب  ات  هک  داد  دهاوخ  امـش  هب  رگید  هدنهد 
تداهـش نم  هرابرد  وا  دیآ  یم  ردپ  فرط  زا  هک  یتسار  حور  ینعی  داتـسرف  مهاوخ  امـش  هب  ردپ  بناج  زا  نم  هک  دیایب  هدنهد  یلـست  نآ 

دیفم ار  امـش  هک  میوگ  یم  تسارامـش  هب  نکیل  : » میناوخ یم  دـعب  هب  هرامش 7  باب 16  انحوی  لـیجنا  ناـمه  رد  زین  و  5 ـ  داد . » دـهاوخ 
نوچ اما  داتسرف . . .  مهاوخ  امش  دزن  هب  ار  وا  مورب  رگا  اما  دمآ  دهاوخن  امش  دزن  هب  هدنهد  یلست  نآ  مورن  نم  رگا  هک  مورب  نم  هک  تسا 
هچنآ ره  هکلب  تفگ  دهاوخن  نخس  دوخ  شیپ  زا  وا  هک  اریز  دومن ،  دهاوخ  داشرا  یتسار  یمامت  هب  ار  امـش  وا  دیایب  یتسار  حور  ینعی  وا 

زا هک  الاب  ياه  هلمج  رد  یـسراف  لیجانا  رد  هکنیا : هجوت  ناـیاش  هتکن  ( . 2 «) داد دهاوخ  ربخ  هدنیآ  هب  ار  امـش  تفگ و  دهاوخ  دونـش  یم 
راف  » نآ ياـج  هب  لاس 1857 ) سطو ـ  مایلیو  هعبطم   ) ندـنل پاچ  یبرع  لیجنا  رد  یلو  هدـمآ ،  هدـنهد » یلـست   » هملک تسا  انّحوی  لـیجنا 

هدوب یحیسم  مانب  ناشیشک  زا  یکی  دوخ  هک  مالعالا » سینا   » باتک فلؤم  مالسالا » رخف  : » رگید هدنز  دهاش  ( 3  . ) تسا هدش  رکذ  اطیلق »
 ، باتک نیا  همدقم  رد  هدمآ  لئان  نانآ  رظن  زا  يدنمجرا  ماقم  هب  تسا و  هدیناسر  نایاپ  هب  یحیـسم  ناشیـشک  دزن  ار  دوخ  تالیـصحت  و  ، 

اهرهـش رد  شدرگ  هداعلا و  قوف  تامحز  رایـسب و  سـسجت  زا  دـعب  دـهد . . . « : یم  حرـش  نینچ  ار  دوخ  ندروآ  مالـسا  بیجع  يارجام 
وا هب  ار  دوخ  ینید  تالاؤس  هریغ  نیطالـس و  زا  کیلوتاک  هقرف  دوب ،  زاتمم  اوقت  دهز و  رظن  زا  هک  مدیـسر ،  یماقم  الاو  شیـشک  تمدخ 
نم هب  همه  نایم  رد  یلو  تشاد ،  یناوارف  نادرگاش  وا  متفرگ ،  یم  ارف  ار  اراصن  هفلتخم  بهاذـم  یتدـم  وا  دزن  نم  دـندرک ،  یم  هعجارم 

 . . . دوب هتـشادهاگن  دوخ  شیپ  ار  اه  هناخقودنـص  زا  یکی  دیلک  طقف  دوب  نم  تسد  رد  همه  لزنم . . .  ياهدـیلک  تشاد .  یـصاخ  هقالع 
مدمآ نادرگاش  دزن  یتقو  مرادن .  سیردـت  لاح  وگب : اهدرگاش  هب  تفگ  نم  هب  داد  خر  يا  هضراع  ار  روبزم  شیـشک  يزور  نیب  نیا  رد 

دیماجنا لوط  هب  اهنآ  لادج  ینانوی . . .  نابز  هب  سوتلکیرپ »  » ینایرس و رد  اطیلقراف »  » ظفل ینعم  هب  رجنم  ثحب  نیا  دنثحب ،  لوغشم  مدید 
وا يارب  زا  اطیلقراف »  » رد ار  اهنآ  فالتخا  نم  دیدرک ! ؟  هثحابم  هچ  زورما  دیـسرپ : داتـسا  تشگزاب ،  زا  سپ  تشاد . . .  ییأر  یـسکره  ، 

ریصقت تفگ : شیـشک  ما .  هدرک  رایتخا  ار  رـسفم  نالف  راتخم  متفگ  يا ؟  هدرک  باختنا  ار  لاوقا  زا  کیمادک  وت  تفگ : مدرک . . .  ریرقت 
دادعت مه  اهنآ  زا  ملعلا ،  یف  ناخـسار  رگم  دنناد  یمن  ار  نیا  تقیقح  اریز  تسا ،  لاوقا  نیا  همه  فالخ  عقاو ،  قح و  نکلو  يا ،  هدرکن 

وت زا  ار  زیچ  چـیه  تفگ : تسیرگ و  تخـس  يو  دـیئوگب ،  میارب  ار  نآ  ینعم  هک  مدرک  رارـصا  نم  دنتـسه ،  انـشآ  تقیقح  نآ  اـب  یمک 
هب ینک  دهع  هچنانچ  تشک ! دنهاوخ  ار  وت  نم و  راشتنا ،  درجم  هب  یلو  تسا ،  یگرزب  رثا  مسا  ینعم  نتفرگارف  رد  منک . . .  یمن  هقیاضم 

ءامسا زا  مسا  نیا  تفگ : سپ  منکن ،  شاف  ار  وا  مان  هک  مدروخ  مسق  تاسدقم  مامت  هب  نم  منک . . .  یم  راهظا  ار  ینعم  نیا  یئوگن  یسک 
قودنص نالف  ِرد  تفگ : داد و  نم  هب  ار  کچوک  قاطا  نآ  دیلک  نآ ،  زا  سپ  تسا .  دمحم »  » و دمحا »  » ینعم هب  تسا و  نیملـسم  ربمایپ 
مالـسا ربمایپ  روهظ  زا  شیپ  ینایرـس  ینانوی و  طخ  هب  باتک  ود  نیا  مدروآ ،  وا  دزن  ار  اهباتک  روایب ،  ار  باتک  نالف  نـالف و  نکزاـب و  ار 

دندوب هدومن  همجرت  دّـمحم ،  دـمحا و  ینعم ،  هب  ار  اطیلقراف »  » ظـفل باـتک  ود  ره  رد  دوب .  هدـش  هتـشون  تسوپ  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
روهظ زا  دعب  یلو  تسا ،  دّمحم » دمحا و   » ینعم هب  اطیلقراف »  » هک دنتشادن  یفالتخا  وا  روهظ  زا  لبق  اراصن  ءاملع  درک : هفاضا  داتسا  سپس 

نآ دندومن و  عارتخا  نآ  يارب  رگید  ینعم  دندرک و  لیوأت  ار  نآ  يدام ،  هدافتسا  دوخ و  تسایر  ياقب  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم
تسا خوسنم  مالسا ،  نید  ندمآ  اب  تفگ  ییوگ ؟  یم  هچ  اراصن  نید  هرابرد  مدرک  لاؤس  تسا .  هدوبن  لیجنا  بحاص  روظنم  ًاعطق  ینعم 

رد تسا  رـصحنم  تفگ : تسا ؟  مادـک  میقتـسم . . .  طارـص  تاجن و  هقیرط  نامز  نیا  رد  متفگ : سپ  دومن  رارکت  راـب  هس  ار  ظـفل  نیا  ، 
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هیرگ داتـسا  سپـس  درک . . . ) رارکت  راب  هس   ) هللاو يا  تفگ : دنتاجن ؟  لها  زا  وا  ناعبات  ایآ  متفگ : هلآو . ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم تعباتم 
یم اعد  ار  وت  هشیمه  نم  و  یئامن . . .  لوبق  ار  قح  نید  دـیاب  هتبلا  یهاوخ  یم  تاـجن  ترخآ و  رگا  تفگ : متـسیرگ  رایـسب  مهنم  درک و 
چیه ; متسه . . .  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  ناعبات  زا  ناملسم و  نطاب  رد  هک  یشاب  دهاش  تمایق  زور  رد  هکنیا  طرش  هب  منک ، 
باتک لها  ياملع  دنـس  نیا  قبط  دینک  یم  هظحالم  هکنانچ  ( 4  . . . «!!) تسادـخ نید  مالـسا  نید  نیمز  يور  رب  زورما  هک  تسین  یکش 
هیجوت ریـسفت و  يرگید  روط  ار  وا  ياه  هناـشن  ماـن و  دوخ ،  یـصخش  عفاـنم  رطاـخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  روهظ  زا  سپ 

(5  . ) دندرک

اهتشون یپ 

 . دیئامرف هعجارم  ربمایپ » نیرخآ  نآرق و   » باتک و  دمحم » نید  ای  تداعـس  ربهر   » باتک هب  نخـس  نیا  كرادم  رب  رتشیب  یهاگآ  يارب  1 ـ 
یعمج رظن  ریز  ندنل  رد  لاس 1878  رد  هک  تسا  یـسراف  همجرت  زا  هدش  رکذ  دیدج  میدق و  دـهع  بتک  زا  الاب  رد  هک  یتارابع  مامت  2 ـ 

ـ  هنومن 6/403 4 ریـسفت  3 ـ  میدرک .  لقن  تسا ،  هدـش  هدـنادرگرب  یـسراف  ناـبز  هب  يربع  ناـبز  لـصا  زا  یحیـسم  فورعم  نیمجرتم  زا 
هنومن 1/211 ریسفت  5 ـ  مالعالا . » سینا   » باتک همدقم  مود » تیاده   » زا راصتخا  یمک  اب  سابتقا 

؟  دندوب یناسک  هچ  مزعلاولوا  ناربمایپ  42 ـ 

؟  دندوب یناسک  هچ  مزعلاولوا  ناربمایپ 

یئابیکش ربص و  مزعلااولوا  ناربمایپ  هک  هنوگنامه  نک  ربص   » لسُّرلا نِم  مْزَْعلا  اُولُوا  َرَبَص  امک  ِربْصاَف   » میناوخ یم  هیآ 35  فاقحا  هروس  رد 
هچ مزعلا  اولوا  ناربماـیپ  زا  روـظنم  هک  نیا  رد  دنتـسه ؟  یناـسک  هچ  مزعلا  اوـلوا  ناربماـیپ  هک  دوـش  یم  حرطم  لاؤـس  نیا  لاـح  دـندرک . 
اریز درک ،  یـسررب  ار  مزع »  » ینعم دیاب  مینک  قیقحت  هراب  نیا  رد  هکنآ  زا  شیپ  و  تسا ،  رایـسب  وگتفگ  نارـسفم  نایم  رد  دنتـسه  یناسک 

هب مزع  دـیوگ : یم  تادرفم »  » رد بغار »  ، » تسا راوتـسا  مکحم و  هدارا  ياـنعم  هب  مزع »  . » تسا مزع »  » ناـبحاص ياـنعم  هـب  مزعلااوـلوا » »
 ، هتفر راک  هب  ربص »  » دروم رد  مزع »  » یهاگ دـیجم  نآرق  رد  رمالا . ) ءاضما  یلع  بلقلا  دـقع   ) تسا يراک  ماجنا  رب  نتفرگ  میمـصت  ینعم 
هب هاگ  و  يروش 43 . ) « ) تسا روما  مزع  زا  نیا  دـیامن  وفع  دـنک و  ربص  هک  یـسک  «: » رومالا مزع  نمل  کلذ  َّنارفغ  ربص و  نملو   » دـننام
درک شومارف  وا  اما  میدرک ،  دهع  لبق  زا  مدآ  هب  ام  «: » امزع هل  دجن  ملو  یـسنف  لبق  نم  مدآ  یلا  اندهع  دقلو  : » دننام دهع » هب  يافو   » ینعم

يراتفرگ تالکـشم و  اب  هزات  نیئآ  دیدج و  تعیرـش  بحاص  ناربمایپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  ( . 115 هط ـ  « ) داتسیان دوخ  دهع  رـس  رب  و 
قالطا مزعلاولوا » « ، » ناربمایپ  » زا هتـسد  نیا  هب  دنتـشاد  مزال  يرت  مکحم  هدارا  مزع و  نآ ،  اب  هلباقم  يارب  و  دـندوب ،  وربور  يرتشیب  ياـه 

هیلع هللا  یلـص   ) مالـسا ربمغیپ  هک  نیا  هب  تسا  يا  هراشا  نمـض  رد  تسا .  انعم  نیمه  هب  هراشا  ًارهاـظ  زین  ثحب  دروم  هیآ  و  تسا ،  هدـش 
یضعب رگا  و  دندرک . » یئابیکـش  مزعلا  اولوا  ناربمایپ  هک  هنوگنآ  نک  یئابیکـش  مهوت   » دیوگ یم  اریز  تسا ،  ناربمایپ  نامه  زا  زین  هلآو )
هدماین تعیرش  ینعم  هب  تغل  رد  مزع »  » هنرگو تسا ،  تبسانم  نیمه  هب  دنا  هدرک  ریسفت  تعیرش » مکح و   » ینعم هب  ار  تمیزع »  » و مزع » »
بحاص هک  تسا  گرزب  ناربمایپ  زا  یـصاخ  هورگ  هب  هراشا  و  تسا ،  هیـضیعبت » « » لسرلا نِم   » رد نِم »  » ینعم نیا  قبط  لاـحره  هب  تسا . 
میهاربا حون و  نم  کنم و  مهقاثیم و  نییبنلا  نم  انذخا  ذاو   » هدـش هراشا  نانآ  هب  زین  بازحا  هروس  هیآ 7  رد  هک  اهنامه  دنا ،  هدوب  تعیرش 

حون و زا  وت و  زا  و  میتفرگ ،  نامیپ  ناربمایپ  زا  هک  ار  یماـگنه  رواـیب  رطاـخ  هب  « » اـظیلغ ًاـقاثیم  مهنم  انذـخاو  میرم  نب  یـسیع  یـسوم و  و 
جنپ نیا  هب  عمج ،  تروص  هب  ءایبنا  همه  رکذ  زا  دـعب  اجنیا  رد  میتفرگ » یمکحم  نامیپ  اهنآ  همه  زا  میرم ،  نب  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و 

نم مکل  عرش  : » دیوگ یم  نخـس  اهنآ  زا  زین  يروش  هروس  هیآ 13  رد  تسا .  اهنآ  یگژیو  رب  لیلد  نیا  و  دـنک ،  یم  هراشا  گرزب  ربماـیپ 
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هیصوت حون  هب  هک  درک  عیرـشت  امـش  يارب  ینیئآ  « » یـسیع یـسوم و  میهاربا و  هب  انیـصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلاو  ًاحون  هب  یـصوام  نیدلا 
تنس لها  هعیش و  عبانم  رد  یناوارف  تایاور  میدومن . » شرافس  یسیع  یسوم و  میهاربا و  رب  میداتسرف و  یحو  وت  رب  ار  هچنآ  دوب و  هدرک 

امهیلع  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  یثیدـح  رد  هکناـنچ  دـندوب ،  نت  جـنپ  نیمه  مزعلا  اولوا  ناربماـیپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  هنیمز  نیا  رد  زین 
هک یماگنه  و  ( ، 1 () هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم مث  یسیع ،  مث  یـسوم ،  مث  میهاربا ،  مث  حون ،  مهلوا  ۀسمخ : مهنم  تسا : هدمآ  مالـسلا )

اهقرـش و یلا  اوثعب  مهنال  دـیامرف : یم  خـساپ  رد  ماما  دـندش ؟ » هدـیمان  مزعلا  اولوا  اهنآ  ارچ  : » مزعلا اولوا  اومـس  مل  دـنک : یم  لاؤس  يوار 
: هدمآ مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  زاب  و  ( . 2 «) دندش سنا  نج و  برغ و  قرش و  هب  ثوعبم  اهنآ  اریز   » اهسناو اهنج  و  اهبرغ ، 

هیلع هللا  یلص  ) دمحم یسیع و  یسوم و  میهاربا و  حون و  یحرلا  ةراد  مهیلع  لسرلا و  نم  مزعلا  اولوا  مهو  ۀسمخ  نیلسرملا  نییبنلا و  ةداس 
یم رود  اهنآ  دوجو  روحم  رب  تلاسر  توبن و  يایسآ  دنتسه و  مزعلااولوا  ناربمایپ  اهنآ  و  دنرفن ،  جنپ  نالوسر  ناربمایپ و  گرزب  ( . » هلآو

نیمه زین  ساـبع  نبا  زا  روثنملاّرد »  » ریـسفت رد  ( . 3 «) دندوب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  اهنآ  دـنز ، 
هک دـنناد  یم  یناربماـیپ  هب  هراـشا  ار  مزعلا  اولوا  نارـسفم ،  زا  یـضعب  یلو  ( . 4) دنرفن جـنپ  نیمه  مزعلااولوا  ناربمایپ  هک  هدـش  لقن  ینعم 
یم يوق ) هدارا  نابحاص   ) مزعلا اولوا  ار  ناربمایپ  همه  یضعب  و  ( 5) هتسناد رفن  ار 313  اهنآ  ددع  یضعب  دندش .  نانمشد  اب  راکیپ  هب  رومأم 
ارنآ یمالسا  تایاور  تسا و  رت  حیحص  همه  زا  لوا  ریسفت  یلو  هیضیعبت .  هن  تسا  هینایب  لسرلا » نم   » رد نم »  » لوق نیا  قباطم  و  ( 6) دنناد

(( 7  . )) دنک یم  دییأت 

اهتشون یپ 

دلج ناـمه  رد  ثیدح 61 )  ) هحفص 58 دـلج 11  راونالا » راـحب  « ـ  2 هحفص 94 . ) دـلج 9   ) ثحب دروم  تایآ  لـیذ  ناـیبلا » عمجم  « ـ  1
4 و 5 ثیدح 3 .  لسرلاو » ءایبنالا  تاقبط   » باب دلج 1  یفاک  3 ـ  دیوگ .  یم  نخس  هنیمز  نیا  رد  تحارـص  اب  زین  ثیدح 55  هحفص 56 

هنومن 21/377 ریسفت  7 ـ  هحفص 45 .  دلج 6  روثنملارد » « ـ  و 6

؟  تسات دنچ  ناربمایپ  دادعت  43 ـ 

؟  تسات دنچ  ناربمایپ  دادعت 

ناربمایپ ددـع  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  یلاح  رد  دـهد ،  یم  ناشن  ار  رازه  راهچ  تسیب و  دـصکی و  ددـع  هنیمز  نیا  رد  روهـشم  تیاور   
یـسوم نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  ( . 1) دنا هدوب  اهنآ  ریغ  زا  رازه  راهچ  لیئارـسا و  ینب  زا  رازه  راهچ  هک  تسا  هدش  هدرمـش  رازه  تشه 
دنوادخ دزن  اهنآ  همه  زا  نم  هک  دیرفآ  ربمایپ  رازه  دنوادخ 124  : » دومرف مالسا  یمارگ  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا

هیلع  ) یلع هک  دیرفآ  یصو  رازه  دـنوادخ 124  و  مهد ) یمن  هار  دوخ  هب  يرورغ  و   ) منک یمن  یتاهابم  رخف و  لاـح  نیع  رد  مرت  یمارگ 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  کـلام » نب  سنا   » زا يرگید  تیاور  رد  ( . 2 «) تسا رترب  رت و  یمارگ  دـنوادخ  دزن  اـهنآ  همه  زا  مالـسلا )
هک ما  هدش  ثوعبم  ربمایپ  رازه  لابند 8 هب  نم   » لیئارسا ینب  نم  فالآ  ۀعبرا  مهنم  یبن ،  فالآ  ۀینامث  رثا  یلع  تثعب  تسا : هدش  لقن  نینچ 

گرزب يایبنا  هب  هراشا  مود  ثیدح  تسا  نکمم  اریز  درادن ،  یتافانم  مهاب  ثیدح  ود  نیا  ( . 3 «) دندوب لیئارسا  ینب  زا  اهنآ  زا  رازه  راهچ 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  يرگید  ثیدـح  رد  زاب  تسا . ) هدرک  نایب  نخـس  نیا  حیـضوت  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  هنوگنامه   ) دـشاب

نالوسر دادـعت  زا  لاؤس  لابند  هب  و  دومرف ،  نایب  ار  رازه  ددع 124  یهلا  ناربمایپ  دادعت  زا  رذوبا »  » لاؤس خـساپ  رد  هک  میناوخ  یم  هلآو )
یم رازه  ددع 124  رکذ  زا  دـعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  يرگید  ثیدـح  رد  زین  و  ( . 4) دومن رکذ  ار  رفن  ددـع 313  اهنآ  نایم  زا 
نیا رد  زین  يرگید  تایاور  ( . 5 () هلآو هیلع  هللا  یلص   ) دمحم یسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  دندوب : مزعلاولوا  اهنآ  زا  رفن   5 میناوخ :
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هکنانچ تسین ـ  دـحاو  ربخ  تیاور  نیا  هک  دوش  یم  نشور  میتفگ  هچنآ  زا  لاحره  هب  دـنک .  یم  دـییأت  ار  الاب  ددـع  هک  هدـش  لـقن  هنیمز 
هک دـنک  یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  ضیفتـسم  ددـعتم و  رابخا  هکلب  تسا ،  هدرک  لقن  نایبلا » حور   » ریـسفت رد  اـملع  زا  یـضعب  زا  یئوسرب » »

اهنآ مان  هک  یناربمایپ  ددع  هکنیا  هجوت  لباق  تسا .  هدش  دراو  یمالسا  فلتخم  عبانم  رد  هک  يرابخا  دندوب ،  رفن  رازه  یهلا 124  ناربمایپ 
ـ  قاحـسا لیعامـسا ـ  میهاربا ـ  دوه ـ  حـلاص ـ  سیردا ـ  حون ـ  مدآ ـ  زا : دـنترابع  اهنآ  تسا و  رفن  طقف 26  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  ًاحیرص 
ـ  سنوی بویا ـ  لفکلاوذ ـ  عسیلا ـ  سایلا ـ  نامیلس ـ  دواد ـ  یسیع ـ  ییحی ـ  ایرکز ـ  بیعـش ـ  نوراه ـ  یـسوم ـ  بوقعی ـ  طول ـ  فسوی ـ 

اهنآ مان  ًاحیرص  هکنآ  یب  هدش  اهنآ  هب  یتاراشا  نآرق  رد  هک  دنتـسه  زین  يرگید  ناربمایپ  یلو  مالـسلا . ) ةالـصلا و  مهیلع   ) دمحم ریزع و 
هیآ 259 رد  هک  ایمرا »  » و تسا .  هدـش  هراـشا  وا  هب  مهیبن » مهل  لاـقو   » ناونع هب  هرقب  هروس  هیآ 248  رد  هک  لیئومـشا »  » دننام دوش ،  نایب 

هدـش هراشا  وا  هب  هاتفل  یـسوم  لاق  ذاو  ناونع  هب  فهک  هروس  هیآ 60  رد  هک  عـشوی »  » و ( . 6  . . . ) ۀـیرق یلعرم  يذـلاک  وا  ناونع  هب  هرقب 
نینچمه و  تسا .  هدش  رکذ  اندابع  نم  ًادبعا  دجوف  ناونع  هب  فهک  هیآ 65  رد  هک  رضخ »  » و دشاب . ) ناربمایپ  زا  عشوی  هکنیا  ربانب   ) تسا

: تسا هدـیدرگ  لزان  یهلا  یحو  اـهنآ  رب  هک  هدـش  حیرـصت  ءاـسن  هروس  هیآ 163  رد  دـندوب و  لـئابق  ناـگرزب  هک  لیئارـسا » ینب  طابـسا  »
رد دـنا  هتـشاد  دوجو  یناربمایپ  زین  فسوی  ناردارب  نایم  رد  رگا  و  طابـسالاو » . . .  بوقعی  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  یلا  انیحواو  »

اهنآ تشذگرـس  ناتـساد و  هب  هراشا  دنوادخ  هک  یناربمایپ  ددع  هکنیا : نخـس  هاتوک  تسا .  هدش  اهنآ  عضو  هب  هراشا  ًارارک  فسوی  هروس 
(7  . ) هدش رکذ  ًاحیرص  اهنآ  مان  هک  تسا  اهنآ  هب  طوبرم  اهنت  ددع  نیا  تسا ،  رتشیب  رایسب  رفن  زا 26  هدومن 

اهتشون یپ 

هحفص 31 دـلج 11  راونالاراحب  3 ـ  ثیدح 21 . )  ) هحفص 30 دـلج 11  راونالا  راحب  نمؤم 2 ـ  هروـس  هیآ 78  لـیذ  ناـیبلا » عمجم  « ـ  1
رد نارـسفم  نایم  رد  هتبلا  6 ـ  ثیدح 43 . )  ) هحفـص 41 كردم  نامه  5 ـ  ثیدح 24 . )  ) هحفـص 32 كردم  نامه  4 ـ  ثیدح 22 . ) )

هنومن 20/183 ریسفت  7 ـ  دنناد .  یم  ریزع »  » یعمج و  رضخ »  » یضعب و  ایمرا »  » ار وا  یضعب  تسا  وگتفگ  هنیمز  نیا 

؟  تسیچ تلاسر  تماما و  توبن ،  قرف  44 ـ 

تیرومأم ادـخ  فرط  زا  هک  یناسک  دـیآ  یمرب  هدـش  دراو  ثیداحا  رد  هک  یفلتخم  تاریبعت  تایآ و  رد  دوجوم  تاراـشا  زا  هک  يروطب   
لزان وا  رب  یحو  هک  تسا  یـسک  یبن »  » نیاربانب دنوادخ ،  زا  یحو  تفایرد  ینعی  توبن ـ  ماقم  1 ـ  دندوب : یفلتخم  تاماقم  ياراد  دنتشاد 
ینعی تلاسر ـ  ماقم  2 ـ  دراذگ .  یم  اهنآ  رایتخا  رد  دـنهاوخب  وا  زا  مدرم  هکنانچ  دراد ،  یم  تفایرد  یحو  هلیـسو  هب  ار  هچنآ  دوش و  یم 

هک تسا  یـسک  لوسر  نیارباـنب  ندیـشخب ،  یهاـگآ  میلعت و  قیرط  زا  سوفن  تیبرت  دـنوادخ و  ماـکحا  رـشن  غیلبت و  یحو و  غـالبا  ماـقم 
وا نامرف  غالبا  ادخ و  يوس  هب  مدرم  توعد  يارب  يا  هلیـسو  ره  زا  دزیخرب و  شـشوک  شالت و  هب  دوخ  تیرومأم  هزوح  رد  تسا  فظوم 

عقاو رد  قلخ ،  یئاوشیپ  يربهر و  ینعی  تماما ـ  ماقم  3 ـ  دیامن .  شالت  یتدیقع  يرکف و  یگنهرف و  بالقنا  کی  يارب  و  دنک ،  هدافتسا 
هدایپ ارجا و  ًالمع  ار  ادخ  ماکحا  دنک  یم  یعـس  مزال ،  ياهتردـق  ندروآ  تسدـب  یهلا و  تموکح  کی  لیکـشت  اب  هک  تسا  یـسک  ماما 
هفیظو رگید  ترابع  هب  دشوک .  یم  ماکحا  يارجا  رد  دراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  دهد ،  تموکح  لیکـشت  ًامـسر  دـناوتن  مه  رگا  دـیامن و 

« قیرط هئارا   » لوسر رگید ،  ریبعت  هب  زاب  و  دـشاب ،  یم  تاروتـسد  نیا  غالبا  لوسر  هفیظو  هک  یلاح  رد  تسا  یهلا  تاروتـسد  يارجا  ماما 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  دـننام  ناربمایپ  زا  يرایـسب  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  دـیامن .  یم  بولطم » هب  لاصیا   » ماما یلو  دـنک  یم 

یم شالت  ماکحا  يارجا  تموکح و  لیکـشت  رد  مه  و  یهلا ،  ياهنامرف  غیلبت  مه  دـندرک ،  یم  یحو  تفایرد  مه  دنتـشاد  ار  ماـقم  هسره 
 ، يونعم يدام و  هبناج  همه  يربهر  ماقم  نامه  تماما  هکنیا : نخـس  هاتوک  دنتخادرپ .  یم  سوفن  تیبرت  هب  ینطاب  قیرط  زا  مه  دـندرک و 

ینطاب و ربهر  قالخا و  یبرم  یبهذـم و  ربهر  عامتجا و  ياوشیپ  تموکح و  سیئر  ماما ،  تسا ،  ینطاب  يرهاـظ و  یناـحور و  یمـسج و 
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یملع تردـق  اب  دـنک .  یم  يربهر  ینطاب  لماکت  ریـسم  رد  ار  هتـسیاش  دارفا  دوخ  يونعم  زومرم  يورین  اب  وس  کی  زا  ماـما  تسا .  ینورد 
ـ  1 ( 1  . ) دیامن یم  ارجا  ار  تلادع  لوصا  رگید ،  یئارجا  ياهتردـق  ای  شیوخ  تموکح  يورین  اب  و  دـهد .  یم  میلعت  ار  نادان  دارفا  دوخ 

هنومن 1/440 ریسفت 

؟  تسا نکمم  هنوگچ  یلاسدرخ  رد  تماما  توبن و  45 ـ 

؟  تسا نکمم  هنوگچ  یلاسدرخ  رد  تماما  توبن و 

نامرف ام  ریگب و  تّوق  اب  ار  ادـخ  باتک  ییحی ! يا  « » ایّبص مکحلا  هانیتآو  ةّوقب  باـتکلا  ِذـخ  ییحی  اـی   » میناوخ یم  میرم  هروس  هیآ 12  رد 
هب یکدوک  رد  یناـسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد  میداد » وا  هب  یکدوـک  رد  ار  یفاـک ) لـقع  و   ) توـبن
رد هشیمه  میناد  یم  یلو  دراد  یـصاخ  زرم  دح و  ًالومعم  ناسنا  لقع  یئافوکـش  نارود  هک  تسا  تسرد  دسرب ؟  تماما  ای  تّوبن و  ماقم 
رت هدرشف  یحلاصم  رطاخ  هب  شناگدنب  زا  یضعب  يارب  ار  نارود  نیا  دنوادخ  هک  دراد  یعنام  هچ  دنا ،  هتشاد  دوجو  یئانثتسا  دارفا  اهناسنا 

یلاح رد  تسا  مزال  دلوت  زا  لاس  ود  یکی  نتـشذگ  ًالومعم  نتفگ  نخـس  يارب  هک  هنوگنامه  دیامن ،  هصالخ  يرتمک  ياهلاس  رد  دـنک و 
لاور قبط  هک  اوتحمرپ  رایسب  ینخس  مهنآ  دوشگ ،  نخس  هب  نابز  نیتسخن  ياهزور  نامه  رد  مالسلا ) هیلع   ) حیسم ترـضح  میناد  یم  هک 

ارچ هک  دنا  هدرک  هعیـش  همئا  زا  یـضعب  هب  دارفا  زا  يا  هراپ  هک  یلاکـشا  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  دوب .  لاسگرزب  ياهناسنا  نأش  رد  يداع 
هیلع  ) یقنلا یلع  نب  دّمحم  داوج  ماما  نارای  زا  یکی  زا  یتیاور  رد  تسا .  تسردان  دندیـسر  تماما  ماقم  هب  مک  نینـس  رد  اهنآ  زا  یـضعب 

وا تماق  هب  تسرد  نم  دوب ) مک  ماما  نس  هک  یلاح  رد   ) مدیـسر وا  تمدـخ  هب  دـیوگ  یم  هک  میناوخ  یم  طابـسا  نب  یلع  مان  هب  مالـسلا )
رد تسرد  منک ،  لقن  نارای  يارب  ار  بلطم  فیک  ّمک و  مدرگ  یمزاـب  رـصم  هب  هک  یماـگنه  هب  مراپـسب و  شیوخ  نهذ  هب  اـت  مدـش  هریخ 
نب یلع  يا  تفگ : درک و  نم  يوس  هب  ور  دوب ) هدناوخ  ارم  رکف  مامت  یئوگ   ) تسشن ترضح  نآ  مدوب  يرکف  نینچ  رد  هک  ماگنه  نیمه 

مکحلا هانیتآو  : » دـیامرف یم  هاگ  تسا ،  هدرک  توبن  رد  هک  تسا  يراک  دـننامه  هدرک  تماما  هلأـسم  رد  هک  ار  يراـک  دـنوادخ  طابـسا !
نیعبرا غلب  هدـشا و  غلب  اذا  یتح   » دـیامرف یم  اهناسنا  هرابرد  هاگ  و  میداد » تیارد  لقع و  توبن و  ناـمرف  یکدوک  رد  ییحی  هب  اـم  « » ًاـیبص

هب ار  تمکح  دـنوادخ  تسا  نکمم  هک  هنوگنامه  نیاربانب  دیـسر » . . .  لاس  لهچ  هب  لماک  غولب  دـح  هب  ناسنا  هک  یماـگنه   . . . « » ۀـنس
هدرخ يارب  تسا  ینکـش  نادند  خساپ  هیآ  نیا  ًانمـض  ( . 1) دهدب لاس  لهچ  رد  ار  نآ  هک  تسا  وا  تردـق  رد  دـهدب  یکدوک  رد  یناسنا 

رد هک  ارچ  دروآ ،  نامیا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  نادرم  نایم  زا  هک  دوبن  یـسک  نیتسخن  ( مالـسلا هیلع   ) یلع دنیوگ  یم  هک  یناریگ 
زا یثیدح  رد  هک  تسین  تبـسانم  یب  اجنیا  رد  زین  هتکن  نیا  رکذ  تسین .  هتفریذـپ  هلاس  هد  كدوک  نامیا  دوب و  هلاس  هد  كدوک  زور  نآ 

دنتفگ دندمآ و  شغارس  هب  ییحی  ترضح  یکدوک  نامز  رد  ناکدوک  زا  یعمج  هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما 
تـسا اجنیا  میا » هدشن  هدـیرفآ  ندرک  يزاب  يارب  ام  : » انقلخ بعللام  دومرف : باوج  رد  وا  مینک !» يزاب  مه  اب  میورب و  ایب  : » بعلن انب  بهذا 

ریبعت هب  هدوهیب و  ياهیمرگرـس  اجنیا  رد  بعل »  » زا روظنم  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  ( 2 «) ًاِّیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآَو   » دومرف وا  هرابرد  دـنوادخ  هک 
زا اهیزاب  هنوگنیا  ًاملـسم  ینالقع ،  یقطنم و  یفده  دنک ،  یم  بیقعت  ار  یفده  يزاب  بعل و  دوش  یم  هاگ  اما  تسا ،  یئارگ  هدوهیب  رگید 

(3) ینثتسم مکح  نیا 

اهتشون یپ 

هنومن 13/27 ریسفت  3 ـ  هحفص 325 .  دلج 3  نیلقثلارون  هحفص 325 2 ـ  دلج 3  نیلقثلارون  1 ـ 

؟  تسیچ یحو  زیمآرارسا  تقیقح  46 ـ 
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؟  تسیچ یحو  زیمآرارسا  تقیقح 

دودح زا  جراخ  تسا  یکاردا  عون  کی  نیا  هک  ارچ  مینک ،  ادـیپ  يدایز  عالطا  نآ  تقیقح  یحو و  هطبار  زا  میناوت  یمن  ام  کش  نودـب   
قوف ام  هتخانـشان و  تسا  یملاع  ام  يارب  یحو  ملاع  ام ،  هدـش  هتخانـش  ياـهطابترا  زا  جراـخ  تسا  یطاـبترا  عون  کـی  و  اـم ،  تاـکاردا 

یب يدـبا و  یلزا و  دـنوادخ  هنوگچ  و  دـنک ؟  یم  ادـیپ  طابترا  یتسه  ملاع  أدـبم  اب  یکاخ  ناسنا  کـی  هنوگچ  یتسار  هب  اـم .  تاـکاردا 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ هنوگچ  یحو  لوزن  هظحل  رد  و  دزاس ؟  یم  رارقرب  هطبار  دوجولا  نکمم  دودحم و  یقولخم  اب  تهج ،  ره  زا  تیاهن 
مهف رد  رارـصا  و  تسا ،  لکـشم  ام  يارب  نآ  خساپ  هک  تسا  یتالاؤس  اهنیا  تسا ! ؟  وا  هیحان  زا  طابترا  نیا  هک  دنک  یم  ادیپ  نیقی  هلآو )

ام تسا .  يزومرم  طابترا  نینچ  ناکما  ای  دوجو  لصا  تسا  حرط  لباق  لوقعم و  اـجنیا  رد  اـم  يارب  هک  یبلطم  اـهنت  دروم .  یب  رایـسب  نآ 
دوخ ناهج  رد  ار  يزومرم  ياهطابترا  ام  سکع ،  هب  هکلب  درادن ،  دوجو  دـنک  یفن  ار  يرما  نینچ  ناکما  هک  یلقع  لیلد  چـیه  میئوگ  یم 

يرگید ياهدـید  كرد و  زین  ام  ياـهطابترا  ساوح و  قوف  اـم  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـهطابترا  نیا  و  میزجاـع ،  نآ  ریـسفت  زا  هک  مینیب  یم 
ود اب  دازردام )! ناروک  هتبلا   ) ناروک رهـش  نایم  رد  ام  دـینک  ضرف  میزاس .  رتنـشور  ار  عوضوم  نیا  یلاثم  رکذ  اب  تسین  دـب  دراد .  دوجو 
ام اهنت  مینادب ) سح  جنپ  ار  ناسنا  يرهاظ  ساوح  عومجم  هکنیاربانب   ) دنتـسه یـسح  راهچ  رهـش  لها  مامت  مینک ،  یم  یگدـنز  انیب  مشچ 
 ، میهد یم  ربخ  رهش  لها  هب  و  مینیب ،  یم  رهـش  نآ  رد  ار  يدایز  ثداوح  دوخ  مشچ  اب  هتـسویپ  میـشاب ،  یم  یـسح » جنپ   » مدآ هک  میتسه 

ردـق ره  و  تسا ؟  هدرتـسگ  عیـسو و  هنوـگنیا  شتیلاـعف  هریاد  هک  تسیچ  مجنپ  زوـمرم  سح  نیا  هـک  دـننک ،  یم  بـجعت  هـمه  اـهنآ  اـما 
زا دـیآ ،  یمن  يزیچ  اهنآ  نهذ  رد  یمهبم  حبـش  زج  تسا ،  هدـیاف  یب  مینک  ثحب  اهنآ  يارب  نآ  درکلمع  یئانیب و  سح  هرابرد  میهاوخب 

یئانیب تقیقح  دنناوت  یمن  رگید  يوس  زا  و  دننک ،  یم  سح  دـنبای و  یم  ار  شنوگانوگ  راثآ  نوچ  دـنوش ،  نآ  رکنم  دـنناوت  یمن  وسکی 
كرد و عونکی  میئوگ  یم  هکلب  تسا ،  مشـش » سح   » یحو میئوگ  یمن  دنا .  هدوبن  انیب  هظحل  کی  یتح  رمع  مامت  رد  نوچ  دـنبایرد ،  ار 
هب راثآ  قیرط  زا  دـنچره  مینک ،  یمن  كرد  ار  نآ  تقیقح  میتسه  نآ  دـقاف  ام  نوچ  هک  تسا  دـنوادخ  كاپ  تاذ  بیغ و  ملاع  اب  طابترا 
یم اهناسنا  يوس  هب  تسا  رـشب  راکفا  قوفام  نآ  ياوتحم  هک  یتوعد  اب  گرزب  ینادرم  مینیب ،  یم  هزادنا  نیمه  ام  میراد .  نامیا  شدوجو 

دنراد دوخ  اب  تسا  رـشب  تقاط  قوف  زین  نآ  هک  یتاداع  قراخ  تازجعم و  و  دـننک ،  یم  توعد  یهلا  نیئآ  دـنوادخ و  هب  ار  اهنآ  دـنیآ و 
فـشک ار  ناهج  نیا  رارـسا  مامت  ام  رگم  یفخم .  رما ،  تقیقح  اما  تسا  نایامن  راثآ  دزاس ،  یم  نشور  بیغ  ملاـع  اـب  ار  ناـشطابترا  هک 
تاناویح ملاع  رد  یتح  اـم  مینک ؟  یفن  ار  نآ  دـش  لکـشم  اـم  رب  نآ  تقیقح  كردو  میدرک  دروخرب  یحو  هدـیدپ  اـب  رگا  هک  میا  هدرک 

هدـجیه لاس  رد  یهاگ  دوخ  ینالوط  ترفاسم  رد  هک  رجاهم  ناگدـنرپ  رگم  میزجاـع ،  نآ  ریـسفت  زا  هک  مینیب  یم  يزومرم  ياـه  هدـیدپ 
؟  تسا نشور  ام  يارب  ناشزیمآ  رارسا  یگدنز  دنیامن  یم  تکرح  سکعلاب  بونج و  هب  لامش  بطق  زا  دننک و  یم  یط  هار  رتمولیک  رازه 

ار دوخ  زارد  رود و  رفـس  کیرات ،  ياهبـش  رد  هاگ  اهزور و  رد  هاگ  دنـسانش ؟  یم  ًاـقیقد  ار  هار  و  دـننک ،  یم  یباـی  تهج  هنوگچ  اـهنآ 
یم مگ  يدوز  هب  مینک  یط  میهاوخب  ار  اهنآ  ریـسم  مدـصکی  یتح  هار  لیلد  ینف و  لـئاسو  نودـب  رگا  اـم  هک  یلاـح  رد  دـنهد ،  یم  همادا 

یگدنز اهایرد  قامعا  رد  نایهام  زا  یئاههورگ  درادرب ،  نآ  يور  زا  هدرپ  تسا  هتـسناوتن  شناد  ملع و  زونه  هک  تسا  يزیچ  نیا  میوش ، 
زا اهنآ  دـندرگ  یم  زاب  دراد  هلـصاف  اهنآ  اب  رتمولیک  نارازه  دـیاش  هک  دوخ  یلـصا  هاگداز  هب  يزیر  مخت  ماگنه  هب  ًـالومعم  هک  دـننک  یم 

دایز رایـسب  مینک  یم  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  یناهج  رد  زومرم  ياه  هدـیدپ  نیا  لاثما  و  دـنبای ؟  یم  یناـسآ  نیا  هب  ار  دوخ  هاـگداز  اـجک 
لک هک : دروآ  یم  ام  دای  هب  ار  انیس  یلعوبا  سیئرلا  خیـش  هیـصوت  و  دراد ،  یمزاب  یفن  راکنا و  هب  لسوت  زا  ار  ام  هک  تساهنیمه  و  تسا ، 

رد و  نکم ،  راکنا  ار  نآ  يونـشب  بئاجع  زا  هچره  : » ناهربلا عطاق  هنع  كدذی  ملام  ناکمالا  ۀعقب  یف  هعـضف  بئارغلا  نم  کعمـس  عرقام 
 . دنا هدرک  یئاپ  تسد و  هچ  یحو  هلأسم  راکنا  يارب  اهیدام  مینیبب  نونکا  دوشن !» عنام  ار  وت  یعطاق  لیلد  هک  مادام  هد ،  ياج  ناکما  هعقب 

یحو نارکنم  قطنم 
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ملع فالخرب  يزیچ  نینچ  دـنیوگ : یم  دـنهد و  یم  نآ  هب  يا  هنالوجع  خـساپ  دوش  یم  حرطم  یحو  هلأسم  هک  یماـگنه  اـهنآ  زا  یـضعب 
يزیچ یعیبط  مولع  هک  هزادنا  نیمه  دنیوگ : یم  زیمآ  رورغ ـ  عطاق و  نحل  کی  اب  تسا ؟  ملع  فالخ  رب  نآ  ياجک  میـسرپب  رگا  و  تسا !

! دشاب هدـش  تباث  یبرجت  مولع  ياهرایعم  اب  هک  تسا  لوبق  لباق  ام  يارب  یبلطم  ًالوصا  مینک ؟  راکنا  ار  نآ  هک  تسا  یفاک  درکن  تباث  ار 
تعیبط ءاروام  ناهج  اب  ار  اـم  دـناوتب  هک  يزومرم  سح  هب  ناـسنا  ناور  مسج و  هراـبرد  یملع  ياهـشهوژپ  اهیـسررب و  رد  هتـشذگ  نیا  زا 

تاساسحا ياروام  یکاردا  ای  ساسحا  اهنآ  هک  درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ  دـندوب ،  ام  سنج  زا  ناربمایپ  میا  هدرکن  دروخرب  دـنک  طوبرم 
؟  دنا هتشاد  ام  تاکاردا  و 

یگشیمه خساپ  یگشیمه و  داریا 

يا هفایق  نینچ  تعیبط » ءاروام   » هب طوبرم  لئاسم  مامت  ربارب  رد  اهنآ  تسین ،  دروم  نیا  هب  رـصحنم  یحو  هلأسم  اب  اـهیدام  دروخرب  هنوگنیا 
دنیوگ یم  ملع  اجره  اهنآ  هتبلا   ) ملع ورملق  دینکن  شومارف  میئوگ : یم  اهنآ  هابتـشا  عفر  يارب  اج  همه  رد  زین  ام  و  دـنریگ ،  یم  دوخ  هب  ار 

 ، اههاگـشیامزآ هدـش  هتفریذـپ  یملع  ثحاـبم  يارب  هک  یئاـهرازبا  اـهرایعم و  تسا ،  هداـم  ناـهج  تسا ) یعیبـط  یبرجت و  مولع  ینعم  هب 
دروم رد  ًاقلطم  اهرایعم  اهرازبا و  نیا  اب  مولع  نیا  دننک ،  یم  راک  هدودحم  نیمه  رد  همه  حیرشت  ياهنلاس  اهپوکـسورکیم و  اهپوکـسلت ، 

یئاناوت اهرایعم  نیا  هکنیا  نآ  و  تسا ،  نشور  مه  نآ  لیلد  تابثا ،  هن  یفن و  هن  دیوگب ،  نخـس  دناوت  یمن  هّدام  ملاع  هدودـحم  زا  جراخ 
رگا لثملا  یف  تسا ،  دربراک  یئاناوت و  دقاف  رگید  ملع ،  يارب  زین  یعیبط ،  مولع  زا  کیره  رازبا  هکلب  دنراد .  یـصاخ  ورملق  و  دودـحم ، 

هرذ اهپوکسرکیم و  اب  نوتولپ  هراّیس  رگا  ای  و  مینک ،  راکنا  ار  نآ  میناوت  یمن  مینیبن  یم  وجن  میظع  ياهپوکـسلت  تشپ  رد  ار  لس  برکیم 
ءاروام يارب  تخانـش  رازبا  و  تسا ،  ملع  نامه  بسانتم  اج  ره  رد  تخانـش  رازبا  دریگ ! رارق  لاؤس  ریز  دـیابن  دـشابن  هدـهاشم  لـباق  اـهنیب 

زا ار  ملع  هک  اـهنآ  دوب .  دـهاوخن  دـنک  یم  زاـب  گرزب  ناـهج  نآ  يوـس  هب  ار  اـم  هار  هک  یلقع  دـنمورین  تالالدتـسا  زج  يزیچ  تعیبـط 
ینادرم هک  مینیب  یم  هزادنا  نیمه  ام  هارمگ .  راکاطخ و  دنتـسه  ینایعدم  فوسلیف ،  هنو  دنملاع  هن  تقیقح  رد  دـننک  یم  جراخ  شورملق 

 ، دزاس یم  ملـسم  هدام  ناهج  زا  جراخ  اب  ار  اهنآ  طابترا  تسا و  جراخ  رـشب  تردق  زا  هک  دـنا  هدرک  هئارا  ام  هب  یلئاسم  دـندمآ و  گرزب 
ریسفت 1 ـ  ( 1  . ) دراد دوجو  یطابترا  نینچ  میناد  یم  ام  هک  تسا  نیا  مهم  تسین ،  نشور  ام  يارب  تسا ؟  هنوگچ  زومرم  طاـبترا  نیا  اـما 

هنومن 20/496

؟  دوب یّما  ص )  ) ربمایپ هنوگچ  47 ـ 

؟  دوب یّما  ص )  ) ربمایپ هنوگچ 

تـسا یـسک  ینعم  هب  هکنیا  مود  تسا ،  هدـناوخن  سرد  ینعم  هب  هکنیا  تسخن  دراد ،  دوجو  فورعم  لامتحا  هس  یما ، »  » موهفم هراـبرد   
یلو تسا ،  هدرک  مایق  مدرم  هدوت  تما و  نایم  زا  هک  تسا  یسک  ینعم  هب  موس  تسا ،  هتساخرب  هکم  زا  هتفای و  دلوت  هّکم  نیمزرس  رد  هک 

هـس ره  تسا  نکمم  میتفگ  هک  هنوگنامه  و  دـشاب ،  یم  رتراگزاس  زین  هملک  نیا  لامعتـسا  دراوم  اـب  هک  تسا  لوا  ریـسفت  همه  زا  رتفورعم 
تسین و یثحب  ناخروم  نایم  رد  تشونن ،  طـخ  تفرن و  بتکم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  هکنیا  رد  دـشاب .  دارم  مهاـب  ینعم 

هلبق نم  اولتت  تنک  ام  و  : » دـیوگ یم  تثعب  زا  لبق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ عضو  هراـبرد  توبکنع  هروس  هیآ 48  رد  ًاحیرـص  زین  نآرق 
بجوم ات  یتشون  یم  يزیچ  دوخ  تسد  اب  هن  يدـناوخ و  یم  یباتک  هن  نیا  زا  شیپ  :« » نولطبملا باترال  ًاذا  کنیمیب  هطخت  الو  باتک  نم 
داوساب دارفا  هک  دوب  مک  داوساب  يا  هزادنا  هب  زاجح  طیحم  رد  ًالوصا  ددرگ . » دـننک  لاطبا  ارت  نانخـس  دـنهاوخ  یم  هک  ینانمـشد  دـیدرت 

دنناوخب و دنتـسناوت  یم  نادرم  زا  هک  یناسک  دادـعت  دـش  یم  بوسحم  زاجح  زکرم  هک  هکم  رد  دـندوب ،  هدـش  هتخانـش  فورعم و  ًالماک 
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رگا یطیحم  نینچ  رد  ًاملـسم  ( . 1) تشاد نتـشون  ندـناوخ و  داوس  هک  دوب  نز  کی  اهنت  ناـنز  زا  درک و  یمن  زواـجت  رفن  زا 17  دنسیونب 
ار شتوبن  هکنیا  ضرف  هب  و  دش .  یم  روهـشم  فورعم و  ًالماک  دوب  هتخومآ  ار  نتـشون  ندناوخ و  یملعم  دزن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

سرد هک  دندرک  یمن  ضارتعا  وا  هب  مدرم  ایآ  دنک ؟  یفن  ار  عوضوم  نیا  شیوخ  باتک  رد  تحارـص  اب  تسناوت  یم  هنوگچ  وا  میریذـپن 
يدیکأت هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رد  تفص  نیا  دوجو  لاحره  رد  و  تسا .  وا  ندوب  یما  رب  ینشور  هنیرق  نیا  تسا ،  ملسم  وت  ندناوخ 

دروم رد  نیا  ددرگ .  یفتنم  وا  توعد  هنیمز  رد  تعیبط  ءاروام  ناهج  دـنوادخ و  هب  طابترا  زج  یلامتحا  هنوگره  ات  دوب  وا  توبن  هنیمز  رد 
 ، دشاب هتفرگ  ارف  یسک  زا  ار  نتـشون  ندناوخ و  وا  هک  تسا  هدشن  لقن  خیراوت  زا  کیچیه  رد  زین  تثعب  زا  سپ  اما  توبن و  زا  لبق  نارود 

سرد هک  تسا  نیا  درک  بانتجا  نآ  زا  اجنیا  رد  دـیاب  هک  یگرزب  هابتـشا  یلو  دـنام .  یقاب  رمع  نایاپ  ات  ندوب  یّما  لاح  نامه  هب  نیاربانب 
تواـفت نیا  هب  هجوت  اـیوگ  دـننک ،  یم  ریـسفت  داوـس » یب   » ینعم هب  ار  یّما »  » هملک هک  یناـسک  تسا و  ندوـب  داوـس  یب  زا  ریغ  ندـناوخن 

دزن هکنآ  یب  دـنادب ،  ار  نتـشون » ندـناوخ و   » ای ندـناوخ »  ، » یهلا میلعت  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  درادـن  یعناـم  چـیه  دـنرادن . 
تسا نآ  نخس  نیا  دهاش  تسا .  توبن  ماقم  لّمکم  تسا و  یناسنا  تالامک  زا  دیدرت  نودب  یعالطا  نینچ  اریز  دشاب ،  هتفرگ  ارف  یناسنا 

مه ای  دـناوخب و  تسناوت  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ میناوخ : یم  هدـش  لقن  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناماما  زا  هک  یتاـیاور  رد  هک 
یئاناوت نیا  زا  دـنامن  وا  توعد  يارب  دـیدرت  نیرتکچوک  يارب  یئاـج  هکنیا  يارب  اـّما  ( . 2) نتـشون یئاناوت  مه  تشاد و  ندـناوخ  یئاناوت 

يارب يدیلک  ملع  ود  نیا  هکلب  دوش ،  یمن  بوسحم  یلامک  نتـشون ،  ندناوخ و  رب  یئاناوت  دنا  هتفگ  یـضعب  هکنیا  و  درک .  یمن  هدافتـسا 
 ، تالامک هلیـسو  زا  یهاگآ  اریز  تسا ،  هتفهن  شدوخ  رد  شخـساپ  یقیقح ،  لامک  یعقاو و  ملع  هن  دنتـسه  یملع  تـالامک  هب  ندیـسر 

مهملعی مهیکزی و  هتاـیآ و  مهیلع  اوـلتی   » هعمج هروـس  مود  هیآ  هک  دـنا  هدرک  روـصت  یـضعب  هکنیا  اـما  و  نشور .  تسا  یلاـمک  زین  دوـخ 
هتـشون يور  زا  ار  نآرق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  تسا  نآ  رب  لیلد  تسا ،  نومـضم  نیا  هب  هک  يرگید  تایآ  و  ۀمکحلاو » باتکلا 

هک یناسک  ظفح ،  زا  ندناوخ  هب  مه  دوش و  یم  هتفگ  هتشون  يور  زا  ندناوخ  هب  مه  توالت  اریز  تسا ،  هابتشا  ًالماک  دناوخ  یم  مدرم  رب 
(3  . ) تسا ناوارف  رایسب  اهنآ  دروم  رد  توالت  هب  ریبعت  دنناوخ ،  یم  ظفح  زا  ار  هیعدا  ای  راعشا  ای  نآرق 

اهتشون یپ 

هنومن ریسفت  3 ـ  هعمج .  هروس  لوا  تایآ  لیذ  هحفص 332  مراهچ  دلج  ناهرب  ریسفت  2 ـ  هحفص 459 .  رصم  يرذالب ط  نادلبلا  حوتف  1 ـ 
6/400

؟  یناحور ای  دوب  ینامسج  جارعم  ایآ  48 ـ 

دوخ رهاظ  هتفرگ ،  تروص  يرادیب  رد  رما  نیا  هک  تسا  نیا  ننست ) لها  هعیش و  زا  معا   ) مالسا نادنمشناد  نایم  روهـشم  هکنیا  رب  هوالع   
یقداص هاوگ  زین  مالـسا  خیراوت  دهد .  یم  یهاوگ  يرادـیب  رد  ار  رما  نیا  عوقو  مجن  هروس  نینچمه  ءارـسا و  هروس  زاغآ  رد  نآرق  تایآ 

تدش هب  ناکرشم  درک  حرطم  ار  جارعم  هلأسم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  یماگنه  میناوخ  یم  خیرات  رد  اریز  تسا ،  عوضوم  نیا  رب 
هللا یلص   ) ربمایپ هک  دهد  یم  یهاوگ  یبوخ  هب  نیا  دنتسناد ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ندیبوک  يارب  يا  هناهب  ارنآ  دندرک و  راکنا  ارنآ 
یم يرـصب  نسح  زا  یتـیاور  رد  رگا  و  تشادـن ،  ادصورـس  همهنیا  هنرگو  هدوبن  یناـحور  هفـشاکم  اـی  باوـخ  یعدـم  زگره  هلآو ) هیلع 
هللا لوسر  دسج  دقف  ام  هللاو  هدش : لقن  هشیاع  زا  هک  يربخ  ای  و  تسا » هدش  عقاو  باوخ  رد  رما  نیا  : » اهآرایؤر مانملا  یف  ناک  هک  میناوخ 

اهنامـسآ هب  وا  حور  اهنت  تفرن  ام  نایم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ندـب  دـنگوس  ادـخ  هب   » هحورب جرع  نکلو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
دوجو هب  يا  هدـع  نایم  رد  جارعم  هلأسم  هرابرد  هک  تسا  هدوب  یلاـجنج  ندرک  شوماـخ  يارب  هتـشاد و  یـسایس  هبنج  ًارهاـظ  درک » زاورپ 

هنومن 12/15 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دوب هدمآ 
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؟  دوب هچ  جارعم  زا  فده  49 ـ 

اهنامـسآ رد  ادـخ  رادـید  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  هدوبن  نیا  جارعم  زا  فدـه  هک  تسا  تاحـضاو  هلمج  زا  ام  يارب  هلأسم  نیا   
مالسا هرهچ  نتخاس  نوگرگد  ای  یهاگآان  رطاخ  هب  یبرغ  نادنمشناد  زا  یضعب  هنافسأتم  هک  دنا  هتشادنپ  ناحول  هداس  هک  نانچنآ  دباتشب !
دّمحم  » دیوگ یم  تخانـش ) دـیاب  ون  زا  هک  يربمایپ  دّـمحم   ) باتک رد  ویگرویگ »  » هکنیا هلمج  زا  دـنا ،  هدرک  لقن  ارنآ  نارگید ،  رظن  رد 

اب یلو  دشاب ! یم  دارفا  باسح  يرادهگن  لوغـشم  ادخ  هک  دیمهف  یم  دینـش و  یم  ار  ادخ  ملق  يادص  هک  دیـسر  یئاج  هب  جارعم  رفـس  رد 
ون زا  هک  يربمغیپ  دّمحم  « ) دشاب ربمغیپ  ولو  دنیبب  ار  ادخ  دناوت  یمن  سکچیه  اریز  دـید ! یمن  ار  وا  دینـش  یم  ار  ادـخ  ملق  يادـص  هکنیا 
یم ریرحت  ذـغاک  يور  تکرح  ماگنه  هب  هک  تسا ! یبوچ  ملق  عون  زا  ملق  ًاصوصخم  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  هحفص 125 . ) تخانش  دیاب 

هدـهاشم اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ گرزب  حور  هک  هدوب  نیا  فدـه  هن ،  تالئاطال .  تافارخ و  نیا  لاثما  و  دـنک !! یم  ادـص  دزرل و 
زاب و  دنک ،  هدهاشم  وا  تمظع  ياه  هناشن  زا  تسا  يا  هعومجم  هک  الاب  ملاع  ًاصوصخم  یتسه ،  ناهج  رـسارس  رد  ار  ادخ  تمظع  رارـسا 

هدمآ مجن  هروس  هیآ 18  ءارـسا و  هروس  لّوا  هیآ  رد  ًاحیرـص  فده  نیا  دبایب .  اهناسنا  يربهر  تیادـه و  يارب  يا  هزات  دـید  كرد و  مه 
هللا نا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  جارعم  تلع  زا  لاؤس  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  هنیمز  نیا  رد  زین  یبلاـج  تیاور  تسا . 
نم هیریو  هتدهاشمب ،  مهمرکیو  هتاوامس ،  ناکس  هتکئالم و  هب  فّرـشی  نأدارا  لجوزع  هنکلو  نامز ،  هیلع  يرجیال  و  ناکمب ،  فصویال 

ناگتـشرف تساوخ  یم  وا  نکلو  دریگ ،  یمن  نایرج  وا  رب  نامز  و  درادن ،  یناکم  زگره  دنوادخ  : » هطوبه دـعب  هب  ربخی  ام  هتمظع  بئاجع 
شربمایپ هب  شتمظع  ياهیتفگـش  زا  زین  دنک و  مارتحا  اهنآ  نایم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نتـشاذگ  مدق  اب  ار  شنامـسآ  نانکاس  و 

هنومن 12/16 ریسفت  هحفص 400 2 ـ  دلج 2  ناهرب  ریسفت  1 ـ  ( 2 ( . ) 1 «) دنک وگزاب  مدرم  يارب  تشگزاب  زا  سپ  ات  دهد  ناشن 

؟  تسا راگزاس  زور  مولع  اب  جارعم  ایآ  50 ـ 

؟  تسا راگزاس  زور  مولع  اب  جارعم  ایآ 

نیمه دوجو  یملع  رظن  زا  ار  جارعم  مهم  عنام  دندوب  يزایپ  تسوپ  یسویملطب  هناگ  هن  كالفا  هب  دقتعم  هک  هفسالف  زا  یضعب  هتشذگ  رد   
تـسدب مایتلا  قرخ و  هلأسم  یـسویملطب  تئیه  ياه  هیاـپ  نتخیر  ورف  اـب  یلو  ( 1  . ) دنتـشادنپ یم  اـهنآ  رد  ماـیتلا  قرخ و  موزل  كـالفا و 

نیا زا  یتالاؤس  هدش و  حرطم  جارعم  هنیمز  رد  يا  هزات  لئاسم  دمآ  دوجو  هب  دـیدج  تئیه  رد  هک  یتفرـشیپ  اب  اما  دـش ،  هدرپس  یـشومارف 
رارف يارب  اریز  دش ،  زوریپ  نآ  رب  هداعلا  قوف  لئاسو  اب  دیاب  هک  تسا  هبذاج  يورین  عنام  نیتسخن  یئاضف  رفس  کی  هب  مادقا  يارب  1 ـ  لیبق :

وج نوریب  ياضف  رد  اوه  نادقف  رگید ،  عنام  2 ـ  تسا . ! مزال  تعاس  رد  رتمولیک  رازه  لهچ  لداعم  لقاال  یتعرس  نیمز » هبذاج  هزوح   » زا
یتمسق رد  هک  تسا  يا  هدنشک  يامرس  باتفآ و  نازوس  يامرگ  موس  عنام  3 ـ  دنک .  یگدنز  دناوت  یمن  ناسنا  نآ  نودب  هک  تسا  نیمز 

دوجو ّوج  ءاروام  رد  هک  تسا  یکانرطخ  ياه  هّعـشا  مراهچ  عناـم  4 ـ  دراد .  دوجو  دبات  یمن  هک  یتمـسق  دبات و  یم  ًامیقتـسم  باتفآ  هک 
مسیناگرا رب  ینایز  دباتب  ناسنا  ندب  هب  مک  رادقم  هب  هاگره  اهوترپ  نیا  سکیا ،  هعشا  شفنب و  ءاروام  هّعـشا  یناهیک و  هعـشا  دننام  دراد ، 

رـشق دوجو  نیمز  نانکاس  ام  يارب  اما  رابگرم ،  هدنـشک و  تسا و  دایز  هداـعلا  قوف  اـهوترپ  نیا  نیمز  ّوج  نوریب  رد  یلو  درادـن ،  وا  ندـب 
ام يارب  یلو  دـنک  تداع  ینزویب  هب  دـناوت  یم  ًاجیردـت  ناسنا  هچرگ  تسا ،  ینزو  یب  لکـشم  5 ـ  تسا .  اهنآ  شباـت  زا  عناـم  ّوج  ياوه 
 . تسا نکمم  ریغ  ای  لکشم  رایسب  نآ  لمحت  دهد ،  تسد  ینزویب  تلاح  میوش و  لقتنم  وج  نوریب  هب  همدقم  یب  رگا  نیمز  يور  نانکاس 

رون ریس  تعرس  زا  رتالاب  یتعرس  دیوگ  یم  زور  مولع  هک  ارچ  تسا ،  عناوم  نیرتمهم  زا  لکشم و  نیمـشش  نامز  لکـشم  ماجنارـس  و  6 ـ 
هجوت تالاؤس  نیا  ربارب  رد  دشاب .  هتشاد  رون  ریس  تعرس  زا  شیب  یتعرس  دیاب  دنک  ریس  اهنامسآ  رسارس  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  تسین و 

رب ملع  يورین  اب  تسا  هتسناوت  ناسنا  هرخالاب  تسا  یئاضف  رفـس  رد  هک  یتالکـشم  همهنآ  اب  هک  میناد  یم  ام  1 ـ  تسا : مزال  هتکن  دنچ  هب 
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ـ  2 تسا .  تسد  رود  قطانم  هب  رفـس  هب  طوبرم  مه  نامز  لکـشم  هدـش و  لح  تالکـشم  همه  ناـمز  لکـشم  زا  ریغ  و  ددرگ ،  زوریپ  نآ 
تازجعم همه  و  تسا ،  هتفرگ  تروص  دنوادخ  نایاپ  یب  تردق  ورین و  زا  هدافتسا  اب  هکلب  هتـشادن  يداع  هبنج  جارعم ،  هلأسم  کش  نودب 

زا دادمتـسا  اب  هیقب  دوب  ریذپ  ناکما  القع  هک  هزادنا  نیمه  و  دشابن ،  لاحم  القع  دـیاب  هزجعم  رتنـشور  ترابع  هب  تسا ،  هنوگ  نیمه  ءایبنا 
زا هک  عیرـس  نانچنآ  عیرـس ،  دزاسب  یلئاسو  هک  دنک  ادیپ  یئاناوت  ملع  تفرـشیپ  اب  رـشب  هک  یماگنه  تسا .  یندـش  لح  دـنوادخ  تردـق 
رد ار  وا  هک  دـشوپب  یئاهـسابل  دـنک ،  لح  ار  ّوج  نوریب  رابگرم  ياه  هعـشا  هلأسم  هک  دزاسب  یئاه  هنیفـس  دور ،  نوریب  نیمز  هبذاج  هزوح 

يورین زا  هدافتـسا  اب  دـناوتب  ناسنا  هک  یئاج  هصالخ  دـیامن ،  تداع  ینزویب  هب  نیرمت  اب  دـیامن ،  ظفح  هداعلا  قوف  ياـمرگ  امرـس و  ربارب 
عیرـس بکرم  ادـخ ،  هک  میراد  نیقی  ام  تسین ! ؟  یندـش  لح  یهلا  دودـحمان  يورین  زا  دادمتـسا  اـیآ  دـنک  یط  ار  هار  نیا  شدودـحم ، 
هتشاد دوجو  رفس  نیا  رد  هک  یتارطخ  رظن  زا  ار  وا  و  تسا ،  هدراذگ  شربمایپ  رایتخا  رد  دشاب  هدوب  یئاضف  رفس  نیا  بسانتم  هک  يریـسلا 

بکرم لاـحره  رد  رگید ؟  بکرم  اـی  فرفر ؟  قارب ؟  هتـشاد ؟  ماـن  هچ  هدوب و  هنوـگچ  بکرم  نیا  هتفرگ ،  دوـخ  تیاـمح  شـشوپ  ریز 
نادنمشناد نایم  رد  زورما  دش ،  هتفگ  الاب  رد  هک  تعرس  رثکادح  هیـضرف  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  ام . ؟  رظن  زا  تسا  يا  هتخانـشان  زومرم و 

هبذاج جاوما  دنیوگ  یم  زورما  نادنمشناد  تسا .  هدوب  دقتعم  تخس  نآ  هب  شدوخ  فورعم  هیضرف  رد  نیاتـشنیا »  » دنچ ره  هدش ،  لزلزتم 
دراد دوجو  لامتحا  نیا  یتح  و  دنراذگ ،  یم  رثا  دنوش و  یم  لقتنم  رگید  يوس  هب  ناهج  يوسکی  زا  دـحاو  نآ  رد  نامز ،  هب  زاین  نودـب 

یم رود  مه  زا  تعرـس  هب  اه  هموظنم  اه و  هراتـس  تسا و  هعـسوت  لاح  رد  ناهج  میناد  یم   ) ناهج یگدرتسگ  هب  طوبرم  تاـکرح  رد  هک 
هکنیا نخس  هاتوک  دینک . ) تقد   ) دنوش یم  رود  ناهج  زکرم  زا  رون  ریس  تعرس  زا  شیب  یتعرس  اب  هک  دنراد  دوجو  یئاه  هموظنم  دنوش )
یلقع لاـحم  کـی  تروص  هب  ار  جارعم  هک  یعناـم  تسین ،  هار  نیا  رد  یلقع  عناـم  کـی  تروص  هب  مادـکچیه  دـش  هتفگ  هک  یتالکـشم 

تالالدتـسا رظن  زا  هن  جارعم  هلأسم  لاحره  هب  تسا .  لح  لباق  مزال ،  يورین  لئاسو و  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  یتالکـشم  هکلب  دروآرد ، 
یلقن عطاق  لیلد  اب  هاگره  نیاربانب  دـنراد  لوبق  همه  زین  ار  نآ  ندوب  هداعلا  قراخ  و  زور ،  ملع  نیزاوم  رظن  زا  هن  تسا و  نکمم  ریغ  یلقع 

(3 ( . ) 2) تفریذپ ار  نآ  دیاب  دوش  تباث 

اهتشون یپ 

ناکما كالفا  رد  رما  نیا  هک  دندوب  دقتعم  میدق  هفـسالف  زا  یـضعب  تسا .  ندـمآ  مه  هب  ینعم  هب  مایتلا »  » نتفاکـش و ینعم  هب  قرخ » « ـ  1
هدرک ثحب  نیبطق  رد  تدابع  رمقلا و  قش  جارعم و  هنیمز  رد  هک  دننادب » دنهاوخ  یم  همه   » باتک هب  رتشیب  حیضوت  يارب  2 ـ  تسین .  ریذپ 

هنومن 12/17 ریسفت  3 ـ  دیئامرف .  هعجارم  میا 

؟  دراد يربج  هبنج  ءایبنا  تمصع  ایآ  51 ـ 

تبهوم کی  تمـصع  ماقم  هک  دـنیامن  یم  لاؤس  دوخ  زا  ًاروف  دـننک ،  یم  هعلاطم  ار  ءاـیبنا  تمـصع  ثحب  هک  یماـگنه  دارفا  زا  يرایـسب 
 ، تسا هدـش  همیب  اـطخ  هاـنگ و  ربارب  رد  ددرگ  تبهوم »  » نیا لومـشم  سکره  و  هدـش ،  هداد  ناـماما  ناربماـیپ و  هب  ًاـمازلا  هک  تسا  یهلا 

اهاطخ ناهانگ و  مامت  زا  ددرگ  یتبهوم  نینچ  لومـشم  سک  ره  دش ،  دـهاوخن  بوسحم  يراختفا  تلیـضف و  اهنآ  ندوب  موصعم  نیاربانب 
هک تسا  حضاو  و  تسا ،  لاحم  اطخ  هانگ و  ماجنا  تمصع ،  ماقم  دوجو  اب  نیاربانب  تسا .  یهلا  مازلا  کی  نیا  و  تفرگ ،  دهاوخ  هلصاف 
ملظ دنا  هتـسیز  یم  لبق  لاس  دصرد  ای  دنیآ  یم  دعب  لاس  دصرد  هک  یئاهناسنا  هب  ام  رگا  الثم  دوش ،  یمن  بوسحم  یتلیـضف  لاحم  كرت 

تمصع هلأسم  لصا  هجوتم  لاکـشا  نیا  هچرگ  تسا ! لاحم  ام  يارب  يرما  نینچ  ماجنا  نوچ  تسین ،  ام  يارب  يراختفا  مینک  یمن  متـس  و 
 . دزاس نشور  ار  لاؤس  نیا  باوج  دناوت  یم  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  لاح  نیا  اب  درب ،  یم  لاؤس  ریز  ار  نآ  ندوب  تلیـضف  هکلب  تسین ،  ءایبنا 

ًالثم تمصع  ماقم  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  اهنآ  دنرادن ،  ءایبنا  تمـصع  ياه  هشیر  هب  هجوت  دننک  یم  حرطم  ار  لاکـشا  نیا  هک  یناسک  1 ـ 
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رد یقیرزت  نانچ  سکره  و  دوش ،  یم  ماـجنا  اهنـسکاو  زا  یـضعب  قیرزت  قیرط  زا  هک  تسا  اـهیرامیب  زا  یـضعب  ربارب  رد  تینوصم  دـننام 
تفرعم و ماقم  زا  هانگ  ربارب  رد  نیموصعم  تینوصم  یلو  دهاوخن .  هچ  دهاوخب و  هچ  ددرگ  یمن  يرامیب  نآ  هب  التبم  دوش  ماجنا  وا  دروم 

نامیا یهاگآ و  ملع و  رطاخ  هب  هک  ام  درف  درف  يارب  ناهانگ  زا  يا  هراپ  زا  زیهرپ  دننامه  تسرد  دریگ ،  یم  همـشچرس  اهنآ  ياوقت  ملع و 
عالطا هک  یـسک  نینچمه  میراذـگ ،  یمن  ناـبایخ  هچوک و  رد  مدـق  روع  تخل و  ندـب  اـب  زگره  ـالثم  مینک ،  یم  كرت  ار  نآ  تفرعم  و 

هب زگره  تسا  یجیردـت  گرم  يارب  یعطق  ببـس  نآ  هب  ندـش  هدولآ  دـناد  یم  یبوخ  هب  دراد و  ردـخم  داوم  برخم  راثآ  هرابرد  یفاـک 
نتشاد اب  و  دریگ ،  یم  همـشچرس  وا  یهاگآ  ملع و  زا  هک  تسا  تلیـضف  کی  وا  يارب  ردخم  داوم  كرت  نیا  ًاملـسم  دور ،  یمن  نآ  غارس 

یم یعـس  ام  لیلد  نیمه  هب  دراد .  ار  ردخم  داوم  لامعتـسا  یئاناوت  تسین و  راک  رد  يرابجا  یلو  دنک  یم  كرت  ار  نآ  دـنچ  ره  ملع  نیا 
لامعا و  گرزب ،  ناهانگ  ربارب  رد  لقادح  ار  اهنآ  ات  میربب ،  الاب  دارفا  رد  ار  اوقت  یهاگآ و  تفرعم و  حطس  تیبرت  میلعت و  قیرط  زا  مینک 

! ؟  تسین تلیـضف  راختفا و  دننک  كرت  ار  لامعا  نیا  زا  يا  هراپ  تیبرت  میلعت و  نیا  رطاخ  هب  يدارفا  رگا  ایآ  میئامن .  همیب  هدننز  تشز و 
 ، تسا راگزاس  ندوب  يرایتخا  اب  يداع  لاحم  میناد  یم  و  یلقع ،  لاحم  هن  تسا ،  يداع  لاحم  ناربمایپ ،  يارب  هانگ  كرت  رگید  ریبعت  هب 

کی نیا  ًاملسم  یلو  دشونب ،  تعامج  فص  رد  دربب و  دجـسم  هب  دوخ  اب  بارـش  ینمؤم  ملاع و  صخـش  هک  تسا  يداع  لاحم  لثملا  یف 
تسا تلیضف  راختفا و  کی  دوخ  هک  ءایبنا  نامیا  تفرعم و  يالاب  حطس  هکنیا : نخـس  هاتوک  تسا .  يداع  لاحم  هکلب  تسین  یلقع  لاحم 

اجک زا  ار  تفرعم  نامیا و  نیا  اهنآ  دوش  هتفگ  رگا  و  دـینک . ) تقد   ) ددرگ یم  تسا  تمـصع  ماقم  هک  يرگید  تلیـضف  راـختفا و  ببس 
دوجو اـهنیا  رد  یئاـهتقایل  تسین و  باـسح  یب  یهلا  ياهدادـما  هک  دـیق  نیا  اـب  یلو  تسا ،  یهلا  تادادـما  زا  نیا  میئوگ  یم  دـنا  هدروآ 

قلخ یئاوشیپ  ماقم  هب  دـماینرب  یهلا  مهم  تاناحتما  هدـهع  زا  اـت  وا  دـیامرف : یم  لـیلخ  میهاربا  هراـبرد  نآرق  هک  هنوگناـمه  تسا ،  هتـشاد 
اب لـحارم  نیا  ندومیپ  زا  سپ  میهاربا  ینعی  هرقب 124 . ) « ) ًاماِما ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّینِا  َلاق  َّنُهَّمَتَاَف  تاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِا  یلَْتبا  ِذِا  َو   » دیـسرن

لماکت توق و  غولب و  هلحرم  هب  هک  یماـگنه  : » دـیامرف یم  زین  فسوی  دروم  رد  دـش .  یهلا  میظع  تبهوم  نآ  قیـال  دوخ  راـیتخا  هدارا و 
« میهد یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  و  میداد ،  وا  هب  ملع  مکح و  ام  درک ) ادیپ  یحو  شریذپ  يارب  یگدامآ  و   ) دیسر ناج  مسج و 

يارب یبوخ  دهاش  َنینِـسْحُْملا » يِزَْجن  َِکلذَک   » هلمج فسوی 22 . ) ( . ) َنِینِـسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذک  َو  ًاْملِع  َو  ًامْکُح  ُهاْنْیَتا  ُهَّدُـشَا  َغََلب  اَّمل  َو  )
زین یـسوم  هرابرد  درک ،  یهلا  گرزب  تبهوم  نآ  يارب  هدامآ  ار  وا  فسوی ،  هتـسیاش  حـلاص و  لاـمعا  دـیوگ : یم  اریز  تسا  اـم  دوصقم 

نیدـم مدرم  نایم  رد  اهلاس  و  میدرک ،  ناحتما  اهراب  ار  وت  ام  : » دـیامرف یم  دزاس ،  یم  نشور  ار  تیعقاو  نیا  هک  دوش  یم  هدـید  یتاریبعت 
َكاّنَتَفَو يدـش  یماقم  ردـق و  ياراد  يزوریپ ) يزارفارـس و  اب  تاناحتما  هروک  زا  ندـمآ  نوریب  مزال و  یگداـمآ  زا  دـعبو   ) يدرک فقوت 

اـهتقایل و ناـگرزب ،  نیا  دوـجو  رد  هـک  تـسا  موـلعم  ( 1 ( . ) هط 40  ) یـسُْوم اـی  رَدَـق  یلَع  َْتئِج  َُّمث  َنَیْدَـم  ِلـْهَا  یف  َْنِینِـس  َتـِْثبَلَف  ًاـنُوُتف 
و دـنا ،  هدومیپ  ار  هار  نیا  ناشدوخ  هدارا  رایتخا و  اب  هکلب  هتـشادن ،  يرابجا  هبنج  زگره  اـهنآ  نتخاـس  افوکـش  یلو  هدوب ،  یئاهدادعتـسا 

رگید يوس  زا  فرط .  کی  زا  نیا  دننک ،  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  دنزاس و  یمن  افوکـش  ار  نآ  زگره  دنراد و  یئاهتقایل  هک  یناسک  دنرایـسب 
هب دنوادخ  رگید  ریبعت  هب  ای  هدش ،  هدراذگ  نانآ  شود  رب  ینیگنس  ياهتیلوئسم  شتازاوم  هب  دنا  هدش  یبهاوم  نینچ  لومـشم  ناربمایپ  رگا 

خساپ 2 ـ  دنک .  یم  ناحتما  ار  وا  تیلوئسم  ماجنا  رد  سپس  و  دشخب ،  یم  وا  هب  ورین  ناوت و  دهد  یم  یسک  هب  تیلوئـسم  هک  رادقم  نامه 
نوصم اطخ  هانگ و  هنوگره  ماجنا  زا  یهلا  روآ  مازلا  دادما  کی  اب  ءایبنا  هک  ضرف  هب  هک  تسا  نیا  داد  لاوس  نیا  هب  ناوت  یم  هک  يرگید 

يراک ینعی  یلوا » كرت   » ماجنا هار  لاح  نیع  رد  یلو  دندرگ ،  اهنآ  تیاده  يارب  یغارچ  دننک و  بلج  ار  قیالخ  نانیمطا  ات  دنـشاب  هدش 
نیا و  دننک ،  یمن  یلوا  كرت  یتح  هک  تسا  نیا  رد  اهنآ  راختفا  تسا .  زاب  اهنآ  يور  هب  دشاب  یمن  زین  اهنآ  نأش  قیال  اما  تسین  هانگ  هک 

دیدـش باتع  باطخ و  دروم  تبـسن  نامه  هب  هدزرـس  ءایبنا  زا  یـضعب  زا  یلوا  كرت  تردـن  هب  رگا  و  تساهنآ ،  يارب  يرایتخا  رما  کـی 
غارس هب  یتح  قح  نامرف  تعاطا  رطاخ  هب  اهنآ  هک  رتالاب  رترب و  نیا  زا  یتلیـضف  هچ  دنا ،  هدش  اهتیمورحم  زا  يا  هراپ  راتفرگ  هاگ  و  یهلا ، 
یمن یلوا  كرت  غارـس  هب  یتح  و  دنریذپ ،  یم  تیلوئـسم  بهاوم  نیا  رادقم  هب  هک  تسا  نیا  رد  ءایبنا  راختفا  نیاربانب  دنورن .  یلوا  كرت 
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« یـسُْوم ای  رَدَق  یلَع  َْتئِج  َُّمث   » هلمج 1 ـ  ( 2  . ) دنا هدرک  ناربج  يدوز  هب  هدزرـس  اهنآ  زا  یئالوا  كرت  یئانثتـسا  دراوم  رد  رگا  و  دـنور . 
ریسفت 2 ـ  دوب .  هدش  ردـقم  تلاسر  نامرف  نتفرگ  يارب  هک  ینامز  ینعم  هب  هاگ  و  هدـش ،  ریـسفت  یحو  شریذـپ  يارب  تقایل  ینعم  هب  هاگ 

نآرق 7/193 مایپ 

؟  تسیچ ناضاترم  نارحاس و  تداع  قراخ  ياهراک  هزجعم و  قرف  52 ـ 

 ، دریگ یم  همـشچرس  يرـشب  يورین  زا  ناضاترم  نارحاس و  تداع  قراخو  رحـس  هک  یلاح  رد  تسا  یهلا  يورین  هب  یکتم  تازجعم   1 ـ 
طقف اهنآ  رگید  ریبعت  هب  دـشاب .  یم  دودـحم  ناضاترم  تداع  قراـخ  رحـس و  هک  یلاـح  رد  تسا  دودـحمان  میظع و  رایـسب  تازجعم  اذـل 
یمن ماجنا  دوش  داهنـشیپ  اهنآ  هب  يراک  ره  زگره  دنراد ،  یگدامآ  نآ  ماجنا  يارب  و  دـنا ،  هدرک  نیرمت  هک  دـنهد  یم  ماجنا  ار  یئاهراک 

نیرمت و يا  هتـشر  رد  مادکره  هک  ارچ  مهد ،  ماجنا  دیهاوخب  هچره  ما  هدامآ  نم  دیوگب  رحاس  ای  ضاترم  هدـشن  هدـید  نونکات  و  دـنهد ، 
هزجعم و  مالـسا ،  ربمایپ  نآرق  دننام   ) دـندرک یم  هئارا  مدرم  هبلاطم  زا  لبق  ًاصخـش و  ار  یتازجعم  ءایبنا  هک  تسا  تسرد  دـنراد .  یهاگآ 

قـش دننام  دندرک  یم  يدیدج  ياهداهنـشیپ  اهنآ  هب  اهتما  هک  یماگنه  یلو  حیـسم ) طسوت  ناگدرم  يایحا  و  یـسوم ،  ياضیب  دـی  اصع و 
فاکنتـسا نآ  زا  زگره  اهنیا ،  دـننام  و  نویراوح ،  يارب  ینامـسآ  هدـئام  لوزن  اـی  و  ناـینوعرف ،  زا  اـهالب  عاونا  ندـش  فرطرب  اـی  رمقلا ، 

یم مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ناتـساد  رد  اذل  ناجوجل . ) یئوج  هناهب  ناونع  هب  هن  دـشاب  تقیقح  فشک  يارب  هکنیا  طرـش  هب  هتبلا   ) دنتـشادن
اوُعِمْجَاَف ناونع  هب  دـنزاس و  مهارف  ار  راک  تامّدـقم  دـننک و  عمج  ار  نارحاس  مامت  اـت  دنتـساوخ  ینـالوط  تلهم  وا  زا  ناـینوعرف  هک  مینیب 

هب يزاین  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم هک  یلاح  رد  دـنریگ ،  راک  هب  دـنزاس و  زکرمتم  ار  دوخ  ناوت  ورین و  مامت  هط 64 )  ) ًاّفَـص اُوْتئا  َُّمث  ْمُکَْدیَک 
یهلا يورین  هب  یکتم  وا  هک  ارچ  درکن  اهنآ  اب  هزرابم  هوحن  يارب  یتلهم  ياضاقت  نارحاس  رحـس  هدهاشم  زا  دعب  و  تشادن ،  تامدـقم  نیا 

ياهناسنا و  تسا ،  لثم  هب  هلباقم  هضراعم و  لباق  يرـشب  تاداع  قراخ  لـیلد  نیمه  هب  یناـسنا .  دودـحم  يورین  هب  یکتم  نارحاـس  دوب و 
هلباقم هب  توعد  ینعی  يدحت »  » هک دنک  یمن  تئرج  زگره  نآ ،  هدنروآ  لیلد  نیمه  هب  زین  و  دنروایب ،  ار  نآ  دـننامه  دـنناوت  یم  يرگید 

اب  ) یناسنا چـیه  زا  ًاعطق  نوچ  تازجعم  هک  یلاح  رد  درادـن ،  مهد  یم  ماـجنا  نم  هک  ار  هچنآ  ماـجنا  یئاـناوت  سک  چـیه  دـیوگب  دـنک و 
سنا مامت  رگا  : » هدومرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا ربمغیپ  ًالثم  و  تسا ،  هدوب  يّدحت  اب  مأوت  هراومه  تسین ،  هتخاس  يرـشب ) يورین 

تازجعم ربارب  رد  يرشب  تاداع  قراخ  هک  یماگنه  تهج  نیمه  هب  زین  و  دنرادن !» ییاناوت  دنروایب  ار  نآرق  دننامه  هک  دنوش  عمج  نج  و 
هضراعم تردق  یناسنا  چیه  هک  هنوگ  نامه  تسرد  دز ،  دهاوخن  ولهپ  هزجعم  اب  زگره  رحـس  و  دنوش ،  یم  بولغم  يدوز  هب  دنریگ  رارق 
نارحاس مامت  اهنآ  هک  دوش  یم  هدید  نوعرف  یسوم و  ناتساد  رد  یبوخ  هب  دیجم  نآرق  رد  هلأسم  نیا  هنومن  درادن .  ار  راگدرورپ  ربارب  رد 

کی رد  ماجنارس  و  دنتخیر ،  اه  هشقن  دنتشاد و  رحس  هئارا  يارب  ینیچ  همدقم  اهتدم  و  دندرک ،  يروآ  عمج  رـصم  روشک  ياهرهـش  زا  ار 
میلعت و هب  يزاـین  تسا  ادـخ  يوس  زا  نوچ  تازجعم  2 ـ  دـش .  بآرب  شقن  همه  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم زاجعا  ربارب  رد  ندز  مهرب  مشچ 

يا هنوگ  هب  تسا  رمتسم  ياهنیرمت  میلعت و  هتـشر  کی  هب  قوبـسم  هشیمه  نارحاس  ياهتـضایر  رحـس و  هک  یلاح  رد  درادن  صاخ  تیبرت 
زا یبوخ  هب  دهد  یم  لیکـشت  مدرم  روضح  رد  هک  یـسلجم  رد  تسا  نکمم  دشاب  هتفرگن  ارف  ار  داتـسا  تامیلعت  یبوخ  هب  درگاش  رگا  هک 
هک یلاـح  رد  دریگ  ماـجنا  تسا  نکمم  يا  هقباـس  چـیه  نودـب  يا  هظحل  ره  رد  تازجعم  رگید  ریبـعت  هب  و  دوش .  اوسر  دـیاین و  رب  هدـهع 

یعفد روط  هب  هاگچیه  دوشیم و  لصاح  نآ  هب  تبسن  تراهم  یئانشآ و  نامز ،  رورم  اب  یجیردت و  روط  هب  هک  تسا  يروما  تاداع  قراخ 
یـسوم هک  دنک  یم  مهتم  ار  نارحاس  نوعرف  هک  هدش  هراشا  هلأسم  نیا  هب  زین  یـسوم  نوعرف و  ناتـساد  رد  تسین .  ریذپ  ماجنا  یناهگان  و 

دوش یم  هاگ  لیلد  نیمه  هب  هط 71 ) « ) َرْحِّسلا ُمُکَمَّلَع  يذَّلا  ُمُکُرِیبََکل  ُهَّنِا   » تسا هداد  میلعت  امش  هب  ار  رحس  رارـسا  وا  تسا و  امـش  گرزب 
اهنآ قدص  هاوگ  هزجعم ،  ناگدنروآ  عضو  3 ـ  دننک .  یم  نیرمت  اهنآ  اب  دـنهد و  یم  میلعت  ار  دوخ  نادرگاش  اهلاس  ای  اههام  نارحاس  هک 
يوس زا  هزجعم  ناگدـنروآ  تسا .  ود  نیا  ناگدـنروآ  لاح  هسیاقم  يرـشب ،  تاداع  قراخ  زا  تازجعم  تخانـش  يارب  رگید  قیرط  تسا 
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دنتیاده و رومأم  هن  ناضاترم ،  نانهاک و  نارحاس و  هک  یلاح  رد  دنراد ،  نآ  بسانتم  یفاصوا  اذل  دنراد  ار  مدرم  تیاده  تیرومأم  ادـخ 
ترهش بسک  2 ـ  حول .  هداس  مدرم  لافغا  1 ـ  تسا : ریز  هناگ  هس  روما  زا  یکی  ًالومعم  اهنآ  فده  دننک و  یم  لابند  ار  یفادها  نینچ  هن 

دننام نارحاس و  ناربمایپ و   ) هورگ ود  نیا  هک  یماگنه  مدرم .  نتخاـس  مرگرـس  قیرط  زا  يداـم  دـمآرد  بسک  3 ـ  ماوع .  هدوت  ناـیم  رد 
 ، ینوعرف نارحاس  هکنانچ  دنراد ،  موتکم  ار  دوخ  فادها  تاّیونم و  ینالوط  تدم  يارب  دنناوت  یمن  زگره  دنوش ،  یم  نادیم  دراو  اهنآ )

ًارْجََال اَنل  َّنِا  اُولاق  داد ،  یمهم  رجا  هدعو  اهنآ  هب  مه  نوعرف  دندرک و  مهم  شاداپ  رجا و  تساوخرد  وا  زا  دنوش  نادـیم  دراو  هکنآ  زا  لبق 
ِْهیَلَع ْمُُکلَئْـسَا  امَو  : » دـنتفگ یم  ًارارک  ناربمایپ  هک  یلاح  رد  فارعا 113 و 114 . )  ) َنیبَّرَقُْملا َنَِمل  ْمُکَّنِاَو  ْمَعَن  َلاق  َنیِبلاـْغلا ـ  ُنَْحن  اـّنُک  ْنِا 
 . ( تسا هدمآ  ربمایپ  نیدـنچ  هرابرد  دـیجم  نآرق  هیآ  نیدـنچ  رد  ریبعت  نیا  ( ) ءارعش 109 « ) میبلط یمن  امـش  زا  یـشاداپ  چیه  «: » رْجَا ْنِم 
ادیپ هتفگان  دشاب .  یم  یفاک  هزجعم »  » زا رحس »  » تخانش يارب  دنربکتسم ،  ملاظ و  نوعرف  تمدخ  رد  نارحاس  مینیب  یم  هک  نیمه  ًالوصا 
دوش یم  رهاظ  شلامعا  لالخ  زا  نآ  یعقاو  هفایق  زاب  دشاب  هتشاد  دوخ  فادها  راکفا و  رب  یشوپ  هدرپ  رد  تراهم  ردق  ره  ناسنا  هک  تسا 

نینچمه و  دنهد ،  یم  ماجنا  هک  یتاداع  قراخ  زا  هدافتسا  یگنوگچ  صاخشا و  هنوگ  نیا  یگدنز  قباوس  رد  هعلاطم  هکنیا  نخس  هاتوک  . 
زا رحـس »  » تخانـش يارب  یبوخ  يامنهار  اهنآ  قالخا  راتفر و  زرط  زین  و  یعاـمتجا ،  فلتخم  ياـهفیط  هب  تبـسن  اـهنآ  یئوسمه  هب  هجوت 
راک قیرط  نیا  زا  رگید  تاداع  قراخ  رحس و  زا  تازجعم  صیخشت  دش  رکذ  الاب  رد  هک  يرگید  ياهتوافت  زا  رظن  عطق  و  تسا ،  هزجعم » »
َّنِا ُرْحِّسلا  ِِهب  ُْمْتئِج  ام  یـسُوم  َلاق  : » دـیوگ یم  اجکی  رد  تسا ،  هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  یقیقد  تاریبعت  اب  دـیجم  نآرق  تسا .  یناسآ 

 ، دنک یم  لاطبا  ار  نآ  يدوز  هب  دنوادخ  تسا ،  رحس  دیدروآ  امش  ار  هچنآ  تفگ  یسوم  «: » َنیدِسْفُْملا لَمَع  ُِحلُْصیال  َهّللا  َّنِا  ُُهلِْطُبیَس  َهّللا 
ًاملـسم و  تسا ،  لطاب  ناشلمع  دـندسفم و  يدارفا  نارحاـس  يرآ  سنوی 81 . ) « ) دیامن یمن  حالـصا  ار  نادـسفم  لمع  دـنوادخ  هک  ارچ 

یم هدرک ،  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم هب  دنوادخ  هک  یباطخ  رد  رگید  ياج  رد  دشاب .  هتـشاد  هعماج  رد  یحالـصا  رثا  دناوت  یمن  یلمع  نینچ 
رِحاس ُْدیَک  اوُعَنَـص  امَّنِا  اوُعَنَـص  ام  ْفَْقَلت  َِکنیمَی  یف  ام  ِْقلَاَو  دیازفا : یم  سپـس  و  یلْعالا » َْتنَا  َکَّنِا  ْفََختال  « » يرترب وت ،  سرتن  : » دیامرف

دنا هتخاس  اهنآ  هچنآ  هک  ارچ  دـعلب ،  یم  دـنا  هتخاس  اهنآ  ار  هچنآ  مامت  نکفیب  يراد  تسد  رد  هک  ار  يزیچ   » یتَا ُْثیَح  ُرِحاّسلا  ُحـِْلُفیالَو 
ًاعبط و  تسا ،  گنرین  هعدـخ و  رحاـس  راـک  يرآ  و 69 . ) هط 68  « ) دـش دـهاوخن  راگتـسر  دـیایب  اج  ره  رحاس  و  تسا ،  رحاس  رکم  اهنت 

تخانش ار  اهنآ  ناوت  یم  يدوز  هب  ناشلامعا  تافـص و  لالخ  زا  و  دنرگ ،  هعدخ  بلقتم و  يدارفا  اهنآ  دراد ،  نآ  اب  گنهامه  یتایحور 
ـ  1 ( 1  . ) دـهد یم  اهنآ  هب  يرتشیب  یئانـشور  هتخیمآ و  اهنآ  زاجعا  اب  هک  تسا  يدنـس  ءایبنا  تقادـص  یکاپ و  صالخا و  هک  یلاـح  رد  ، 

 . نآرق 7/288 مایپ  ریسفت 

؟  دوب هچ  مدآ  هانگ  53 ـ 

نیا لاح  دنام . ) مورحم  وا  شاداپ  زا  درک و  نایصع  ار  شراگدرورپ  مدآ  « ) يوغف ُهَّبر  مدآ  یـصعو   » میناوخ یم  هط )  ) هروس هیآ 121  رد 
يربماـیپ چـیه  دـیوگ : یم  اـم  هب  لـقن  لـقع و  زا  معا  یمالـسا  كرادـم  دوب ؟  هدـش  یهاـنگ  بکترم  مدآ  اـیآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس 

 ، دوب یهلا  ناربمایپ  زا  مدآ  هک  میناد  یم  و  دش ،  دـهاوخن  راذـگاو  راکهانگ ،  صخـش  هب  قلخ  یئاوشیپ  ماقم  و  دوش ،  یمن  هانگ  بکترم 
نایـصع تبـسن  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  ناربمایپ  ریاس  هرابرد  هک  رگید  تاریبعت  زا  يا  هراپ  دننام  هدش  رکذ  تایآ  نیا  رد  هچنآ  نیا  ربانب 

هانگ  ، » تسا هنوگ  ود  رب  هانگ  هکنیا : حیضوت  قلطم .  هانگ  هن  تسا ،  یلوا » كرت   » و یبسن » نایـصع   » ینعم هب  یگمه  هدش ،  هداد  اهنآ  هب 
بجاو و كرت  هنوگره  تسا و  دـنوادخ  یعطق  نامرف  اـب  تفلاـخم  یمیرحت و  یهن  تفلاـخم  ناـمه  قلطم  هاـنگ  یبسن ، » هاـنگ   » و قلطم »

شتیعقوم ماقم و  هب  هجوت  اب  هک  دنز ،  رس  یگرزب  صخش  زا  یمارحریغ  لمع  هک  تسا  نآ  یبسن  هانگ  اما  دوش .  یم  لماش  ار  مارح  ماجنا 
نآ ماجنا  تروص  نیا  رد  دشابن  گرزب  دارفا  ماقم  روخ  رد  بحتسم  یتح  حابم و  لمع  کی  ماجنا  یهاگ  تسا  نکمم  دشابن ،  وا  هتسیاش 

رایـسب کـمک  رقف ،  لاـگنچ  زا  يریقف  تاـجن  يارب  يدـنمتورث  ناـمیا و  اـب  صخـش  رگا  ًـالثم  دوش ،  یم  بوسحم  یبسن » هاـنگ   ، » لـمع
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دونـشب ار  نآ  سکره  یلو  تسا ،  بحتـسم  هکلب  تسین  یمارح  راک  دشاب ،  زیچان  دنچره  کمک  نیا  هک  تسین  کش  دـنک ،  يرـصتخم 
راظتنا ینامیا  اب  دنمتورث و  ناسنا  نانچ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا و  هدـش  بکترم  یهانگ  یئوگ  هک  نانچ  نآ  دـنک  یم  تمذـم 

دوش یم  هدیجنس  ناشزاتمم  تیعقوم  اب  دنز ،  یم  رس  راگدرورپ  هاگرد  ناگرزب  زا  هک  یلامعا  تبسن ،  نیمه  هب  دور .  یم  يرتشیب  رایـسب 
درف کی  زا  تسا  نکمم  هک  يزامن  لثملا  یف  ددرگ ،  یم  قالطا  نآ  رب  هاـنگ ) « ) بنذ  » و نایـصع »  » هملک نآ ،  هب  هسیاـقم  اـب  یهاـگ  و  ، 

 ، تسین هتـسیاش  اهنآ  يارب  تدابع  لاح  رد  تلفغ  هظحل  کی  اریز  دوش ،  بوسحم  هانگ  قح ،  يایلوا  يارب  دـشاب  يزاتمم  زاـمن  يداـع ، 
زا ریغ  اهنآ  لامعا  ریاس  دنـشاب .  ادـخ  لامج  لالج و  تافـص  رد  قرغ  تدابع  ماگنه  هب  ناشتیعقوم  يوقت و  ملع و  هب  هجوت  اـب  دـیاب  هکلب 

دروم دـنز ،  رـس  اهنآ  زا  یلوا » كرت   » کی رگا  لیلد  نیمه  هب  دوش ،  یم  هدیجنـس  اـهنآ  تیعقوم  هب  هجوت  اـب  و  تسا ،  نینچ  زین  تاداـبع 
یحابم ای  بوخ  راک  غارس  دنک و  اهر  ار  رتهب  راک  ناسنا  هک  تسا  نیا  یلوا  كرت  زا  روظنم   ) دنریگ یم  رارق  راگدرورپ  شنزرس  باتع و 

هزور دـنمزاین  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  دـنزرف ،  قارف  رجز  همه  نآ  ندیـشک  بوقعی و  يراتفرگ  هک  میناوخ  یم  یمالـسا  تایاور  رد  دورب . )
 . تشگزاب هتسکش  لد  هنـسرگ و  ریقف ،  نآ  دومن و  تلفغ  يو  هب  ندرک  کمک  زا  وا  دمآ و  وا  هناخ  رد  رب  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  يراد 

تیمها اب  نانچ  نآ  تما ،  ربهر  یهلا و  گرزب  ربمایپ  کی  زا  اما  دوبن  مهم  ردـق  نآ  دـیاش  دوب ،  هدز  رـس  يداع  درف  کی  زا  رگا  راک  نیا 
یمیرحت یهن  کی  زین  هعونمم » هرجش   » زا مدآ  یهن  ( 1  . ) دیدرگ نییعت  نآ  يارب  دنوادخ  فرط  زا  يدیدش  رایسب  تازاجم  هک  دش  یقلت 

یتهارک یهن  دنچره   ) یهن نیا  اب  تفلاخم  باکترا  دـش و  یقلت  تیمها  اب  مدآ  تیعقوم  هب  هجوت  اب  یلو  دوب ،  یلوا  كرت  کی  هکلب  دوبن 
ـ  2 عیارشلا .  للع  باتک  زا  لقن  هحفص 411  مود  دلج  نیلقثلارون  1 ـ  ( 2  . ) دیدرگ ادخ  فرط  زا  یتازاجم  هذـخاؤم و  نانچ  بجوم  دوب )

 . هنومن 6/123 ریسفت 

؟  تسین زور  ملع  فلاخم  ردام ،  زا  اهنت  ع )  ) یسیع دّلوت  ایآ  54 ـ 

نکمم هب  حیرـصت  هکلب  هدرکن  یفن  ار  يرما  نینچ  ناـکما  زین  زورما  ملع  یلو  هتفرگ ،  تروص  زاـجعا  قیرط  زا  هلأـسم  نیا  ّکـش  نودـب   
 ، هفطن داقعنا  هلأسم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هدـش و  هدـید  تاـناویح  زا  يرایـسب  ناـیم  رد  یئازرکب  عوضوم  ًاـصوصخم  تسا .  هدومن  نآ  ندوب 

سانـش تسیز  تسیژولویزیف و  لراک » سیـسکلا  رتکد   . » دـنک یم  تابثا  مومع  روط  هب  ار  رما  نیا  ناـکما  درادـن  اـهناسنا  هب  یـصاصتخا 
رد ردام  ردـپ و  زا  کی  ره  هک  یمهـس  نازیم  هب  هک  یماـگنه  : » دـسیون یم  نینچ  هتخانـشان » دوجوم  ناـسنا   » باـتک رد  يوسنارف  فورعم 

نودب هغابروق  هدشن  روراب  کمخت  کی  زا  هک  میروایب  رطاخ  هب  ار  نویاتاب »  » و بول »  » ياهـشیامزآ دیاب  مینک  یم  رکف  دـنراد  لثم  دـیلوت 
لماـع کـی  تسا  نکمم  هک  بیترت  نیا  هب  دروآ .  دوجو  هب  يدـیدج  هغاـبروق  یـصاخ  ياـهکینکت  هلیـسو  هب  دـیئوزوتامرپسا »  » تلاـخد

رظن زا  هچنآ  نیا  ربانب  تسا » .  يرورـض  هدام  لماع  کی  دوجو  هشیمه  لاح  ره  رد  یلو  درک  رن » لولـس   » نیـشناج ار  یکیزیف  ای  یئایمیش 
یم يرگید  لـماع  دـیئوزوتامرپسا )  ) رن هفطن  دروم  رد  هنرگو  دـشاب  یم  لُووا )  ) رداـم هفطن  دوجو  دراد  تیعطق  دـنزرف  دـلوت  يارب  یملع 

دنچره هتفرگ .  رارق  ناکـشزپ  لوبق  دروم  زورما  ناهج  رد  هک  تسا  یتّیعقاو  یئاز  رکب  هلأـسم  لـیلد  نیمه  هب  ددرگ ،  نآ  نیـشناج  دـناوت 
نا : » دیوگ یم  نآرق  هک  تسا  هنوگ  نآ  دنوادخ  تردق  شنیرفآ و  نیناوق  ربارب  رد  هلأسم  نیا  هتشذگ  نیا  زا  دتفا .  یم  قافتا  ردان  رایـسب 

كاخ زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  نوچمه  ادـخ  دزن  رد  یـسیع  لثم  «: » نوکیف نک  هل  لاق  مث  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لـثمک  هّللادـنع  یـسیع  لـثم 
تداع قراخ  نآ  زا  تداع  قراـخ  نیا  ینعی  ( . 59 نارمع ـ  لآ  « ) دـش یلماک )  ) دوجوم مه  وا  وش  دوجوم  داد  نامرف  وا  هب  سپـس  دـیرفآ 

 . هنومن 13/58 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تسین رتمهم 

؟  تسا هتشاد  یترورض  هچ  مالسا  حیسم و  نیئآ  دوب  لماک  ع )  ) یسوم نیئآ  رگا  55 ـ 

هک نیئآ  نیمه  یلو  ددرگ ،  لزان  ادـخ ،  فرط  زا  صقاـن  نیئآ  تسا  لاـحم  و  تسا ،  یلماـک  عماـج و  نیئآ  دوخ ،  ناـمز  يارب  ینیئآ  ره 
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هرود يارب  لماک  عماج و  همانرب  کی  هک  روطنامه  دـشاب ،  اسران  مامتان و  دـعب ،  ياهنامز  يارب  تسا  نکمم  دوب ،  لماک  نامز  کی  يارب 
هللا یلص   )) ربمایپ نیرخآ  هب  ات  ددعتم ،  ینامسآ  بتک  اب  فلتخم  ناربمایپ  نداتسرف  ّرس  و  تسا ،  اسران  ناتسریبد  هرود  هب  تبسن  ناتـسبد ، 

روتـسد درک و  ادـیپ  یئاهن  روتـسد  يارب  یگداـمآ  رـشب  هک  یماـگنه  هتبلا  تسا ،  نیمه  زین  ددرگ ،  یهتنم  روتـسد  نیرخآ  و  هلآو )) هیلع 
هب دوخ  تامولعم  ساسا  رب  دـنناوت  یم  هک  لیـصحتلا  غراف  دارفا  دـننامه  تسرد  تسین و  دـیدج  نیئآ  هب  يزاین  رگید  دـش ،  رداص  یئاهن 

نامه زا  ار  یفاک  كرحت  تشاد و  دـنهاوخن  دـیدج  نیئآ  هب  زاین  یبهذـم  نینچ  ناوریپ  دـنورب ،  شیپ  هعلاطم  قیرط  زا  یملع  ياهتفرـشیپ 
 . هنومن 6/41 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تفرگ دنهاوخ  یئاهن  نیئآ 

؟  تسا نکمم  زور  مولع  رظن  زا  رمقلا  ّقش  هزجعم  ایآ  56 ـ 

زا نخس  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  تفاکـش .  مه  زا  هام  دش و  کیدزن  تمایق  رمقلا » ّقشناو  ۀعاسلا  تبرتقا   » میناوخ یم  رمق  هروس  هیآ  نیلّوا  رد 
هیلع هللا  یلص   )) ادخ لوسر  دزن  ناکرشم  دنا  هدرک  زین  نآ  رتاوت  ياعدا  یـضعب  هک  روهـشم  تایاور  قبط  تسا .  رمقلا  قش  گرزب  هزجعم 
یم نامیا  منک  ار  راک  نیا  رگا  دومرف : نک ! هراپ  ود  اـم  يارب  ار  هاـم  یئادـخ  ربماـیپ  وت  یئوگ و  یم  تسار  رگا  دـنتفگ : دـندمآ و  هلآو ))
درک اضاقت  راگدرورپ  هاگـشیپ  زا  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص   )) ربماـیپ دوب ـ  هاـم  مهدراـهچ  بش  بش ،  نآ  و  يرآ ـ  دـندرک  ضرع  دـیروآ ؟ 

: دومرف یم  دز و  یم  ادص  کی  کی  ار  اهنآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  و  دش ،  هراپ  ود  هام  ناهگان  دهدب  وا  هب  دنا  هتساوخ  ار  هچنآ 
نیمز و هرک  رب  یتاریثأـت  هچ  يا  هثداـح  نینچ  دوجو  و  دوش ،  هتفاکـش  ینامـسآ  میظع  هرک  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  هکنیا  رد  ( 1 «!) دینیبب

هداد خر  يا  هثداح  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  هکنیا  و  نتفاکـش ،  زا  دعب  هام  همین  ود  بذـج  یگنوگچ  و  دراذـگ ؟  یم  یـسمش  هموظنم 
تاـفاشتکا تاـعلاطم و  هب  هجوـت  اـب  تـالاؤس  نیا  خـساپ  تسا .  حرطم  یتـالاؤس  دـنرواین  ناـیم  هب  نآ  زا  يرکذ  ناـهج  خـیراوت  دـشاب و 

نآ ياـه  هنوـمن  اـهراب  هکلب  تسین ،  لاـحم  اـهنت  هن  يزیچ  نینچ  دـیوگ : یم  تاـفاشتکا  اریز  تسین ،  هدـیچیپ  نادـنچ  یکلف  نادنمـشناد 
تارک ریاس  یـسمش و  هموظنم  هاگتـسد  رد  ًارارک  رگید : ریبعت  هب  تسا .  هدوب  رثؤم  یـصاخ  لماوع  مادک  ره  رد  دـنچره  هدـش ،  هدـهاشم 

نیا یـسمش » هموظنم  شیادـیپ  « ـ  فلا میوش : یم  روآدای  ار  ریز  دراوم  هنومن  يارب  هک  تسا  هداد  يور  یئاهراجفنا  اهقاقـشنا و  ینامـسآ 
 ، هدش ادج  نآ  زا  ًادعب  هک  دوب  دیشروخ  ءزج  زاغآ  رد  یسمش  هموظنم  تارک  مامت  هک  تسا  هدش  هتفریذپ  نادنمشناد  همه  يوس  زا  هیرظن 

نیا لماع  تسا  دـقتعم  سـالپال » : » تسا وگتفگ  یئادـج  نیا  لـماع  هراـبرد  اـهتنم  تسا .  هدـمآرد  شدرگ  هب  دوخ  رادـم  رد  کـی  ره  و 
ینازوس زاگ  هدوت  تروص  هب  دیشروخ  هک  ماگنه  نآ  رد  هک  ینعم  نیا  هب  هدوب ،  دیشروخ  یئاوتسا  هقطنم  زکرم » زا  زیرگ  يورین   » یئادج

نآ زا  یتاعطق  هک  دش  ببس  یئاوتـسا  هقطنم  رد  شدرگ  نیا  تعرـس  درک ،  یم  شدرگ  دوخ  رود  هب  و  تسا ) نینچ  زین  نونکا  مه  و   ) دوب
زا رگید  یــضعب  تاـقیقحت  یلو  دـیآرد .  شدرگ  هـب  دیــشروخ  ینعی  یلــصا  زکرم  رود  هـب  و  دوـش ،  هدـنکارپ  اـضف  رد  و  ددرگ ،  ادـج 
رثا رب  دیشروخ  حطس  رد  يدیدش  ياهدم  رزج و  عوقو  ار  یئادج  نیا  لماع  هک  هدش  يرگید  هیضرف  هب  یهتنم  سالپال  زا  دعب  نادنمشناد 

يارب یفاک  راگزور  نآ  رد  ار  دیـشروخ  یعـضو  تکرح  هک  هیـضرف  نیا  نارادـفرط  درمـش .  یم  نآ  یکیدزن  زا  میظع  هراتـس  کی  روبع 
حطـس رد  یمیظع  جاوما  دم ،  رزج و  نیا  دـنیوگ : یم  هدرک ،  زارد  هیـضرف  نیا  يوس  هب  تسد  دـنناد  یمن  نآ  زا  یتاعطق  یئادـج  هیجوت 
یکی دیـشروخ  زا  یتاعطق  نآ ،  رثا  رب  و  سونایقا ،  کی  رد  یمیظع  گنـس  هعطق  طوقـس  دـننامه  تسرد  دروآ ،  یم  دوجو  هب  دیـشروخ 

نیا زا  عنام  دـشاب  هچره  یئادـج  لماع  لاح  ره  رد  دـمآرد .  شدرگ  هب  دیـشروخ  هرک  درگ  هب  و  دـش ،  باترپ  جراـخ  هب  يرگید  زا  سپ 
« اهدـیئورتسا « » اهدـیئورتسآ « ـ  ب تسا .  هتفرگ  تروص  اهیئادـج  قاقـشنا و  قیرط  زا  یـسمش  هموظنم  شیادـیپ  دـندقتعم  همه  هک  تسین 
« تارایس هبش   » کچوک و تارک  هب  اهنآ  زا  یهاگ  و  دنشدرگ ،  رد  یـسمش  هموظنم  رود  هب  هک  دنتـسه  ینامـسآ  میظع  ياهگنـس  تاعطق 

هدیقع نادنمشناد  دنرتکچوک .  نیا  زا  ًابلاغ  یلو  دسر ،  یم  رتمولیک  هب 25  نآ  رطق  هک  تسا  نانچ  اهنآ  زا  یکی  یگرزب  دننک ،  یم  ریبعت 
لماوع رثا  رب  سپس  هدوب ،  تکرح  رد  يرتشم »  » رادم و  خیرم »  » رادم نایم  يرادم  رد  هک  دنتسه  یمیظع  هرایس  يایاقب  اهدیئورتسآ  دنراد 
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رتگرزب هک  اهنآ  زا  يدایز  هدـع  و  هدـش ،  هدـهاشم  فشک و  دـیئورتسآ  رازه  زا 5  شیب  نونکات  تسا .  هدـش  هتفاکـش  رجفنم و  یمولعماـن 
اهدیئورتسآ يارب  ناسانشاضف  زا  یضعب  تسا ،  هدش  هبساحم  دیشروخ  رود  هب  اهنآ  تکرح  تدم  رادقم و  مجح و  و  يراذگمان ،  دنتسه 

نیا درک ! هدافتـسا  اضف  تسد  رود  طاقن  هب  ترفاسم  يارب  یهاگیاپ  ناونع  هب  اهنآ  زا  ناوت  یم  ًانایحا  دـندقتعم  و  دـنلئاق ،  یـصاخ  تیمها 
هزادنا زا  هاگ  هک  دنتسه  ینامسآ  کچوک  رایـسب  ياهگنـس  اهباهـش » « » اهباهـش « ـ  ج تسا .  ینامـسآ  مارجا  رد  قاقـشنا  زا  يرگید  هنومن 

رادم اب  اهنآ  ریسم  هک  هاگ  و  دنشدرگ ،  رد  دیـشروخ  درگ  رب  یـصاخ  رادم  رد  يدیدش  تعرـس  اب  لاح  ره  هب  و  دننک ،  یمن  زواجت  قدنف 
ار نیمز  هک  یئاوه  اب  دروخرب  تدـش  رثا  رب  کچوک  ياهگنـس  نیا  دـنوش .  یم  بذـج  نیمز  يوس  هب  دـنک ،  یم  ادـیپ  عطاقت  نیمز  هرک 

ابیز ینارون  طخ  کی  تروص  هب  ام  و  دنوش ،  یم  لعتـشم  هتخورفارب و  غاد و  دـنراد ،  هک  يروآ  ماسرـس  تعرـس  رطاخ  هب  هدرک ،  هطاحا 
یتسدرود هراتـس  هک  مینک  یم  روصت  هاگ  و  میئاـمن .  یم  ریبعت  باهـش  ریت  هب  نآ  زا  و  مینک ،  یم  هدـهاشم  ار  اـهنآ  نیمز  وج  يـالبال  رد 

 . دوش یم  رتسکاخ  سپس  و  هتفرگ ،  شتآ  یکیدزن  رایسب  هلصاف  رد  هک  تسا  یکچوک  باهـش  هک  یلاح  رد  دنک ،  یم  طوقـس  هک  تسا 
تـسا رادم  ود  عطاقت  هطقن  ود  هک  هام  نابآ  هام و  دادرم  رد  لیلد  نیمه  هب  دراد ،  سامت  هطقن  ود  رد  نیمز  رادـم  اب  اهباهـش  شدرگ  رادـم 

مه زا  رجفنم و  یمولعمان  ثداوح  رثا  رب  هک  تسا  يراد  هلابند  هراتـس  يایاقب  اهنیا  دنیوگ : یم  نادنمـشناد  دنوش .  یم  هدید  رتشیب  اهباهش 
يرما ینامسآ  تارک  رد  قاقـشنا  راجفنا و  هلأسم  لاح  ره  هب  ینامـسآ .  تارک  رد  قاقـشنا  زا  يرگید  هنومن  مه  نیا  تسا .  هدش  هتفاکش 
تسا قاقشنا  دروم  رد  همه  اهنیا  دریگ .  یمن  ّقلعت  لاحم  هب  زاجعا  دوش  هتفگات  دشاب ،  یمن  لاحم  ملع  رظن  زا  زگره  و  تسین ،  هقباس  یب 
تیئه رد  هچرگ  تسا .  ریذـپ  ناکما  ًالماک  دراد  دوجو  هعطق  ود  نایم  هک  يا  هبذاج  يورین  رثا  رب  یلومعم ،  لاـح  هب  نآ ،  تشگزاـب  یلو 
دندوب هتـسویپ  مه  هب  نیرولب  كالفا  نیا  نانچ  دز ،  یم  رود  شا ،  يزایپ  تسوپ  هناگ  هن  كالفا  و  سویملطب »  » هدیقع روحم  رب  هک  میدـق 

ارچ ار ،  رمقلا  قش  مه  و  دندوب ،  رکنم  ار  ینامـسج  جارعم  مه  هدـیقع  نیا  ناوریپ  اذـل  و  دوب ،  لاحم  یعمج  رظن  زا  اهنآ  مایتلا  قرخ و  هک 
ياه هروطـسا  اه و  هناسفا  تسد  هب  یـسویملطب  تئیه  هیـضرف  هک  زورما  یلو  دوب ،  كـالفا  رد  ماـیتلا  سپـس  ندـش و  هتفاکـش  بجوم  هک 

يروآدای هب  زاین  هتکن  نیا  دیاش  تسین .  یقاب  نانخـس  نیا  يارب  يا  هنیمز  هدنامن  یقاب  هناگ  هن  كالفا  نآ  زا  يرثا  و  هدـش ،  هدرپس  یلایخ 
قلعت تالاحم  هب  زاجعا  نوچ  یلو  تشاد ،  زاجعا  هبنج  هکلب  تفرگن ،  تروص  یلومعم  یعیبط  لـماع  کـی  تحت  رمقلا ،  قش  هک  درادـن 

2 ثحب .  دروم  هیآ  لیذ  رگید  ریسفت  بتک  و  نایبلا » عمجم  « ـ  1 ( 2 ( . ) دینک تقد   ) دوب بلطم  نیا  ناکما  نایب  اجنیا  رد  روظنم  دریگ  یمن 
و 13 هنومن 23/9 .   ـ

؟  تسیچ دننک  یم  یئوگشیپ  ناضاترم  نانهاک و  هچنآ  بیغ و  زا  ءایبنا  یهاگآ  قرف  57 ـ 

نئمطم و رابخا  هاگ  چـیه  نانهاک  یبیغ  رابخا  ناضاترم و  ياـه  یئوگـشیپ  هکنیا  نآ  دوش و  یم  نشور  هتکن  کـی  هب  هجوت  اـب  لاؤس  نیا 
رابخا و نیا  ربانب  دراد ،  یناوارف  ياه  هنومن  ود  ره  و  اـطخ ،  یهاـگ  هدـمآ و  یمرد  بآ  زا  تسرد  هاـگ  تسین ،  هدوبن و  هابتـشا  زا  یلاـخ 

قیرط زا  ام  تاعالطا  هک  دـننک  یم  فارتعا  زین  اهنآ  دوخ  هاـگ  اذـل  درک ،  یفرعم  بیغ  ملع  ناونع  هب  ناوت  یمن  زگره  ار  اـهنآ  تاـعالطا 
دننیب یم  رود  زا  ناشنهذ  قفا  رد  ار  یحابـشا  تضایر ،  رثا  رب  اهنآ  رگید  ریبعت  هب  ای  دنیوگ ! یمن  تسار  ام  هب  هشیمه  اهنآ  تسا و  نیطایش 
دننیب یم  دارفا  هک  تسا  یئاهباوخ  نوچمه  اطخ ،  هاگ  تسا و  تسرد  اهریـسفت  نیا  هاگ  دـننک ،  یم  ریـسفت  دوخ  شیپ  ار  حابـشا  نیا  و  ، 

ملع ناونع  هب  دناوت  یمن  زگره  تسردان  بلاطم  کش و  اب  هتخیمآ  ياهیهاگآ  نیا  دـشاب .  یم  تسردان  هاگ  تسرد و  اهنآ  ریبعت  هاگ  هک 
 . نآرق 7/234 مایپ  ریسفت  1 ـ  ( 1  ، ) دوش یقلت  بیغ 

؟  مینک عمج  دننک  یم  تابثا  یضعب  یفن و  ادخ  ریغ  زا  ار  بیغ  ملع  یضعب  هک  یتایاور  تایآ و  نیب  هنوگچ  58 ـ 

هراشا
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ملع ادـخ  هب  بیغ  ملع  صاصتخا  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  عمج  ياههار  نیرتفورعم  زا  1 ـ  دراد : دوجو  عمج  يارب  یفلتخم  قرط  اجنیا  رد 
فاطلا و اب  تسا ،  ادخ  هیحان  زا  دـنراد  هچره  و  دـنرادن ،  بیغ  زا  یهاگآ  هنوگچیه  ًالقتـسم  نارگید  نیا  ربانب  تسا ،  یلالقتـسا  یتاذ و 

بیغ رارـسا  زا  ار  سک  چیه  دـنوادخ  : » دـیوگ یم  هک  تسا ،  ّنج  هروس  هیآ 26  عـمج  نیا  دـهاش  دراد .  یعبت  هبنج  و  تسا ،  وا  تیاـنع 
یلع یتقو  هک  تسا  هدـش  هراشا  ینعم  نیمه  هب  زین  هغالبلا » جـهن   » رد دنتـسه » وا  تیاـضر  دروم  هک  ار  ینـالوسر  رگم  دـنک ،  یمن  هاـگآ 

ضرع شناراـی  زا  یکی  دومرف ) یم  ینیب  شیپ  یمالـسا  ياـهروشک  هب  ار  لوغم  هلمح  و   ) داد یم  ربخ  هدـنیآ  ثداوح  زا  مالـسلا )) هیلع  ))
نیا !« » ملع يذ  نم  مّلعت  وه  اـمنا  و  بیغ ،  ملعب  وه  سیل  : » دومرف دـیدنخ و  ترـضح  یتسه ؟  بیغ  ملع  ياراد  اـیآ  ناـنمؤمریما  يا  درک :

هتفریذپ ناققحم  نادنمشناد و  زا  يرایـسب  ار  عمج  نیا  ( 1 !) ما هتخومآ  ربماـیپ )  ) یملع بحاـص  زا  هک  تسا  یملع  نیا  تسین ،  بیغ  ملع 
لیبق زا  يروما  و  تمایق ،  مایق  دننام  دناد  یمن  وا  زج  سک  چـیه  تسا و  ادـخ  هب  صوصخم  یتمـسق  تسا  هنوگ  ود  بیغ  رارـسا  2 ـ  دنا . 

یم میدرک  هراشا  الاب  رد  هک  يا  هبطخ  ناـمه  لـیذ  رد  هغـالبلا  جـهن  رد  هکناـنچ  دزومآ ،  یم  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  و  نآ ، 
 ، تمایق نامز  زا  یهاگآ  دیامرف : یم  هک  اجنآ  دشاب  یم  تسا  هدرمـش  رب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هچنآ  تمایق و  ملع  اهنت  بیغ  ملع  : » دیامرف
هچ ادرف  دناد  یمن  سک  چـیه  و  دـناد ،  یم  تسا  ناردام  محر  رد  هچنآ  و  دـنک ،  یم  لزان  ار  ناراب  هک  تسا  وا  تسا و  ادـخ  صوصخم 

رارق اه  محر  رد  هچنآ  زا  ناحبـس  دنوادخ  دوزفا : ینعم  نیا  حرـش  رد  مالـسلا )) هیلع   )) ماما سپـس  دریم » یم  نیمزرـس  هچ  رد  ای  دنک  یم 
ای تسا  خزود  لها  یقش ؟  ای  تسا  دنمتداعـس  لیخب ؟  ای  تسا  دنمتواخـس  ابیز ؟  ای  تسا  تشز  رتخد ؟  ای  تسا  رـسپ  تسا ،  هاگآ  دراد 
وا هدرک و  میلعت  شناربمایپ  هب  ادخ  هک  تسا  یمولع  نآ  زا  ریغ  و  دـناد ،  یمن  یـسک  ادـخ  زا  ریغ  هک  تسا  یبیغ  مولع  اهنیا  تشهب . . . ؟ 
ملع اـما  دـننک ،  ادـیپ  نآ  دـننام  ناراـب و  لوزن  اـی  نینج  عضو  هب  یلاـمجا  ملع  اـهناسنا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  ( 2 «) تسا هتخوـمآ  نم  هب 
اما میراد ،  یلامجا  ملع  زین  ام  تمایق  دروم  رد  هک  هنوگنامه  تسا ،  ادـخ  كاپ  تاذ  صوصخم  روما  نیا  تایئزج  رب  یهاگآ  یلیـصفت و 
زا یضعب  رمع  نایاپ  زا  ای  نادازون ،  زا  یضعب  زا  ناماما  ای  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یتایاور  رد  رگا  و  میربخ ،  یب  تایصوصخ  تایئزج و  زا 

رارـسا هک  تسنیا  تایاور  تایآ و  زا  هورگ  ود  نیا  نایم  عمج  يارب  رگید  هار  3 ـ  تسا .  یلامجا  ملع  نامه  هب  طوبرم  دـنداد ،  ربخ  دارفا 
چیه دـهد و  یمن  خر  نآ  رد  ینوگرگد  هنوگ  چـیه  هک  دـنوادخ ) ملع  صوصخم  هنازخ  « ) ظوفحم حول   » رد تسا : تبث  اـج  ود  رد  بیغ 
هچنآ تسا و  ینوگرگد  لباق  لیلد  نیمه  هب  و  همات ،  تلع  هن  تسا  تایـضتقم  هب  ملع  هک  تابثا » وحم و  حول   » تسین و هاگآ  نآ  زا  سک 

هک دراد  یملع  دنوادخ  : » میناوخ یم  مالـسلا )) هیلع   )) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  اذل  تسا .  تمـسق  نیمه  هب  طوبرم  دـنناد  یمن  نارگید 
ام هداد  شنالوسر  ناربمایپ و  ناگتشرف و  هب  ار  هچنآ  هتخاس ،  هاگآ  نآ  زا  ار  ناربمایپ  ناگتشرف و  هک  دراد  یملع  دناد و  یمن  شدوخ  زج 

هچنآ زا  نم  دوبن  دـیجم  نآرق  رد  يا  هیآ  رگا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  زین  مالـسلا )) هیلع   )) نیـسحلا نب  یلع  ماما  زا  ( 3  . «) میناد یم 
یم دنوادخ  دومرف : هیآ ؟  مادک  درک  ضرع  یسک  مداد ،  یم  ربخ  دتفا ،  یم  قافتا  تمایق  زور  ات  هک  یثداوح  و  هداتفا ،  قافتا  هتـشذگرد 
حول  ) باتکلا ما  دراد و  یم  تباث  دهاوخب  ار  يزیچ  ره  و  دنک ،  یم  وحم  دهاوخب  ار  يزیچ  ره  ادخ  : » تبثی ءاشی و  ام  هّللا  وحمی  : » دـیامرف

ساسارب قباـس  عمج  رد  تسا و  نآ  ندوبن  ندوب و  یمتح  ساـسارب  عمج  نیا  قباـطم  مولع ،  يدـنب  میـسقت  ( 4  . «) تسا وا  دزن  ظوـفحم )
تسا نکمم  ءایلوا  ءایبنا و  یلو  تسا ،  هاگآ  بیغ  رارـسا  همه  زا  لعفلاب  دنوادخ  هکنیا  رگید  هار  4 ـ  دینک ) تقد   ) تسا تامولعم  رادقم 

نذا و اب  زین  هدارا  نیا  هتبلا  و  دـهد ،  یم  میلعت  اهنآ  هب  دـنوادخ  دـننک  هدارا  هک  یماـگنه  اـما  دـننادن ،  ار  بیغ  رارـسا  زا  يرایـسب  لـعفلاب 
هک اهنآ  تسا و  یلعف  نتـسنادن  هب  هراشا  دـنناد  یمن  اهنآ  دـیوگ  یم  هک  یتایاور  تایآ و  عمج ،  نیا  ربانب  دریگ .  یم  ماجنا  ادـخ  ياـضر 

يرگید هب  هک  دهدب  ناسنا  هب  ار  يا  همان  یـسک  هک  دنام  یم  نآ  هب  تسرد  نیا  تسا .  نآ  نتـسناد  ناکما  هب  هراشا  دـنناد  یم  دـیوگ  یم 
هاگ دوش ،  ربخاب  دـنک و  زاب  ار  همان  دـناوت  یم  لاـح  نیع  رد  و  درادـن ،  یعـالطا  هماـن  ياوتحم  زا  وا  تفگ : ناوت  یم  اـجنیا  رد  دـناسرب ، 

هزاجا وا  هب  هاگ  و  تسناد ،  همان  ياوتحم  هب  ملاع  رظن  کی  زا  ار  وا  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  هداد ،  وا  هب  ار  هعلاـطم  هزاـجا  هماـن  بحاـص 
ناـماما «: » اوملع اوملعی  نا  اؤاـش  اذا  ۀـمئالا  نا   » ناونع تحت  یباـب  رد  یفاـک  باـتک  رد  هک  تسا  یتاـیاور  عمج  نیا  دـهاش  تسا .  هدادـن 
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دارا اذا  : » میناوخ یم  (( مالـسلا هیلع   )) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  دوش » .  یم  هداد  میلعت  اهنآ  هب  دننادب  ار  يزیچ  دـنهاوخب  هاگره 
 ، عمج هجو  نیا  ( 5  . «) دهد یم  میلعت  وا  هب  ادخ  دنادب  ار  يزیچ  دنک  یم  هدارا  ماما  هک  یماگنه  «: » کلذب هّللا  هملعا  ائیـش  ملعی  نا  مامالا 
 ، اهنآ هنوگچ  هکنیا : هلمج  زا  دنک ،  یم  لح  (( مالسلا هیلع   )) ماما و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص   )) ربمایپ ملع  هنیمز  رد  ار  تالکـشم  زا  يرایـسب 
 ، دنک مادقا  تسا  وا  يارب  رطخ  بجوم  هک  يراک  هب  ناسنا  تسین  زیاج  هک  یلاح  رد  دندروخ ،  یم  دوب  مومسم  ًالثم  هک  ار  یئاذغ  ای  بآ 
رب بیغ  رارـسا  ات  دننک  هدارا  هک  دنا  هتـشادن  هزاجا  مالـسلا )) هیلع   )) ماما ای  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ دراوم  هنوگ  نیا  رد  تفگ  دـیاب 
ای دـنادن ،  ار  یبلطم  (( مالـسلا هیلع   )) ماما ای  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـنک  یم  باجیا  تحلـصم  هاـگ  نینچمه  ددرگ .  راکـشآ  اـهنآ 

هیلع  )) یلع هک  تسا  هدـمآ  تیبـملا » ۀـلیل   » ناتـساد رد  هـک  هنوگناـمه  ددرگ ،  وا  لـماکت  بجوـم  هـک  دریگ  تروـص  وا  يارب  یـشیامزآ 
ناهاگحبـص تسناد  یمن  هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  دوخ  زا  هک  یلاح  رد  دیباوخ ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ رتسب  رد  (( مالـسلا

ماما هک  تسا  نیا  تحلـصم  اجنیا  رد  درب ؟  یم  تمالـس  هب  ناج  ای  دـش  دـهاوخ  دیهـش  دـننک  یم  هلمح  رتسب  نآ  هب  شیرق  ناکرـشم  هک 
رتسب رد  هک  تسناد  یم  مالـسلا )) هیلع   )) ماما رگا  و  دـبای ،  ققحت  یهلا  نومزآ  ات  ددرگن ،  هاگآ  راـک  نیا  ماـجنا  رـس  زا  مالـسلا )) هیلع  ))

تایاور نآرق و  تایآ  رد  هچنآ  و  دش ،  یمن  بوسحم  يراختفا  نادنچ  دزیخ  یمرب  ملاس  حبـص  دباوخ و  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
هنوگنیا مامت  يارب  تسا  یخـساپ  يدارا ،  ملع  هلأسم  يرآ  دیـسر .  یمن  رظن  هب  هّجوم  نادـنچ  تسا  هدـش  دراو  يرگراثیا  نیا  تیمها  رد 

نیا زا  یتمـسق  دروـم  رد  طـقف  هار  نیا  دـنچره   ) دراد دوـجو  بیغ  ملع  رد  فـلتخم  تاـیاور  يارب  زین  يرگید  عـمج  هار  5 ـ  تالاکشا . 
ار بیغ  ملع  هلأسم  شریذـپ  یگدامآ  دادعتـسا و  هک  اهنآ  دـندوب ،  فلتخم  تایاور  نیا  رد  نیبطاخم  هکنیا  نآ  و  تسا ) قداـص  تاـیاور 

مهف هزادـنا  هب  نخـس ،  دادعتـسا  مک  فیعـض و  ای  فلاخم  دارفا  ربارب  رد  یلو  دـش ،  یم  هتفگ  اهنآ  هب  بلطم  قح  دنتـشاد  ناـماما  هراـبرد 
یـسلجم رد  (( مالـسلا هیلع   )) قداص ماما  گرزب  نارای  زا  نت  دنچ  ریـصبوبا و  هک  میناوخ  یم  ثیدح  رد  ًالثم  تشگ .  یم  حرطم  هدـنونش 

ملع ام  دننک  یم  نامگ  يا  هدـع  هک  تسا  بیجع  : » دومرف عمج  روضح  رد  تسـشن  هک  یماگنه  دـش  سلجم  دراو  كانبـضغ  ماما  دـندوب 
 ، تخیرگ نم  تسد  زا  منک  بیدأـت  ار  مزینک  متـساوخ  یم  نـالا  نم  تسین ،  هاـگآ  بیغ  زا  لاـعتم  دـنوادخ  زج  سکچیه  میراد ،  بیغ 

نم و تساخرب  سلجم  زا  مالسلا )) هیلع   )) ماما هک  یماگنه  دیوگ : یم  ثیدح  يوار  ( 6 «!!) تسا هناخ  ياهقاطا  زا  کیمادک  رد  متسنادن 
یم ام  هک  یلاح  رد  یتفگ ،  نینچ  ناتزینک  هرابرد  امش  میوش  تیادف  میتفگ : میدش و  لزنم  نوردنا  دراو  ترـضح  نارای  زا  رگید  یـضعب 

شموهفم هک  داد  هنیمز  نیا  رد  یحرـش  سپـس  مالـسلا )) هیلع   )) ماما میرب ؟  یمن  بیغ  ملع  زا  یمان  ام  دـیراد و  يداـیز  مولع  امـش  میناد 
یناعم و نیا  كرد  يارب  مزال  دادعتـسا  یگدامآ و  هک  دـنا  هدوب  يدارفا  سلجم  نآ  رد  هک  تسا  حـضاو  دوب .  بیغ  رارـسا  رب  وا  یهاگآ 
( دینک تقد   ) دشاب قداص  دناوت  یم  اهنآ  همه  دنرادن و  مهاب  یتافانم  هناگجنپ  قرط  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنتشادن .  ماما  ماقم  تفرعم 
و هلآو )) هیلع  هللا  یلـص   )) ربماـیپ هک  تیعقاو  نیا  تاـبثا  يارب  رگید  هار  ود  اـجنیا  رد  ناـیاوشیپ  بیغ  مـلع  تاـبثا  يارب  يرگید  هار  2 ـ  . 

دودحم اهنآ  تیرومأم  هریاد  میناد  یم  هک : نیا  تسخن  دراد .  دوجو  دندوب  هاگآ  بیغ  رارسا  زا  ًالامجا  مالـسلا )) مهیلع   )) موصعم ناماما 
 ، تسا ینادواج  یناهج و  مالسلا )) مهیلع   )) ناماما تماما  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص   )) ربمایپ تلاسر  هکلب  هدوبن ،  یصاخ  نامز  ناکم و  هب 

دوخ دودحم  طیحم  نامز و  رب  زج  یهاگآ  هنوگچیه  هک  یلاح  رد  دشاب ،  هتشاد  يا  هدرتسگ  تیرومأم  نینچ  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ 
یهاگآ هقطنم  نآ  زا  دـناوت  یم  دـننک  یم  يروشک  زا  یمیظع  شخب  يرادناتـسا  تراما و  رومأم  ًالثم  هک  ار  یـسک  اـیآ  دـشاب ؟  هتـشادن 

هیلع  ) ماـما و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص   )) ربماـیپ رگید : ریبعت  هب  دـهد . ! ؟  ماـجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تیرومأـم  لاـح  نیع  رد  دـشاب و  هتـشادن 
ناکم نامز و  ره  رد  اهناسنا  همه  ياهیدنمزاین  يوگباوج  هک  دنک  ارجا  نایب و  ار  یهلا  ماکحا  نانچنآ  دیاب  دوخ  تایح  تدم  رد  مالـسلا )

ار اهنآ  رگا  هک  تسا  دیجم  نآرق  رد  هیآ  هس  هکنیا  رگید  دـنادب .  ار  بیغ  رارـسا  زا  یـشخب  لقاال  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  نیا  و  دـشاب ، 
هکنیا تسخن  دوش ،  یم  نشور  نآ  زا  مالـسلا )) مهیلع   )) ناـماما و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص   )) ربماـیپ بیغ  ملع  هلأـسم  مینیچب  مه  راـنک  رد 

لاق : » دـیوگ یم  اـیخرب ) نب  فصآ  ینعی   ) دروآ نامیلـس »  » دزن ندز  مهرب  مشچ  کـی  رد  ار  ابـس »  » هکلم تخت  هک  یـسک  دروم  رد  نآرق 
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زا یشناد  هک  یـسک  «: » یبر لضف  نم  اذه  لاق  هدنع  ارقتـسم  هآر  املف  کفرط  کیلا  دتری  نا  لبق  هب  کیتا  انا  باتکلا  نم  ملع  هدنع  يذلا 
دید رقتسم  دوخ  دزن  ار  نآ  نامیلـس )  ) هک یماگنه  و  دروآ ،  مهاوخ  وت  دزن  ینز  مهرب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  تفگ  تشاد  باتک 
ملع هدـنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ًادیهـش  هّللاب  یفک  لـق  : » میناوخ یم  رگید  هیآ  رد  ( . 40 لمن ـ  « ) تسا نم  راـگدرورپ  لـضف  زا  نیا  تفگ :

رد رگید  يوـس  زا  دـعر 43 . ) « ) تسا وا  دزن  باتک  ملع  هک  یـسک  دـنوادخ و  امـش ،  نم و  نایم  هاوگ  يارب  تسا  یفاک  وگب  «: » باـتکلا
هللا یلـص   )) ادخ لوسر  زا  دیوگ  یم  يردخ  دیعـسوبا  هک  میناوخ  یم  نینچ  هدش  لقن  هعیـش  تنـس و  لها  بتک  رد  هک  يددعتم  ثیداحا 
ملع هدنع  نم  و  : » متفگ دوب ،  دواد  نب  نامیلـس  مردارب  یـصو  وا  دومرف : مدرک ،  لاؤس  ار  باتکلا » نم  ملع  هدنع  يذلا   » ینعم (( هلآو هیلع 

« باتکلا نم  ملع   » هکنیا هب  هجوت  اب  ( 7 « . ) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  وا  «! » بلاطیبا نب  یلع  یخا  كاذ  : » دومرف تسیک ؟  باـتکلا »
دیوگ یم  ار  یلک » ملع   » هدمآ مالـسلا )) هیلع   )) یلع هرابرد  هک  باتکلا » ملع   » و دیوگ ،  یم  ار  یئزج » ملع   » هدمآ فصآ »  » دروم رد  هک 
اْنلََّزنَو : » میناوخ یم  لحن  هروس  هیآ 89  رد  موس  يوس  زا  ددرگ .  یم  نشور  مالـسلا )) هیلع   )) یلع و  فصآ »  » یملع ماقم  نایم  تواـفت  ، 
نینچ رارسا  هب  ملاع  هک  یسک  تسا  نشور  تسا . » يزیچ  ره  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  «: » ءیش ِّلُکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع 

نامرف هب  بیغ  رارـسا  زا  هّللا ،  ءایلوا  زا  یناسنا  تسا  نکمم  هکنیا  رب  راکـشآ  تسا  یلیلد  نیا  و  دنادب ،  ار  بیغ  رارـسا  دیاب  دشاب ،  یباتک 
(8  . ) ددرگ هاگآ  ادخ 

اهتشون یپ 

دلج نیلقثلارون » « ـ  4 ثیدح 5 )  ) هحفص 160 دلج 26  راونالاراحب » « ـ  3 هبطخ .  نامه  هغالبلا » جهن  « ـ  2 هبطخ 128 .  هغالبلا » جهن  « ـ  1
باب نیمه  رد  يرگید  تایاور  ثیدح 3 ) « ) اوملع اوملعی  نا  اؤاش  اذا  ۀـمئالا  نا   » باب یفاک »  » باتک 5 ـ  ثیدح 160 . )  ) هحفص 512  2
هحفص قحلا » قاقحا   » دلج 3 هب  7 ـ  ثیدح 3 .  بیغلا  رکذ  هیف  ردان  باب  دلج 1  یفاک » لوصا  « ـ  6 تسا .  هدش  لقن  نومـضم  نیا  هب  زین 

 . هنومن 25/146 ریسفت  8 ـ  دوش .  هعجارم  هحفص 523  دلج 2  نیلقثلارون »  » 281 و  - 280

؟  تساراگزاس نانآ  تمصعاب  ءایبنارد  یشومارفو  نایسن  ناکماایآ  59 ـ 

ود نآ  هک  یماگنه  دـیامرف : یم  اـجکی  رد  دـش  يراکـشومارف  راـتفرگ  یـسوم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فهک  هروس  رد  يددـعتم  تاـیآ  زا 
 ، یهام و  دندرک ،  شومارف  دندوب ) هدروآ  هیذغت  يارب  هک   ) ار دوخ  یهام  دندیسر  ایرد  ود  یقالت  لحم  هب  شرفسمه ) تسود  یـسوم و  )
هب یشومارف  نیا  ربانب  فهک 61 ) « ) ًابَرَس ِرْحَْبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتاَف  امُهَتوُح  ایِسَن  امِِهْنَیب  َعَمْجَم  اغََلب  اّمَلَف  «! » تفر تفرگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  هار 
هک دوب  ناطیـش  طقف  و  مدرک ،  شومارف  ار  یهام  نم   » دـنک یم  لقن  یـسوم  تسود  نابز  زا  نآ ،  زا  دـعب  هیآ  ود  رد  و  داد .  تسد  ود  ره 
ـ  هدوب نوـن  نب  عـشوی  وا  تسود  رگا  فهک 63 . ) « ) ُهَرُکْذَا ْنَا  ُناْطیَّشلا  َِّالا  ُهِیناْسنَا  امَو  َتوُْحلا  ُتیِـسَن  یِّنِاَف  « » درب نم  رطاـخ  زا  ار  نآ  داـی 

زیاج ناربمایپ  يارب  يراکـشومارف  نایـسن و  دوش  یم  مولعم  هدوب  ربمایپ  لاـح  نآ  رد  و  تسا ـ  روهـشم  نارـسفم  ناـیم  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
دهع وا  اب  درک  تاقالم  ار  رـضخ )  ) یهلا درم  نآ  هک  یماگنه  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم لوق  زا  دـعب ،  هیآ  دـنچ  رد  زاب  و  تسا . 

نآ رـضخ ،  هک  یماگنه  اریز  درک ،  شومارف  لوا  راـب  یـسوم  یلو  دـهد ،  حیـضوت  شدوخ  اـت  دـنکن  یلاؤس  شلاـمعا  رارـسا  زا  هک  درک 
يروآدای وا  هب  ار  شنامیپ  رـضخ  هک  یماگنه  و  ینک ،  یم  نینچ  ارچ  هک  دـش  دـنلب  یـسوم  ضارتعا  گـناب  درک  خاروس  ار  ملاـس  یتشک 

موس مود و  راب  يارب  هلأـسم  نیا  و  فهک 73 ) « ) ُتیِـسَن اِمب  ِینْذِخاُؤتال  َلاق  « » نکم هذخاؤم  يراکـشومارف  نیا  رطاخ  هب  ارم  : » تفگ دومن 
زا یکی  ایآ  و  دراد ؟  دوجو  ناربماـیپ  يارب  یـشومارف  نایـسن و  ناـکما  هک  دوش  یمن  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  عومجم  زا  اـیآ  دـش .  رارکت  زین 
دنا هتفگ  یـضعب  دـنا : هدومیپ  ار  یفلتخم  قرط  نارـسفم  لاؤس ،  نیا  باوج  رد  تسین ؟  اطخ  نایـسن و  زا  تینوصم  تمـصع  ياه  هخاـش 
یم مدآ  ترـضح  ناتـساد  رد  هک  هنوگ  نامه  دشاب ،  هدرکن  شومارف  ار  نآ  دنچ  ره  تسا ،  يزیچ  ندومن  كرت  ینعم  هب  یهاگ  نایـسن » »
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ار یهلا  نامیپ  مدآ  ًاملسم  هط 115 . ) « ) درک شومارف  وا  میتسب و  نامیپ  دهع و  مدآ  اب  ام   . . . » َیِسَنَف ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یِلا  انْدِهَع  ْدََقلَو  میناوخ 
یضعب تسا .  هدش  شومارف  هب  ریبعت  درک  یئانتعا  یب  نآ  هب  تبسن  نوچ  یلو  دوب ،  هدرکن  شومارف  عونمم ،  تخرد  زا  ندروخن  دروم  رد 

زا لقاّدح  تسین ،  مّلسم  وا  ندوب  ربمایپ  و  یسوم ،  هن  دوب ،  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هارمه  تسود  تقیقح ،  رد  هدننک » نایـسن   » دنا هتفگ  زین 
ایرد و هب  یهام  نداتفا  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم تسود  هک  میناوخ  یم  ثحب  دروم  تایآ  رد  تسین ،  تباث  يزیچ  نینچ  نآرق ،  تاـیآ  رظن 

ربانب درک ،  شومارف  یلو  دراذگب ،  نایم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یسوم اب  ار  هلأسم  نیا  تشاد  میمصت  و  دوب ،  هدید  ار  وا  تکرح  ندش و  هدنز 
لیبق زا  هدش ،  هداد  تبسن  ود  ره  هب  ایسن »  » هلمج رد  رگا  و  درک ،  هدهاشم  ار  هنحـص  نیا  وا  اریز  تسا ،  هدوب  وا  اهنت  هدننک ،  شومارف  نیا 

هب یمهم  نیا  هب  يا  هلأـسم  تسا  نکمم  هنوـگچ  دوـش  هتفگ  رگا  و  دـشاب .  یم  جـیار  رایـسب  هـک  تـسا ،  هورگ  هـب  درف  راـک  نداد  تبـسن 
رفس نیا  رد  اهنآ  هوالعب  دوب ،  هدید  نآ  زا  رتمهم  یتازجعم  مالـسلا ، ) هیلع   ) یـسوم تسود  مییوگ  یم  خساپ  رد  دوش ،  هدرپس  یـشومارف 

هب روبزم  یـشومارف  هک  نیا  و  تسین .  بّجعت  ياج  هنحـص  نیا  ندرک  شومارف  نآ  رطاخ  هب  هک  دندوب  يرتمهم  هلأسم  لابند  هب  یئانثتـسا ، 
ملاع درم  نآ  ندرک  ادـیپ  اب  یکیدزن  طابترا  یهام ،  ندـش  هدـنز  ناـیرج  هک  دـشاب  نیا  رطاـخ  هب  تسا  نکمم  هدـش  هداد  تبـسن  ناـطیش 

هب سک  چیه  دهاوخ  یم  تسا و  يرگاوغا  شراک  ناطیش  هک  اجنآ  زا  و  دریگب ،  هرهب  وا  ملع  زا  مالسلا ) هیلع   ) یسوم دوب ،  انب  هک  تشاد 
تایاور زا  یضعب  رد  دروآ .  دوجو  هب  مالسلا ) هیلع  « ) یسوم تسود   » نهذ رد  ار  یشومارف  نیا  دسرب ،  رترید  ای  دسرن ،  شـسدقم  فده 

تفرگ و شیپ  ار  دوخ  هار  داتفا و  اـیرد  هب  درک و  تکرح  یهاـم  هک  یماـگنه  هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  زا 
رادیب باوخ  زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) یسوم تساوخن  دوب ) هدید  ار  ارجام  نیا  هک   ) شتسود و  هدوب ،  باوخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم تفر ، 
همادا دوخ  هار  هب  رگید  زور  هنابـش  کی  اذل  و  دنک ،  وگزاب  وا  هب  ار  نایرج  درک  شومارف  شیرادـیب ،  زا  دـعب  و  دـیوگب ،  ار  ارجام  دـنک و 

دوب هداتفا  بآ  رد  یهام  هک  لّوا  ناکم  هب  اهنآ  راچان  درک ،  وگزاب  دروآ و  رطاخ  هب  ار  ارجام  مالسلا ) هیلع   ) یسوم تسود  سپس  دنداد ، 
اهنآ توعد  اب  یعون  هب  هک  ییاهنایـسن  اما  دـنموصعم ،  یـشومارف  نایـسن و  ربارب  رد  ناربماـیپ  هک  دـنا  هتفگ  زین  یـضعب  ( 1  . ) دنتـشگزاب ، 

 ، درادـن غیلبت  تیبرت و  میلعت و  تّوبن و  یحو و  هلأسم  اب  یطابترا  چـیه  هک  هنازور  يداع  راک  کی  رد  نایـسن  یلو  دـشاب ،  هتـشاد  طاـبترا 
لیبق نیمه  زا  تسا  هدمآ  الاب  تایآ  رد  هک  ینایـسن  دنز و  یمن  ءایبنا  تمـصع  ماقم  هب  يا  همطل  دنناد ،  یم  همه  ار  نآ  طابترا  مدـع  هکلب 

 . نآرق 7/126 مایپ  ریسفت  2 ـ  هحفص 174 .  دلج 15 ،  یغارم ،  ریسفت  1 ـ  ( 2  . ) تسا

؟  تسیک سدقلا  حور  60 ـ 

نیا اجنیا  رد  میدومن » .  دییأت  سدقلا  حور  هلیسو  هب  ار  میرم ) نب  یسیع   ) وا و  « » سُدُقلا حورب  هاندّیأو   » تسا هدمآ  هرقب  هروس  هیآ 87  رد 
ـ  1 دنراد : ینوگانوگ  ياهریسفت  سدقلا ،  حور  هرابرد  گرزب  نارّـسفم  دشاب ؟  یم  هچ  سدقلا  حور  زا  روظنم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس 

کمک و لیئربج  هلیـسو  هب  ار  یـسیع  دنوادخ  دوب  دـهاوخ  نینچ  ثحب  دروم  هیآ  ینعم  نیاربانب ،  تسا ،  لیئربج  روظنم  دـنا  هتفگ  یخرب 
وت رب  تقیقح  هب  ار  نآ  سدـقلا  حور  وگب  «: » قحلاب کبر  نم  سدـقلا  حور  هلزن  لـق   » تسا لـحن  هیآ 102  نخـس  نیا  دهاش  درک .  دییأت 

هلأسم ناگتـشرف  رد  تیناحور  هبنج  یفرط  زا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنیوگ ؟  یم  سدـقلا  حور  ار  لـیئربج  ارچ  اـما  تسا . » هدرک  لزاـن 
هداعلا قوف  تسادق  یکاپ و  هب  هراشا  سدـقلا »  » هب نآ  ندرک  هفاضا  و  تسا ،  حیحـص  ًالماک  اهنآ  رب  حور »  » هملک قالطا  تسا و  ینـشور 

اب و  درک ،  یم  دییأت  ار  مالـسلا )) هیلع   )) یـسیع هک  تسا  یبیغ  يورین  نامه  سدقلا » حور   » دندقتعم رگید  یـضعب  2 ـ  تسا .  هتشرف  نیا 
توافت اب  نانمؤم  همه  رد  رتفیعـض  تروص  هب  یبیغ  يورین  نیا  هتبلا  دومن .  یم  هدـنز  ادـخ  نامرف  هب  ار  ناگدرم  یهلا  زومرم  يورین  نامه 

زاب ناهانگ  زا  دنک و  یم  ددم  لکشم  ياهراک  تاعاط و  ماجنا  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یهلا  ياهدادما  نامه  دراد و  دوجو  نامیا  تاجرد 
يارب شراعشا  ندناوخ  زا  سپ  هک  میناوخ  یم  مالسلا )) مهیلع   )) تیب لها  يارعش  یـضعب  دروم  رد  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  اذل  دراد ،  یم 

یضعب 3 ـ  ( 1 « . ) دوب وا  يرای  هب  یتفگ  هچنآ  دیمد و  وت  نابز  رب  سدـقلا  حور  :« » کناسل یلع  سدـقلا  حور  ثفن  امنا  : » دومرف وا  هب  ماما 
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دروم رد  1 ـ  ( 3  . ) دـسر یم  رظن  هب  رتکیدزن  لوا  ریـسفت  ود  یلو  ( 2  . ) دنا هدرک  ریـسفت  لیجنا »  » ینعم هب  ار  سدقلا  حور  زین  نارـسفم  زا 
نل دومرف : وا  هرابرد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  میناوخ  یم  زین  تباث  نب  ناسح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رـصاعم  فورعم  رعاـش 

دـلج 2 راحبلا  ۀنیفـس  « ) تسا وت  اب  سدـقلا  حور  ینک  عافد  ام  زا  تراعـشا  اب  هک  مادام  ناسح  يا  : » انع تببذ  ام  سدـقلا  حور  کعم  لزی 
هنومن 1/338 3 ـ  ثحب .  دروم  هیآ  لیذ  رانملا  ریسفت  2 ـ  تیمک . ) هدام  هحفص 495 

؟  دنتساخرب یّصاخ  هقطنم  زا  ناربمایپ  ارچ  61 ـ 

قرـش زا  ناشخیراوت ،  حیرـص  قبط  دـندوب  ینامـسآ  باتک  تعیرـش و  ياراد  هک  مزعلاولوا  ناربمایپ  هک  دوش  یم  ناونع  لاؤس  نیا  یهاگ 
هب و  دوـب ،  ماـش  قارع و  مالـسلا ، ) هیلع   ) میهاربا توـعد  زکرم  و  ( 1) تساخرب قارع »  » نیمزرـس زا  مالـسلا ) هیلع   ) حون دنتـساخرب .  هنایم 

هیلع  ) حیسم توعد  مایق و  دلوت و  زکرم  دمآ ،  نیطسلف  هب  سپس  تساخرب ،  رصم  زا  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم درک .  رفـس  زین  زاجح  رـصم و 
نیمه رد  ًابلاغ  زین  رگید  ناربمایپ  تساخرب .  زاجح  نیمزرـس  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  و  دوب ،  نیطـسلف  ماـش و  زین  مالـسلا )

نیا زا  یگمه  اهنآ  هک  دراد  یلیلد  ایآ  تسا ! هدوب  ناهج  زیخربمایپ  هقطنم  هنایم ،  قرـش  تفگ : ناوت  یم  هک  يروط  هب  دنتـسیز  یم  قطانم 
عماوج شیادیپ  عضو  هب  هجوت  اب  تسا ؟  هتـشادن  ار  اهنآ  شریذپ  ای  ناربمایپ  روهظ  هب  يزاین  رگید ،  قطانم  ایآ  و  دـنزیخرب ؟  ناهج  هقطنم 

نیمز قرـشم  هک  دـننک  یم  حیرـصت  ناهج ،  گرزب  ناـخروم  اریز  تسین ،  یتفگـش  ياـج  هلأـسم  نیا  یناـسنا ،  نّدـمت  روهظ  و  يرـشب ، 
تسا و تکربرپ  لاله  ینعم  هب  بیصخ  لاله   ) بیصخ لاله  مان  هب  هک  يا  هقطنم  تسا و  یناسنا  ندمت  هراوهگ  هنایم ) قرـش  ًاصوصخم  )

کی تروص  هب  و  دنک ،  یم  ادـیپ  همادا  دور ،  دـنورا  تارف و  هلجد و  ریـسم  ات  دوش و  یم  عورـش  لین  هرد  زا  هک  تسا  يا  هقطنم  هب  هراشا 
نّدـمت نیرت  یمیدـق  هک  ناتـساب  رـصم  ندـمت  تسا .  ناهج  گرزب  ياهندـمت  هاگداز  تسا ) سکعنم  اـیفارغج  هشقن  يور  گرزب  لـاله 

هنومن همه  تاـماش  ناریا و  نّدـمت  نینچمه  و  زاـجح ،  بوـنج  رد  نمی  ندـمت  و  قارع ،  رد  لـباب  نّدـمت  و  تسا ،  ناـهج  هدـش  هتخاـنش 
اعّدم نیا  يایوگ  دهاش  همه  اه ،  هتشون  گنـس  و  هدنام ،  یقاب  قطانم  نیا  رد  هک  یمهم  یخیرات  راثآ  دنتـسه .  يرـشب  فورعم  ياهندمت 
نایم یکیدزن  هطبار  رگید  يوس  زا  وسکی ،  زا  نیا  ددرگ ،  یم  زاب  رتشیب  ای  لاس  رازه  تفه  هب  قطانم  نیا  رد  یناسنا  ندمت  تمدـق  تسا . 

یقوقح و نیناوق  مه  ات  دـنراد ،  یهلا  ياهنیئآ  هب  يرتدایز  زاـین  ندـمتم ،  ياـهناسنا  اریز  تسا ،  گرزب  ناربماـیپ  روهظ  یناـسنا و  ندـمت 
زاین مییوگ  یم  لیلد  نیمه  هب  دزاس ،  افوکـش  ار  اهنآ  یهلا  ترطف  مه  و  دریگب ،  ار  دـسافم  تایدـعت و  ولج  هدرک ،  نیمـضت  ار  یعامتجا 

ای یشحو ،  ماوقا  تسا .  رتشیب  ینامز  ره  زا  بهذم ،  هب  دنراد ،  يرتشیب  مهس  یتعنـص ،  ندمت  زا  هک  ییاهروشک  ًاصوصخم  زورما ،  رـشب 
یلو دـنرادن .  ار  نآ  رـشن  تردـق  دـنوش ،  اریذـپ  ار  بهذـم  مه  رگا  و  دـنرادن ،  بهاذـم  شریذـپ  يارب  يدایز  یگداـمآ  یـشحوهمین ، 
يارب رگید ،  قطانم  مدرم  اریز  دنک ،  یم  ادیپ  رشن  رگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  تعرـس  هب  دوش ،  راکـشآ  ندمت  زکارم  رد  بهذم  هک  یماگنه 
تـسا نکمم  تسا .  رتشیب  زکارم  نیا  رد  دشاب ،  هچره  رـشن  لئاسو  هوالع  هب  دنراد ،  دـمآ  تفر و  قطانم  نیا  رد  ًامئاد  ناشتالکـشم  لح 

مینک هاگن  ایفارغج  هشقن  هب  تسرد  رگا  یلو  تساخرب ؟  هداـتفا  بقع  هقطنم  کـی  زا  یهلا ،  نیئآ  نیرتگرزب  مالـسا  ارچ  سپ  دوش ،  هتفگ 
 ، هتشاد دوجو  گرزب  فورعم  ندمت  جنپ  يایاقب  نآ ،  فارطا  رد  هک  هدوب  يزکرم  عقاو ،  رد  هّکم »  » ینعی هداتفا  بقع  هطقن  نیا  مینیب  یم 

ناریا ندمت  یقرش ،  لامش  رد  تاماش ،  یقرش و  مور  ندمت  لامـش ،  رد  تسا .  هدش  یم  باسح  هریاد  زکرم  دننام  اهنآ  هب  تبـسن  هّکم  و 
تفای شرتسگ  مالسا  هک  یماگنه  لیلد ،  نیمه  هب  تسرد  ناتساب ،  رصم  نّدمت  برغ ،  رد  و  نمی ،  نّدمت  بونج ،  رد  روشآ ،  هدلک و  و 

و تفرگ ،  ار  مادـک  ره  تبثم  ياه  هبنج  دومن ،  بوذ  دوخ  رد  ار  همه  داد و  رارق  دوخ  هرطیـس  ریز  ار  هناگجنپ  ياهندـمت  نیا  ورملق  مامت 
رهاظ قطانم  نیا  رـساترس  رد  یمالـسا  هوکـشاب  ندـمت  دوزفا و  نآ  رب  ار  یلمع  یتدـیقع و  مهم  لئاسم  درک و  فذـح  ار  یفنم  ياه  هبنج 

ثوعبم هنایم  قرـش  زا  ار  شیوخ  گرزب  ناربمایپ  میکح  دـنوادخ  ارچ  دوش  یم  نشور  میتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اـب  هصـالخ  تشگ . 
هک میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  زا  یثیدـح  رد  1 ـ  ( 2  . ) تسا یهلا  گرزب  ناـیدا  روـهظ  نوناـک  نیمز  قرـشم  ارچ  و  هدرک ، 
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: ۀفوکلا یبرغ  یلیامم  تارفلا  نتم  یلع  ۀیرق  یف  هموق  حون و  لزنم  ناک  و  مالـسلا ) هیلع   ) حون نمز  یف  اهدجـسم  ۀـفوکلا و  تناک  دومرف :
یبرغ فرط  رد  تارف  رانک  رد  يدابآ ،  کـی  رد  شموق  حون و  لزنم  تشاد و  دوجو  مالـسلا ) هیلع   ) حون ناـمز  رد  شدجـسم ،  هفوک و  »

 . مایپ 7/367 2 ـ  ثیدح 19 . ) دوه ،  هروس  ریسفت  یشایع  ریسفت  « ) دوب هفوک 

؟  دش التبم  زیگنا  ترفن  يرامیب  هب  بوّیا )  ) ادخ ربمایپ  ایآ  62 ـ 

نآرق رد  تسا ،  لثملا  برـض  همه  نایم  رد  بویا  ربص  هک  هیاپ  نآ  ات  تسا ،  یئابیکـش  ربص و  رهظم  هک  گرزب  ربماـیپ  نیا  كاـپ  هرهچ   
هنافـسأتم یلو  دروآ .  یم  لمع  هب  وا  زا  ار  لیلجت  نیرتهب  ترـضح ،  نآ  ناتـساد  نایاپ  زاغآ و  رد  دنوادخ  تسا  هدمآ  ص )  ) هروس دیجم 

زا وا  سدق  تحاس  هک  دنا  هتسب  نآ  رب  یتافارخ  و  هدنامن ،  نوصم  اناد  نانمـشد  ای  نالهاج و  دربتـسد  زا  زین  گرزب  ربمایپ  نیا  تشذگرس 
زا ار  وا  هیرق  لها  هک  دش  وبدـب  نفعتم و  ردـقنآ  و  تشادرب ،  مرک  شندـب  يرامیب  ماگنه  هب  بویا  هکنیا  هلمج  زا  تسا ،  هزنم  كاپ و  نآ 

ناربمایپ تلاسر  اریز  دشاب ،  هدش  رکذ  ثیدـح  بتک  يالبال  رد  دـنچ  ره  تسا  لوعجم  یتیاور  نینچ  کش  نودـب  دـندرک ! نوریب  يدابآ 
نتفرگ هلصاف  مدرم و  يرازیب  رفنت و  بجوم  هچنآ  و  دنریگ ،  سامت  اهنآ  اب  تبغر  لیم و  اب  دنناوتب  نامز  ره  رد  مدرم  هک  دنک  یم  باجیا 

اب هک  ارچ  دوب ،  دهاوخن  اهنآ  رد  یقالخا ،  تنوشخ  ای  و  ینامسج ،  بویع  ای  و  دشاب ،  زیمآ  رفنت  ياهیرامیب  هاوخ  دوش ،  یم  اهنآ  زا  دارفا 
ول مهل و  تنل  هللا  نم  ۀمحر  امبف  : » دـیوگ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  دروم  رد  دـیجم  نآرق  دراد .  داضت  اهنآ  تلاسر  هفـسلف 
زا يدوب ،  لدگنـس  نشخ و  رگا  هک  يدـش  نابرهم  مرن و  اهنآ  يارب  یهلا  تمحر  وترپ  رد  :« » کلوح نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اـظف  تنک 
 . دنوش هدنکارپ  شفارطا  زا  هک  دـشاب  نانچ  دـیابن  ربمایپ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  هیآ  نیا  ( . 159 نارمع ـ  لآ  « ) دندش یم  هدـنکارپ  وت  درگ 

هنومن 19/303 ریسفت  1 ـ  ( 1)

؟  تسا هدوب  هنوگچ  مدآ  نادنزرف  جاودزا  63 ـ 

« ، دروآ دوجوب  یناوارف  نانز  نادرم و  شرـسمه ،  مدآ و  زا  دـنوادخ  « » ءاسن ًاریثک و  ًالاجر  امهنم  ّثبو   » تسا نینچ  ءاـسن  هروس  لّوا  هیآ   
نآ رد  یثلاـث  دوجوم  تسا و  هتفرگ  تروص  شرـسمه  مدآ و  قیرط  زا  اـهنت  مدآ  نادـنزرف  لـسن  ریثکت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا 

داژن و اب  اهنآ  رگا  اریز  دنـشاب  هدرک  جاودزا  مهاب  رهاوخ ) ردارب و   ) مدآ نادـنزرف  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  همزال  تسا .  هتـشادن  تلاـخد 
تسا و هدش  دراو  زین  يدّدعتم  ثیداحا  رد  عوضوم  نیا  دوب .  دهاوخن  قداص  ود ) نآ  زا  « ) امهنم  » دنـشاب هدرک  جاودزا  يرگید  نارـسمه 

اریز هدوب  حابم  اه  جاودزا  نیا  هدش  لقن  تیب  لها  همئا  زا  ثیداحا  زا  یضعب  رد  هک  یلالدتسا  قبط  هکنیا  هچ  تسین  بّجعت  ياج  مه  دایز 
دنوادـخ فرط  زا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  راک ،  کی  ّتیعونمم  تسا  یهیدـب  دوب ،  هدـشن  لزان  ردارب  رهاوخ و  جاودزا  میرحت  مکح  زونه 

میرحت ًادعب  دشاب و  زئاج  یبلطم  اه  نامز  زا  يا  هراپ  رد  هک  دـنک  باجیا  یحلاصم  اه و  ترورـض  هک  دراد  یعنام  هچ  دـشاب  هدـش  میرحت 
جاودزا هب  دقتعم  هک  یناسک  هب  ًادیدش  دنا و  هدرکن  جاودزا  مهاب  زگره  مدآ  نادنزرف  هک  هدش  حیرـصت  يرگید  ثیداحا  رد  یلو  ددرگ . 
ثیداحا دیاب  میهد  حیجرت  تسا  نآرق  رهاظ  قفاوم  هچنآ  ضراعتم  ثیداحا  رد  هک  دشاب  انب  رگا  و  تسا .  هدـش  هلمح  دـنرگیدکی  اب  اهنآ 

ناگدـنامزاب اب  مدآ  نادـنزرف  دوش : هتفگ  هک  تسه  زین  يرگید  لامتحا  اجنیا  رد  تسا .  قوف  هیآ  قفاوم  اریز  دومن  باـختنا  ار  لّوا  هتـسد 
دهد یم  ناشن  زین  زورما  یملع  تاعلاطم  هدوبن ،  نیمز  يور  ناسنا  نیلوا  مدآ ،  یتایاور  قبط  اریز  دـنا  هدرک  جاودزا  نیـشیپ  ياـه  ناـسنا 
نامز نونک  ات  مدآ  شیادـیپ  خـیرات  زا  هک  یلاح  رد  هدرک ،  یم  یگدـنز  نیمز  هرک  رد  لبق  لاس  نویلیم  دـنچ  زا  ًـالامتحا  ناـسنا  عون  هک 

رد مدآ  شیادیپ  ماگنه  هب  هک  دنا  هتـسیز  یم  نیمز  رد  يرگید  ياه  ناسنا  مدآ  زا  لبق  هک  مینک  لوبق  دـیاب  نیاربانب  درذـگ ،  یمن  يدایز 
هک روطنامه  یلو  دـشاب  هدرک  جاودزا  نیـشیپ  ياه  لسن  زا  یکی  هدـنامیقاب  اب  مدآ  نادـنزرف  هک  دراد  یعنام  هچ  دـنا ،  هدوب  ضارقنا  لاح 

ثحب نیا  هلـصوح  زا  هک  دراد  يرتشیب  يوگتفگ  هب  جاـیتحا  ثحب  نیا   . ) تسین راـگزاس  نادـنچ  قوف  هیآ  رهاـظ  اـب  لاـمتحا  نیا  میتـفگ 
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هنومن 3/246 ریسفت  1 ـ  ( 1 ( . ) تسا جراخ 

؟  تسیچ ص )  ) ربمایپ نارسمه  ددعت  هفسلف  64 ـ 

میناد یم  اریز  تسا .  هدوب  وا  یگدنز  رد  یـسایس  یعامتجا و  تالکـشم  هلـسلس  کی  لح  يارب  ددـعتم  فلتخم و  نانز  اب  ربمایپ  جاودزا   
نامیا وا  هب  یمک  دودـحم و  هدـع  زج ،  اهتدـم  ات  و  دوب ،  اهنت  کت و  درک  دـنلب  ار  مالـسا  يادـن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  یماگنه 

ماوقا و همه  هک  تسا  یعیبط  داد ،  گنج  نالعا  همه  هب  و  درک ،  مایق  دوخ  طیحم  رـصع و  یفارخ  تادـقتعم  ماـمت  دـض  رب  وا  دـندرواین ، 
داجیا اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  هدافتسا  نانمشد  سدقمان  داحتا  نتسکش  يارب  لئاسو  مامت  زا  دیاب  و  دنوش .  جیسب  وا  دض  رب  طیحم  نآ  لئابق 

بوسحم يدـنواشیوخ  هطبار  یلهاج ،  برع  نایم  رد  هطبار  نیرتمکحم  اریز  دوب ،  فلتخم  لئابق  اب  جاودزا  قیرط  زا  يدـنواشیوخ  هطبار 
رد يدایز  نئارق  دندرمش .  یم  هانگ  ار  وا  نتـشاذگ  اهنت  و  مزال ،  ار  وا  زا  عافد  و  دنتـسناد ،  یم  دوخ  زا  هراومه  ار  هلیبق  داماد  و  دش ،  یم 

دننام وا  ياهجاودزا  یـضعب  و  تسا .  هتـشاد  یـسایس  هبنج  دراوم  زا  يرایـسب  رد  لقاال  ربمایپ  ياهجاودزا  دهد  یم  ناشن  هک  میراد  تسد 
نتساک يارب  رگید  یضعب  تسا .  هدمآ  بازحا  هروس  هیآ 37  لیذ  رد  نآ  حرش  هک  هدوب  یلهاج  تنس  نتسکش  يارب  بنیز ، »  » اب جاودزا 
یگلاس نس 25  رد  هک  یسک  تسا  نشور  تسا .  هدوب  جوجل  بصعتم و  ماوقا  ای  صاخشا و  تبحم  بلج  یتسود و  حرط  ای  توادع ،  زا 

هب دیامن و  یم  تعانق  هویب  نز  کی  نیمه  هب  اهنت  یگلاس  ات 53  و  دنک ،  یم  جاودزا  يا  هلاس  لهچ  هویب  نز  اب  هدوب  وا  یناوج  ناوفنع  هک 
ًامتح دـنز  یم  تسد  يددـعتم  ياهجاودزا  هب  دـعب  و  دـسر ،  یم  تلوهک  نس  هب  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  دوخ  یناوج  نارود  بیترت  نیا 
نایم رد  ددعتم  جاودزا  هلاسم  هکنیا  اب  اریز  داد ،  دنویپ  یسنج  ياه  هزیگنا  هب  ناوت  یمن  ار  نآ  یباسح  چیه  اب  و  دراد ،  يا  هفـسلف  لیلد و 
يارب یتیدودحم  هنوگچیه  هتفر و  یم  مود  رسمه  يراگتساوخ  هب  لوا  رسمه  یهاگ  یتح  هدوب و  يداع  هداس و  رایسب  زور ،  نآ  رد  برع 
طئارش هن  و  تشاد ،  یعامتجا  عنام  هن  یناوج  نینس  رد  ددعتم  ياهجاودزا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يارب  دندوبن  لئاق  يرـسمه  نتفرگ 

نز کی  اب  اهنت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تسا  هدمآ  خـیراوت  رد  هکنیا  بلاج  دـش .  یم  بوسحم  یـصقن  نیرتمک  هن  و  یلام ،  نیگنس 
لیامت نادنچ  یـسنج  ياه  هبنج  زا  دنتـسناوت  یمن  ًاعبط  هک  دـندوب  هویب  نانز  همه  وا  نارـسمه  هیقب  دوب ،  هشیاع  وا  درک و  جاودزا  هرکاب » »

و دشن ،  ماجنا  دقع  مسارم  زج  درک و  جاودزا  يددعتم  نانز  اب  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  خـیراوت  زا  یـضعب  رد  یتح  ( . 1) دنزیگنارب ار  یسک 
لاحشوخ ردق  نیمه  هب  اهنآ  و  ( . 2) درک تعانق  لئابق  نانز  زا  یضعب  يراگتساوخ  هب  اهنت  يدراوم  رد  یتح  درکن ،  اهنآ  اب  شزیمآ  زگره 

لصاح اهنآ  يارب  راختفا  نیا  و  هدش ،  هدیمان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـسمه  مان  هب  نانآ  هلیبق  زا  ینز  هک  دندرک  یم  تاهابم  دندوب و 
دندش یم  رت  ممصم  وا  زا  عافد  رد  و  رتمکحم ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ اب  اهنآ  یعامتجا  دنویپ  هطبار و  بیترت  نیا  هب  و  تسا ،  هتـشگ 

رگا هک  یلاح  رد  دنام ،  راگدای  هب  وا  زا  یمک  نادنزرف  یلو  دوبن  یمیقع  درم  ًاملسم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هکنیا  اب  رگید  يوس  زا  . 
تـسا هجوت  لباق  زین  و  دشاب .  هدنام  راگدای  هب  وا  زا  يرایـسب  نادنزرف  دیاب  دـش  یم  ماجنا  نانز  نیا  یـسنج  هبذاج  رطاخ  هب  اهجاودزا  نیا 

اهلاس و  دوب ،  لاس  نس و  مک  رایـسب  دـمآرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يرـسمه  هب  هک  یماـگنه  هشیاـع  دـننام  ناـنز  نیا  زا  یـضعب  هک 
هتـشاد و يرگید  ياه  هزیگنا  يرتخد  نینچ  اـب  جاودزا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  دـشاب ،  وا  يارب  یعقاو  رـسمه  کـی  تسناوت  اـت  تشذـگ 

هللا یلص  ) مالسا ربمایپ  ددعتم  ياهجاودزا  دنا  هتـساوخ  مالـسا  نانمـشد  هچرگ  میدرک .  هراشا  الاب  رد  هک  تسا  هدوب  اهنامه  یلـصا  فده 
ماگنه هب  ربمایپ  يالاب  نس  یلو  دنزاسب ،  نیغورد  ياه  هناسفا  نآ  زا  و  دـنهد ،  رارق  هناضرغم  تالمح  نیرتدـیدش  زیواتـسد  ار  ( هلآو هیلع 

زا یتمسق  هب  الاب  رد  هک  یفلتخم  نئارق  و  رگید ،  يوس  زا  نانز  نیا  يا  هلیبق  ینس و  صاخ  طئارـش  و  وس ،  کی  زا  ددعتم  ياهجاودزا  نیا 
دلج راونالا  راحب  1 و 2 -  ( 3  . ) دزاس یم  شاف  ار  ناضرغم  ياه  هئطوت  و  دنک ،  یم  یباتفآ  ار  تقیقح  موس ،  يوس  زا  میدرک  هراشا  اهنآ 
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؟  تسا هدش  فیرحت  نآرق  ایآ  65 ـ 

هک ینآرقو  تسا ،  هدادن  يور  نآرق  رد  یفیرحت  هنوگچیه  هک  تسا  نیا  ننست  لها  هعیش و  نادنمشناد  همه  نایم  رد  روهـشم  فورعم و   
مک نآ  زا  یفرح  هملک و  یتح  و  هدش ،  لزان  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  رب  هک  تسا  ینآرق  نامه  تسرد  تسام ،  تسد  رد  زورما 
دنا هدرک  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  هک  ار  یناسک  هلمج  زا  نیرخأتم ،  ءامدـق و  زا  هعیـش  گرزب  ياـملع  ناـیم  رد  تسا .  هدـیدرگن  داـیز  و 

ثحب نایبت )  ) شفورعم ریسفت  لوا  رد  وا  تسا ،  فورعم  هفئاطلا  خیش  هب  هک  یسوط  خیش  موحرم  1 ـ  درب : مان  ناوت  یم  ار  ریز  نادنمشناد 
سیئر 3 ـ  تسا .  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هیماما  ياـملع  مظاـعا  زا  هک  یـضترم  دیـس  2 ـ  دراد .  هنیمز  نیا  رد  یعطاـق  حیرـص و  نـشور و 

رد یفیرحت  هنوگچیه  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  : » دیوگ یم  هیماما  دئاقع  نایب  رد  وا  هیوباب ،  نب  یلع  نب  دّمحم  قودـص  موحرم  نیثدـحملا 
فشاک موحرم  5 ـ  دراد .  هنیمز  نیا  رد  یئایوگ  ثحب  شریسفت  همدقم  رد  زین  یسربط  موحرم  گرزب  رـسفم  4 ـ  تسا . » هدادن  خر  نآرق 
روـهمج زا  ار  نآرق  فـیرحت  مدــع  یقثوـلا  ةورع  باـتک  رد  يدزی  قـقحم  موـحرم  6 ـ  تسا .  نیرخأـتم  ياـملع  ناـگرزب  زا  هک  ءاـطغلا 

و هللارون » یـضاق  « ، » یئاهب خیـش  « ، » دیفم خیـش   » دننام رگید  ناگرزب  زا  يرایـسب  زا  هدـیقع  نیا  زین  و  7 ـ  دنک .  یم  لقن  هعیـش  نیدهتجم 
زا نآرق ،  رد  فیرحت  عوقو  دنچ  ره  دنا .  هدـیقع  نیمه  رب  ًابلاغ  زین  تنـس  لها  نیققحم  ناگرزب و  تسا .  هدـش  لقن  هعیـش  نیققحم  ریاس 
ود نادنمـشناد  ناگرزب  يرگنـشوراب  هک  هدش  لقن  دنا  هتـشاد  نآرق  هرابرد  یـصقان  تاعالطا  هک  تنـس  لها  هعیـش و  نیثدحم  زا  یـضعب 
یم تایسلبارطلا » لئاسملا   » باوج رد  یضترم  دّیس  موحرم  هک  اجنآ  ات  تسا .  هدش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  لاطبا و  هدیقع  نیا  بهذم 
بتک یخیرات و  گرزب  ثداوح  ایند و  فورعم  ياهرهـش  زا  ام  عالطا  دننام  هک  تسا  نشور  حضاو و  ردقنآ  نآرق  لقن  تّحـص  : » دـیوگ

سیراپ ندـنل و  نوچمه  ای  هنیدـم و  هکم و  نوچمه  یئاهرهـش  دوجو  رد  دـناوت  یم  سکچیه  لـثملا  یف  اـیآ  تسا . » فورعم  روهـشم و 
ای ناریا و  هب  ار  لوغم  هلمح  هلأسم  دناوت  یم  یـسک  ایآ  و  دشاب ! ؟  هدرکن  ترفاسم  اهرهـش  نیا  زا  کیچیه  هب  زگره  دـنچ  ره  دـنک  کش 
 ، تسا هدیسر  امب  رتاوت  هب  اهنیا  همه  هکنیا  رطاخ  هب  دناوت ؟  یمن  ارچ  دوش ! ؟  رکنم  ار  مود  لوا و  یناهج  گنج  ای  هسنارف و  ریبک  بالقنا 

لها هعیـش و  نایم  هقرفت  يارب  دـنا  هتـساوخ  یـضرغم  دارفا  رگا  و  درک .  میهاوخ  نایب  ًادـعب  هک  یحرـش  هب  تسا  هنوگنیمه  زین  نآرق  تایآ 
هک تسین  بیجع  نیا  تسا .  عیـشت  ياملع  گرزب  بتک  ناشیاعدا  ندوب  لطاب  رب  لیلد  دنهد  تبـسن  هعیـش  هب  ار  فیرحت  هب  داقتعا  ننـست 

هروس زا  مهن  هیآ  لـیذ  رد  دراد ـ  یـصاخ  بصعت  تیـساسح و  هعیـش »  » هب طوبرم  لـئاسم  رد  میناد  یم  هک  يزار ـ » رخف   » نوـچمه يدرف 
نآرق رد  ناصقن  هدایز و  رییغت و  هب  لئاق  هک  تسا  هعیش  لوق  لاطبا  رب  لیلد  نوِظفاَحل ) َُهلّانِا  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِا   ) هیآ نیا  دیوگب : رجح ـ 

رگا و  دـنرادن ،  هتـشادن و  ار  يداقتعا  نینچ  کیچیه  هک  تسا  هعیـش  ناققحم  ناگرزب و  وا ،  روظنم  رگا  تفگ : دـیاب  ًاحیرـص  دـنا ! هدـش 
هدرک انتعا  نآ  هب  اهنآ  هن  هک  دراد  دوجو  زین  تنـس  لها  نایم  رد  نآ  ریظن  تسا ،  هعیـش  نایم  رد  هنیمز  نیا  رد  یفیعـض  لوق  دوجو  روظنم 

ناصقنلا نم  ظوفحم  نآرقلا ) يا   ) هنأ بیرال  : » دـیوگ یم  نینچ  ءاطغلا  فشک  شباتک  رد  ءاطغلا » فشاک   » فورعم ققحم  اـم .  هن  دـنا و 
هنوگره زا  نآرق  هک  تسین  کش  :« » ردانب ةربعال  نامز و  لک  یف  ءاـملعلا  عاـمجا  نآرقلا و  حیرـص  هیلع  لد  اـمک  نایدـلا  کـلملا  ظـفحب 

هب نامز  رصع و  ره  رد  املع  عامجا  نآرق و  حیرـص  هک  تسا  هنوگنامه  تسا ،  هدنام  ظوفحم  دنوادخ  ظفح  وترپ  رد  فیرحتو )  ) دوبمک
هنوگنیا زا  مالسا  خیرات  هحفـص 35 . ) نمحرلا  ءالآ  ریـسفت   ) تسین هظحالم  لباق  ًالـصا  يردان  دارفا  تفلاخم  دهد و  یم  یهاوگ  رما  نیا 
اهمهاـفت ءوـس  نیا  زا  یتمـسق  شیادـیپ  لـماع  میناد  یم  اـم  و  تسا ،  هدـید  ناوارف  درادـن  بصعت  زج  يا  همـشچرس  هـک  اوراـن  ياهتبـسن 

هب راک  دوشن .  رارقرب  نیملسم  فوفـص  نایم  یتدحو  زگره  هک  دنتـشاد  یعـس  دندز و  یم  نماد  لئاسم  هنوگنیا  هب  هک  دنا  هدوب  ینانمـشد 
اه هعیش  : » دیوگ یم  هعیش  زا  تّمذم  نمض  عارصلا »  » دوخ باتک  رد  یمیصقلا » یلع  هللادبع   » يزاجح فورعم  هدنـسیون  هک  هدیـسر  اجنآ 
هب ات  قرش  زاو  بونج ،  ات  لامش  زا  دنک  تکرح  نیشن  هعیش  ياهرهش  رد  هک  یسک  لیلد  نیمه  هب  و  دنا ! هدوب  دجاسم  نانمشد  زا  هراومه 

هچوک سپ  یتح  اهرازاب و  اه و  هچوک  اهنابایخ و  رد  دجاسم  همه  نیا  شرامـش  زا  ام  دینک  رکف  بوخ  ( . 1 !) دنیب یم  دجسم  رتمک  برغ !
یم دوش و  یم  دنلب  يا  هدع  يادـص  هک  تسا  دایز  هطقن  کی  رد  دجـسم  ردـقنآ  یهاگ  میوش ،  یم  هتـسخ  نیـشن  هعیـش  ياهرهـش  رد  اه 
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یم دوش و  یم  دنلب  يا  هدع  يادـص  هک  تسا  دایز  هطقن  کی  رد  دجـسم  ردـقنآ  یهاگ  میوش ،  یم  هتـسخ  نیـشن  هعیـش  ياهرهـش  رد  اه 
هک دیوگ  یم  ینخس  تحارـص  نیا  اب  یفورعم  هدنـسیون  هک  مینیب  یم  لاحنیا  اب  یلو  میزادرپب ،  رگید  ياهراک  هب  دیئایب  تسا  سب  دنیوگ 

(2  . ) درک بجعت  دایز  دیابن  زین  يزار  رخف  نداد  تبسن  زا  نیاربانب  تسا ،  هدنخ  بابـسا  اهنت  مینک  یم  یگدنز  قطانم  نیا  رد  هک  ام  يارب 
قبط هحفص 23 ـ  دلج 2  عارصلا   ) ًادجسم اهضرع  مهدالب و  لوط  یف  براضلا  دهاشی  نا  لقی  اذهل  دجاسملا و  ءادعا  ًادبا  مه  ۀعیـشلاو  1 ـ 

هنومن 11/18 ریسفت  2 ـ  هحفص 300 . ) دلج 3  ریدغلا  رد  ینیما  همالع  لقن 

؟  تسا هزجعم  نآرق  هنوگچ  66 ـ 

؟  تسا هزجعم  نآرق  هنوگچ 

ـ  1 میئامن : یم  لقن  نآرق  تمظع  هرابرد  دنتـسه ،  نآرق  اب  هزرابم  هب  مهتم  هک  یناسک  یتح  ناـگرزب و  ياـه  هتفگ  زا  هلمج  دـنچ  ءادـتبا   
تسا قافتا  دروم  ناملـسم ـ  ریغ  ناملـسم و  زا  معا  مدرم ـ  همه  نایم  رد  نخـس  نیا  : » دیوگ یم  نآرق ) اب  هزرابم  هب  مهتم   ) يّرعم ءالعلاوبا 

نآ دننام  تسا  هتسناوتن  یسک  نونکات  تخاس و  بولغم  دوخ  ربارب  رد  ار  اهلقع  تسا ،  هدروآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هک  یباتک  هک 
 . درادن تهابـش  نانهاک  عجـس  رعـش و  زجر ،  هباطخ ،  زا  معا  برع ،  نایم  لومعم  ياهکبـس  زا  کیچیه  اب  باتک  نیا  کبـس  دروایب ،  ار 

بش رد  نازورف  يا  هراتـس  نوچمه  دریگ  رارق  نارگید  تاملک  نایم  رد  نآ  زا  هیآ  کی  رگا  هک  تسا  يردق  هب  باتک  نیا  هبذاج  زایتما و 
تالکـشم لـح  يارب  تشاد و  ترهـش  برع  ناـیم  رد  ریبدـت  نسح  هب  هـک  يدرم  یموزخم ـ  هریغم  نـب  دـیلو  2 ـ  دـشخرد »! یم  کیرات 

یم اهنآ )! دبـسرس  لگ  « ) شیرق هناـحیر   » ار وا  تهج  نیمه  هب  و  دـندرک ،  یم  هدافتـسا  تیلهاـج  ناـمز  رد  وا  ریبدـت  رکف و  زا  یعاـمتجا 
هب : » تفگ نینچ  دـش و  رـضاح  موزخم  ینب  هفئاط  زا  یلفحم  رد  دینـش  ربمغیپ  زا  ار  رفاغ »  » هروس لوا  زا  هیآ  دـنچ  هکنیا  زا  سپ  دـندیمان . 

رمثمل هالعا  نا  ةوالطل و  هیلع  نا  و  ةوالحل ،  هل  ناو  نایرپ  هن  دراد و  اهناسنا  راتفگ  هب  تهابش  هن  هک  مدینش  ینخس  دّمحم  زا  دنگوس  ادخ 
ياه هخاش  نوچمه   ) نآ يالاب  دراد ،  یـصوصخم  یئابیز  صاـخ و  ینیریـش  وا  راـتفگ  «: » هیلع یلعیـالو  ولعی  هنا  و  قدـغمل ،  هلفـسا  نا  و 

دوش و یم  زوریپ  زیچ  همهرب  هک  تسا  يراتفگ  تسا ،  هیامرپ  نهک ) ناـتخرد  ياـه  هشیر  دـننام   ) نآ نیئاـپ  و  رمثرپ ،  دـنمورب ) ناـتخرد 
نیا هب  راب  کی  رگا  : » دـیوگ یم  نآرق  هرابرد  یـسیلگنا  فورعم  دنمـشناد  خروم و  لیالراک ـ  3 ـ  ( . 1 «) دش دـهاوخن  زوریپ  نآ  رب  يزیچ 

تقیقح تمظع و  هک  هتفای  شرورپ  نآ  هرهوج  نیماضم  رد  يروط  دوجو ،  رارسا  صئاصخ  هتسجرب و  قئاقح  مینکفا ،  رظن  سدقم  باتک 
یملع و باـتک  چـیه  رد  هتفاـی و  صاـصتخا  نآرق  هب  طـقف  هک  تسا  یگرزب  تیزم  دوخ  نیا  ددرگ و  یم  ناـیامن  اـهنآ  زا  یبوخ  هب  نآرق 

ریثأت اب  زگره  یلو  دراذگ  یم  ناسنا  نهذ  رد  یقیمع  تاریثأت  اهباتک  زا  یخرب  ندـناوخ  یلب  دوش ،  یمن  هدـید  رگید  يداصتقا  یـسایس و 
كاپ و تاساسحا  تقیقح و  هب  طوبرم  نآ  یـساسا  ناکرا  نآرق و  هیلوا  يایازم  تفگ : یتسیاب  تهج  نیا  زا  تسین ،  هسیاـقم  لـباق  نآرق 

لماکت دجوم  هک  ار  لئاضف  مامت  نایاپ  هتفاین و  هار  نآ  رد  دـیدرت  کش و  هنوگچیه  هک  تسا  نآ  مهم  نیماضم  لئاسم و  هتـسجرب  نیوانع 
هاگشیپ هب  ریصقت  رذع   » باتک فلؤم  تروپ » نوید  ناج  « ـ  4 ( . 2 «) دهد یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  اهنآ  هتشادرب و  رد  تسا  يرشب  تداعس  و 

نکمم تسین و  یحالصا  حیحـصت و  نیرتکچوک  دنمزاین  هک  تسا  هزنم  اربم و  صئاقن  زا  يا  هزادنا  هب  نآرق  : » دسیون یم  نآرق » دّمحم و 
نیا همه  و  : » دـسیون یم  وا  زاـب  و  ( 3 «) دـنک ساسحا  نآ  زا  یتلالم  نیرتمک  ناسنا  هکنآ  نودـب  دوش  هدـناوخ  نآ  رخآ  هب  اـت  لوا  زا  تسا 
 . . . هدش لزان  دنتسه  اهبرع  نیرتبدؤم  نیرتبیجن و  هک  شیرق  هلیبق  هجهل  هب  ناسل و  نیرتحیصف  نیرتغیلباب و  نآرق  هک  دنراد  لوبق  ار  ینعم 
يرثا نآرق  : » دیوگ یم  یناملآ  دنمـشناد  رعاش و  هتوگ » « ـ  5 ( . 4  . . . «) تسا تاهیبشت  نیرتمکحم  لاکشا و  نیرت  هدنـشخرد  زا  ولمم  و 

یب هرخالاب  ددرگ و  یم  نآ  هبذاج  نوتفم  سپـس  دوش و  یم  هدـیمر  ادـتبا  رد  هدـنناوخ  نآ  ترابع  ینیگنـس  هطـساو  هب  ًاـنایحا )  ) هک تسا 
یپ زا  ار  ام  ربخ ،  یب  ادخ  زا  ناشیـشک  يزارد  نایلاس  : » دسیون یم  رگید  ياج  رد  و  ( . 5 «) دوش یم  نآ  ددعتم  ياهیئابیز  بوذجم  رایتخا 
هداج رد  مدق  ام  هک  ردق  ره  اما  دندوب ،  هتشاد  هاگن  رود  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم نآ  هدندروآ  تمظع  سدقم و  نآرق  قئاقح  هب  ندرب 
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دوخ هب  ار  ملاع  نآرق )  ) ریذپان فیـصوت  باتک  نیا  يدوز  هب  دور و  یم  نیب  زا  اجبان  بصعت  لهج و  ياه  هدرپ  میا  هدراذگ  شناد  ملع و 
ادتبا رد  ام  : » دـیوگ یم  وا  مه  ددرگ !» یم  ناهج  مدرم  راکفا  روحم  ماجنارـس  هدرک ،  ناهج  شناد  ملع و  رد  یقیمع  ریثأت  هدومن و  بلج 

رد هک  اجنآ  ات  تخاس  تریح  راچد  ار  ام  و  درک ،  بلج  دوخ  هب  ار  ام  هجوت  باتک  نیا  هک  دیـشکن  یلوط  اما  میدوب ،  نادرگ  ور  نآرق  زا 
ناناملـسم رد  نآرق  : » دـیوگ یم  فورعم  خروم  تنارود » لـیو  « ـ  6 مـیروآ !» دورف  میلـسترس  نآ  گرزب  یملع و  نیناوـق  لوـصا و  ربارب 

« موبال لوژ  « ـ  7 تسا » هتـشادن  ریظن  هیبش و  ناـهج  قطاـنم  زا  کـیچیه  رد  هک  هدروآ  دوجو  هب  یئاوقت  تلادـع و  سفن و  تزع  ناـنچنآ 
دـمآ و تسدـب  ناناملـسم  يوس  زا  نایناهج  يارب  ملع  شناد و  : » دـیوگ یم  تایالا » لیـصفت   » باـتک رد  يوسنارف  هدنـسیون  دنمـشیدنا و 
« ترونید « ـ  8 دنتخاس . » . . . .  يراج  ناهج  رد  تیرشب  يارب  نآ  زا  اهرهن  دنتفرگ و  تسا  شناد  يایرد  هک  ینآرق »  » زا ار  مولع  نیملسم 

ًامومع تفرگ  جاور  اپورا  رد  هک  تایضایر  هفسلف و  یکلف و  یعیبط و  مولع  هک  مینک  فارتعا  تسا  بجاو  : » دسیون یم  يرگید  قرشتسم 
ایسکاو ارول   » رتکد وناب  9 ـ  ( . 6 !«) تسا مالسا  زا  يرهش  تهج  نیا  زا  اپورا  هکلب  میناناملـسم  نویدم  ام  تسا و  ینآرق  تامیلعت  تکرب  زا 

 . . . تسا زاجعا  زا  يا  هنومن  مالـسا  ینامـسآ  باتک  : » دـسیون یم  مالـسا » عیرـس  تفرـشیپ   » باتک رد  لـپان »  » هاگـشناد داتـسا  يریلگاو »
رد کبـس  نیا  هک  يریثأت  درادن ،  هقباس  تایبدا  رد  نآرق  بولـسا  کبـس و  هنومن  درک ،  دـیلقت  نآ  زا  ناوت  یمن  هک  تسا  یباتک  نآرق » »

هتخاـس زیمآ » زاـجعا  باـتک  نـیا   » تـسا نـکمم  روـطچ  تـسا . . .  نآ  ياـهیرترب  تازاـیتما و  زا  یــشان  دــنک  یم  داــجیا  ناــسنا  حور 
زا يرئاخذ  اه و  هنیجنگ  باتک  نیا  رد  ام  دوب . . .  يا  هدناوخن  سرد  برع  رفن  کی  وا  هکیتروص  رد  دشاب  هلآو ») هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم »
هب تسا .  نوناق  تسایـس و  لاـجر  نیرت  يوق  ناـفوسلیف و  نیرتگرزب  صاخـشا و  نیرتشوه  اـب  تیفرظ  دادعتـسا و  قوف  هک  مینیب  یم  مولع 

نآرق و تیناقح  لـئالد  زا  یکی  ( 8 ( . ) 7) دـشاب يدنمـشناد  هدرک و  لیـصحت  درم  کی  راک  دـناوت  یمن  نآرق  هک  تسا  تاهج  نیا  لیلد 
هجوت ریز  حیـضوت  هب  تقیقح  نیا  ندش  نشور  يارب  تسین  فالتخا  داضت و  نآ  رـسارس  رد  هک  تسا  نیا  هدش  لزان  ادخ  فرط  زا  هکنیا 

ناسنا و دیاین  دوجوب  یئانثتـسا  عضو  هک  یتروص  رد  يداع  طئارـش  رد  لماکت  نوناق  تسا ،  رییغت  رد  ًامئاد  یناسنا  ره  تایحور  : » دـیئامرف
رگا دزاس ،  یم  نوگرگد  ار  اهناسنا  نانخـس  رکفو و  نابز  لاس ،  هام و  زور و  تشذـگاب  ًامئاد  دریگ و  یمرب  رد  مه  ار  وا  راکفا  تایحور 
رگا ًاصوصخم  دراد ،  توافت  زین  باتک  کی  ماجنا  زاغآ و  هکلب  تسین  ناسکی  هدنـسیون  رفن  کی  ياه  هتـشون  زگره  مینک  هاـگن  تقد  اـب 
يزیر یپ  ار  هبناج  همه  يا  هدیقع  یعامتجا و  يرکف و  بالقنا  کی  هیاپ  هک  یثداوح  دشاب  هتفرگ  رارق  گرزب  ثداوح  ناروک  رد  یـسک 
سرد وا  رگا  صوصخ  هب  تسین ،  رداـق  دـهد  لـیوحت  قباـس  هب  فطع  تخاونکی و  ناـسکی و  ار  دوخ  نانخـس  دـهاوخب  ردـقره  وا  دـنک 

ياهیدـنمزاین تاجایتحا و  قبط  رب  لاـس  تدـم 23  رد  هک  نآرق  اّما  دـشاب .  يا  هداتفا  بقع  ًالماک  طـیحم  کـی  هتفاـی  شرورپ  هدـناوخن و 
دننام دـیوگ و  یم  نخـس  عونتم  ًالماک  تاعوضوم  هرابرد  هک  تسا  یباتک  هدـش ،  لزان  فلتخم  الماک  فورظ  طئارـش و  رد  مدرم  یتیبرت 
هرابرد یهاگ  هکلب  تسین ،  دنک  یم  بیقعت  ار  یخیرات  ای  یقوقح  ای  یفـسلف  ای  یـسایس  ای  یعامتجا  ثحب  کی  اهنت  هک  یلومعم  ياهباتک 
هدنهد ناکت  تشذگرس  نیشیپ و  ياهتما  هرابرد  رگید  تقو  ننـسو ،  بادآ  نیناوق و  ماکحا و  هرابرد  ینامز  و  شنیرفآ ،  رارـسا  ودیحوت 
باتک نآرق  نوبلواتـسوگ  رتکد  هتفگ  هب  و  دیوگ ،  یم  نخـس  ادخ  اب  ناگدنب  هطبار  تادابع و  حـیاصن و  ظعاوم و  هرابرد  ینامزو  نانآ ، 

جرد نآ  رد  زین  ناناملسم  یعامتجا  یسایس و  ياهروتسد  هکلب  تسین  اهنت  یبهذم  ياهروتـسد  میلاعت و  هب  رـصحنم  ناناملـسم ،  ینامـسآ 
اّما دـشاب ،  داـیز  ياـهناسون  یئوگ و  فلتخم  ضقاـنت و  داـضت و  زا  یلاـخ  تسین  نکمم  ًاـتداع  تاصخـشم ،  نیا  اـب  باـتک  نینچ  تسا . 
یم یبوخ  هب  تسا ،  ینوزومان  فالتخا و  داضت و  هنوگره  زا  یلاخ  گنهامه ،  نآ  تایآ  همه  تاـهج  نیا  ماـمت  اـب  مینیب  یم  هکیماـگنه 
هیآ رد  ار  تقیقح  نیا  نآرق  دوخ  هکنانچ  تسا  دـنوادخ  هیحان  زا  هکلب  تسین  اـهناسنا  راـکفا  هدـیئاز  باـتک  نیا  هک  مینزب  سدـح  میناوت 

يداع نخس  کی  نیا  دیوگ : یم  دنک و  یم  دیکأت  ار  نآرق  زاجعا  رگید  راب  دوه  هروس  ات 14  تایآ 12  ( 10 ( . ) 9 «) تسا هدرک  نایب  قوف 
تهج نیمه  هب  و  هتفرگ ،  همشچرس  دنوادخ  نایاپ  یب  تردق  ملع و  زا  هک  تسا  ینامسآ  یحو  هکلب  دشاب  یمن  رـشب  زغم  شوارت  تسین ، 

هب ات  هک  یماوقا  یتح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارـصاعم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دبلط و  یم  هزرابم  هب  ار  نایناهج  مامت  دنک و  یم  يدـحت 
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نآرق تایآ  اب  هضراعم  هار  رد  یمادقا  اما  دنداد  تالکـشم  همه  نآ  هب  نت  دـندنام و  زجاع  يزیچ  نینچ  ماجنا  زا  دـندمآ  راک  يور  زورما 
يادـن نیا  تسا ؟  نیا  زا  ریغ  يزیچ  هزجعم ،  ایآ  تسین ،  هدوبن و  هتخاس  رـشب  زا  ًـالوصا  يراـک  نینچ  هک  دوش  یم  نشور  دـندادن  ماـجنا 
يدحت ار  ایند  یملع  لفاحم  مامت  دـناوخ و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  نایناهج  نانچمه  نادـیواج  هزجعم  نیا  و  تسام ،  شوگ  رد  زونه  نآرق 

نا هک  یمولع  اوتحم ،  تهج  زا  هکلب  میهافم ،  یئاسر  و  تارابع ،  تیباذـج  ینیریـش و  ینعی  تغالب ،  تحاصف و  رظن  زا  اهنت  هن  دـنک  یم 
ضقاـنت و هنوگره  زا  یلاـخ  یتاـنایب  تسا ،  تیرـشب  تاـجن  تداعـس و  نماـض  هک  یتاررقم  نیناوق و  دوـب ،  ناـهنپ  اـهناسنا  رظن  زا  ناـمز 
« لالظ یف   » ریسفت رد  بطق  دیـس  هتفگ  هب  یتح  ( 11) اهنیا دـننام  یئوگ و  فازگ  تافارخ و  هنوگره  زا  یلاخ  یخیراوت  یئوگ ،  هدـنکارپ 

نآرق رب  دش  لیکـشت  يدالیم  لاس 1954  رد  هک  نیقرـشتسم  هرگنک  رد  دنتـساوخ  یم  هک  یماگنه  يوروش  هیـسور  رد  نویداـم  زا  یعمج 
شـالت و هجیتن  دـیاب  هکلب  دـشاب ،  هدوب  دّـمحم ـ  ناـسنا ـ  کـی  زغم  شوارت  دـناوت  یمن  باـتک  نیا  هک  دـنتفگ  یم  نینچ  دـنریگب ،  هدرخ 
زا یئاهتمسق  عطق  روطب  هکلب  دشاب ،  هدش  هتشون  برعلا  ةریزج  رد  نآ  همه  هک  درک  رواب  ناوت  یمن  یتح  دشاب ! یگرزب  تیعمج  شـشوک 

همه يارب  یحو  هلاسم  ادـخ و  دوجو  راکنا  ناشقطنم  قبط  نوچ  وس  کـی  زا  اـهنآ  ( . 12 !!) تسا هدش  هتـشون  برعلا  ةریزج  جراخ  رد  نآ 
هب راچان  دننادب  برع  هریزج  رد  یناسنا  زغم  هدیئاز  ار  نآرق  دنتسناوت  یمن  ینعی ،  رگید  يوس  زا  و  دندرک ،  یم  وجتسج  يدام  ریسفت  زیچ 

راکنا ارنآ  یلک  هب  خیرات  هک  يزیچ  نامه  دنداد  دنویپ  ناتسبرع  جراخ  لخاد و  زا  يریثک  تیعمج  هب  ارنآ  دندز و  تسد  یکحضم  ریسفت 
(13 !) دنک یم 

اهتشون یپ 

ـ  4 هحفـص 111 .  باتک  نامه  3 ـ  مالـسا .  يروطارپما  ندمت  ياهنامزاس  باتک  همدـقم  زا  2 ـ  رثدـم .  هروس  مهد  دـلج  نایبلا  عمجم  1 ـ 
نآرق زا  لقن  هب  هدلاخلا  ةزجعملا  6 ـ  نآرقو .  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم هاگشیپ  هب  ریـصقت  رذع  باتک  زا  5 ـ  هحفص 91 .  باتک  نامه 

8 تسا .  هدش  هدافتسا  ربمایپ » نیرخآ  نآرق و   » باتک زا  نآرق  زاجعا  هب  عجار  قوف  ياهثحب  رد  مالسا ـ  عیرس  تفرشیپ  7 ـ  راصعا .  زارفرب 
دلج لالظ  یف  ریسفت  هنومن 9/42 12 ـ  ریسفت  هنومن 4/28 11 ـ  ریسفت  هحفص 309 10 ـ  ربمایپ  نیرخآ  نآرق و  هنومن 1/135 9 ـ  ریسفت   ـ

هنومن 11/410 ریسفت  13 ـ  هحفص 282 .   5

؟  تسا نآ  تغالب  تحاصف و  هب  رصحنم  نآرق  زاجعا  ایآ  67 ـ 

يامدـق زا  یهورگ  هک  نانچنآ  تاریبعت ـ  یئاسر  ناـیب و  ینیریـش  تغـالب و  تحاـصف و  هبنج  هب  رـصحنم  نآرق  زاـجعا  هک  تسین  کـش   
نایب و  دوب ،  هدـشن  هتخانـش  زور  نآ  اـت  هک  یمولعو  ینید ،  فراـعم  ناـیب  رظن  زا  اـهنیا  رب  هوـالع  هکلب  تسین ،  دـنا ـ  هدرک  رکف  نیرـسفم 

زاجعا هبنج  زین  نآ ،  رد  فالتخا  داضت و  دوجو  مدـع  و  تافارخ ،  اطخ و  هنوگ  ره  زا  هتـساریپ  نیـشیپ  خـیراوت  رکذ  و  نیناوق ،  ماـکحا و 
نوگانوگ دـهاوش  تسا .  اسآ  زجعم  دوخ  عون  رد  زین  نآرق  تاملک  تاغل و  صوصخم  گنهآ  نارـسفم ،  زا  یـضعب  هتفگ  هب  هکلب  دراد . 

نم دیوگ : یم  نینچ  وا  هدش : عقاو  فورعم  رسفم  بطق  دیـس  يارب  هک  تسا  ریز  نایرج  هلمج  زا  دنا  هدرک  رکذ  عوضوم  نیا  يارب  یبلاج 
رظان رفن  شش  هدش و  عقاو  نم  دوخ  يارب  هک  منک  یم  نایب  ار  يا  هثداح  اهنت  میوگ ،  یمن  ینخس  هدش  عقاو  نارگید  يارب  هک  یثداوح  زا 

كرویوین يوس  هب  ار  سلطا  سونایقا  يرـصم ،  یتشک  کی  اب  هک  میدوب  ناناملـسم  زا  رفن  شـش  ام  رگید . ) رفن  جنپ  مدوخ و   ) دـندوب نآ 
هک میداتفا  رکف  نیا  هب  هعمج  زور  دوبن ،  ناملـسم  ام  زج  نارفاسم  ناـیم  رد  یـسک  و  دوب ،  نز  درم و  یتشک 120  نارفاـسم  میدومیپ ،  یم 
رد یمالـسا  هسامح  کی  میدوب  لیام  یبهذـم  هضیرف  هماقا  رب  هوالع  ام  و  میهد ،  ماجنا  یتشک  يور  رب  سونایقا و  بلق  رد  ار  هعمج  زاـمن 

لیام یتح  وا  هک  صوصخ  هب  مینیرفایب ،  تشاد ،  یمنرب  دوخ  یتاغیلبت  همانرب  زا  تسد  زین  یتشک  لخاد  رد  هک  یحیسم  رـشبم  کی  لباقم 
یتشک هحفص  رد  ار  تعامج  زامن  ام  هک  درک  تقفاوم  دوب  یـسیلگنا  رفن  کی  هک  یتشک  يادخان  دنک . ! غیلبت  تیحیـسم  هب  مه  ار  ام  دوب 
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نیا زا  اهنآ  و  دـنناوخب ،  زامن  ام  اب  هک  دـش  هداد  هزاجا  زین  دـندوب  اـقیرفآ  ناناملـسم  زا  همه  هک  زین  یتشک  ناـنکراک  هب  و  میهد ،  لیکـشت 
ندناوخ هب  بطق ) دیـس   ) نم تفرگ ! یم  ماجنا  یتشک  يور  رب  هعمج  زامن  هک  دوب  يراب  نیتسخن  نیا  اریز  دندش  لاحـشوخ  رایـسب  نایرج 
هضیرف نیا  ماجنا  بقارم  تقد  اب  دندوب و  هدز  هقلح  ام  فارطا  ناملـسم ،  ریغ  نارفاسم  هکنیا  بلاج  متخادرپ و  تماما  هعمج و  زامن  هبطخ 

هورگ نیا  نایم  رد  یلو  دنتفگ ،  کیربت  ام  هب  ار  تیقفوم  نیا  و  دندمآ ،  ام  دزن  اهنآ  زا  يدایز  هورگ  زامن  نایاپ  زا  سپ  دـندوب .  یمالـسا 
قوف وا  تسا . ! هدرک  رارف  وا ،  مسینومک  و  وتیت »  » منهج زا  هک  تسا  يوالـسگوی  لها  یحیـسم و  نز  کی  میدیمهف  ًادـعب  هک  دوب  یمناخ 
نابز هب  وا  دوبن .  نتـشیوخ  لرتنک  هب  رداـق  دوب و  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کـشا  هک  يدـح  هب  دوب  هتفرگ  رارق  اـم  زاـمن  ریثأـت  تحت  هداـعلا 

شیشک منیبب  دیئوگب  دوب ،  نیا  شنانخس  هلمج  زا  و  تفگ ،  یم  نخس  یصاخ  عوشخ  عوضخ و  دیدش و  رثأت  اب  هتخیمآ  هداس و  یسیلگنا 
نایحیسم دزن  رد  هکنانچنآ  دنک  زامن  هماقا  یناحور  درم  کی  ای  شیشک  دیاب  ًامتح  هک  درک  یم  رکف  وا   ) تفگ یم  نخس  یتغل  هچ  اب  امش 

میتفگ وا  هب  ماجنارس  و  دهد ) ماجنا  دناوت  یم  ینامیا  اب  ناملسم  ره  ار  یمالسا  همانرب  نیا  هک  میدرک  یلاح  وا  هب  يدوز  هب  ام  یلو  تسا ، 
نیا هک  مدید  حوضو  هب  اما  مدـیمهفن  ار  امـش  بلاطم  زا  هملک  کی  دـنچ  ره  نم  تفگ  وا  یلو  میدرک .  یم  تبحـص  یبرع  تغل  اب  ام  هک 
ماما هبطخ  يالبال  رد  هک  دوب  نیا  درک  بلج  دوخ  هب  هداـعلا  قوف  ارم  رظن  هک  یبلطم  رت  مهم  نیا  زا  اـما  تشاد  یبیجع  گـنهآ  تاـملک ، 

نم مادـنا  رب  هزرل  هک  نانچنآ  دـندوب  یقیمع  رثؤم و  هداعلا  قوف  گنهآ  ياراد  اهنآ  دوب ،  زاتمم  هیقب  زا  هک  تشاد  دوجو  یئاه  هلمج  امش 
حور زا  ولمم  درک  یم  ادا  ار  اه  هلمج  نیا  هک  یماگنه  هب  امـش  ماما  منک  یم  رکف  دندوب ،  يرگید  بلاطم  اه  هلمج  نیا  ًانیقی  تخادـنا  یم 

ار اهنآ  زامن  رد  هبطخ و  ءانثا  رد  نم  هک  دوب  نآرق  زا  یتایآ  نامه  اه  هلمج  نیا  میدـش  هجوتم  میدرک و  رکف  یمک  اـم  دوب ! هدـش  سدـقلا 
ار یئوناب  یتح  هک  تسا  ّرثؤم  نانچنآ  نآرق  صوصخم  گنهآ  هک  تخاس  هتکن  نیا  هجوتم  داد و  ناکت  ار  اـم  عوضوم  نیا  مدـناوخ ،  یم 

ریسفت 2 ـ  هحفص 422 .  دلج 4  لالظ  یف  ریـسفت  1 ـ  ( 2 () 1) دهد یم  رارق  دوخ  دـیدش  ریثأت  تحت  دـمهف  یمن  ارنآ  موهفم  هملک  کی  هک 
هنومن 8/289

؟  دنا هدرواین  ار  نآرق  لثم  هک  اجک  زا  68 ـ 

( ربمایپ  ) دوخ هدـنب  رب  هچنآ  هرابرد  رگا  هلثم » نم  ةروسب  اوتأف  اندـبع  یلع  انلّزن  اّمم  بیر  یف  متنک  ناو   » میناوخ یم  هیآ 23  هرقب  هروس  رد 
ار نآرق  لثم  هک  اجک  زا  دوش : یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دیروایب  نآ  دننامه  هروس  کی  لقاال )  ) دیراد دیدرت  کش و  میا  هدرک  لزان 

هللا یلـص  ) ربمغیپ نامز  رد  یمالـسا  ياهروشک  لخاد  رد  اریز  دزاس ،  یم  نشور  ار  لاؤس  نیا  خساپ  مالـسا  خیرات  هب  يرظن  دنا ؟  هدرواین 
زا ناناملسم  فیعضت  يارب  هک  دنتسیز  یم  یبصعتم  تخسرس و  نایدوهی  نایحیـسم و  هنیدم  هکم و  دوخ  رد  یتح  وا  زا  سپ  و  هلآو ) هیلع 
یم یگدنز  هداهن  مان  قفانم »  » ار اهنآ  دـیجم  نآرق  هک  امن » ناملـسم   » یعمج ناناملـسم  نایم  رد  هوالع  دـندرک و  یم  هدافتـسا  یتصرف  ره 

یگنوگچ هنیدم و  ناقفانم  زا  وا  ناتسدمه  بهار و  رماعوبا »  » هرابرد هچنآ  دننام   ) دوب نانآ  هدهع  رب  ناگناگیب  یسوساج  لور  هک  دندرک 
رد نآرق  هک  ار  یبیجع  هنحص  نآ  دش و  هنیدم  رد  رارض » دجسم   » نتخاس هب  یهتنم  هک  هدش  لقن  خیراوت  رد  مور  روطارپما  اب  اهنآ  طابترا 

تقد هب  هک  تخسرس  بصعتم و  نانمشد  زا  هدع  نآ  ناقفانم و  زا  هتسد  نیا  ًاملـسم  دروآ . ) دوجوب  تسا  هدرک  هراشا  نآ  هب  هبوت »  » هروس
هدرک ادیپ  یـسرتسد  یباتک  نینچ  هب  رگا  دـندرک  یم  لابقتـسا  دوب  ناناملـسم  نایز  هب  هک  ینایرج  ره  زا  دـندوب و  نیملـسم  عاضوا  بقارم 

یم اذل  و  دندیشوک .  یم  شیرادهگن  ظفح و  رد  لقاالای  دنداد و  یم  رشن  ارنآ  دنتسناوت  یم  هک  اجنآ  ات  اهنآ  نتسکش  مه  رد  يارب  دندوب 
: هلمج زا  تسا  هدرک  طبض  ار  اهنآ  مان  خیرات  دنشاب ،  هتساخرب  نآ  رقاب  هضراعم  هب  تسا  نکمم  یفیعـض  لامتحا  هب  هک  يدارفا  یتح  مینیب 
رد نونکا  مه  روبزم  باتک  هک  یتروص  رد  تسا .  هتشون  روظنم  نیمه  هب  ار  ۀمیتیلا » ةردلا   » باتک وا  هک  دنا  هدرب  ار  عفقم » نب  هللادبع   » مان

نیا روطچ  میناد  یمن  تسا ،  هدـشن  بلطم  نیا  هب  باتک  نآ  رد  يا  هراشا  نیرتکچوک  تسا و  هدـش  پاچ  راب  نیدـنچ  تسا و  اـم  راـیتخا 
رد تسا ،  هدومن  توبن  ءاعدا  هک  دنا ،  هدرک  رکذ  زین  هرمز  نیا  رد  ار  رعاش  یفوک  نیسح  نب  دمحا  یبنتم »  » مان دنا ؟  هداد  وا  هب  ار  تبـسن 
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 . تسا هدوب  یبـلط  هاـج  سح  یگداوناـخ و  ياـهتیمورحم  يزاورپ ،  دـنلب  رتـشیب  وا  هیعاد  هک  دـهد  یم  ناـشن  يداـیز  نئارق  هک  یتروـص 
اب هزرابم  هیعاد  تقو  چیه  اما  هدـش  لقن  مالـسا  هب  تبـسن  هدـننز  نانخـس  وا  زا  هچرگ  تسا ،  هدـش  رما  نیا  هب  مهتم  زین  يرعم » يالعلاوبا  »

تسا یناسک  زا  ًاملسم  همامی  مدرم  زا  باذک » هملیسم   » یلو تسا .  هتفگ  نآرق  تمظع  هرابرد  یبلاج  تالمج  هکلب  تسا  هتشادن  ار  نآرق 
رد ار  اهنآ  زا  هلمج  دنچ  تسین  دـب  تسا ،  رتشیب  نآ  یحیرفت  هبنج  هک  تسا  هدروآ  یتایآ  حالطـصا  هب  هتـساخرب و  نآرق  اب  هزرابم  هب  هک 

ًاحمق و تایراذلا  ًادصح و  تادصاحلاو  ًارذب  تارذـبملاو   . » تسا هدروآ  ار  اه  هلمج  نیا  تایراذـلا ، »  » هروس ربارب  رد  1 ـ  میروایب : اجنیا 
نازرواشک ناناقهد و  هب  مسق  ینعی  ( . 1 «) ًانمسو ۀلاها  امقل  تامقاللاو  ًادرث  تادراثلا  ًازبخ و  تازباخلا  ًانجع و  تانجاعلاو  انحط  تانحاطلا 

هب مسق  ناگدننک ،  ریمخ  هب  مسق  هاک ،  زا  مدنگ  ناگدننک  ادج  هب  مسق  مدنگ ،  زا  هاک  ناگدـننک  ادـج  هب  مسق  ناگدـننک ،  ورد  هب  مسق  ، 
ای 2 ـ  یعفار .  نآرقلا  زاـجعا  1 ـ  دـنراد !!» یمرب  مرن  برچ و  ياه  همقل  هک  یناسک  نآ  هب  مسق  ناگدـننک ! دـیرت  هب  مسق  ناگدـنزپ ،  نان 

هغابروق يا  ( . » 1) نیعنمت براشلا  الو  نیردـکت  ءاملاال  نیطلا ،  یف  کفـصن  ءاملا و  یف  کفـصن  نیقنت ،  اـم  یقن  عدفـض ،  تنب  عدـفض 
ار یسک  هنو  ینک ،  یم  دولآ  لگ  ار  بآ  هن  تسا ،  لگ  رد  رگید  یمین  بآ و  رد  وت  زا  یمین  نک ! ادص  یهاوخ  یم  هچنآ  هغابروق ! رتخد 

هنومن 1/133 ریسفت  2 ـ  ربمایپ .  نیرخآ  نآرق و  زا  1 ـ  ( 2 «!) یئامن یم  يریگولج  ندروخ  بآ  زا 

؟  تسیچ نآرق  رد  هعّطقم  فورح  زا  روظنم  69 ـ 

؟  تسیچ نآرق  رد  هعّطقم  فورح  زا  روظنم 

یفورح فورح  نیا  تسا  ادـیپ  شمان  زا  هکنانچ  مینک و  یم  دروخرب  هعطقم  فورح  اـب  نآرق  ياـه  هروس  زا  هروس  هن  تسیب و  زاـغآ  رد   
نآرق زیمآرارـسا  تاـملک  ءزج  هـشیمه  نآرق  هـعطقم  فورح  دزاـس .  یمن  ًارهاـظ  ار  یموـهفم  هـملک  و  دـسر ،  یم  رظن  هـب  مـه  زا  هدـیرب 

 ، نادنمـشناد دـیدج  تاـقیقحت  ناـمز و  تشذـگ  اـب  و  دـنا ،  هدرک  رکذ  يددـعتم  ياهریـسفت  نآ  يارب  نارـسفم  و  هدـش ،  یم  بوـسحم 
فورح دوجو  ناکرشم ،  یلهاج و  برع  هک  میا  هدیدن  خیراوت  زا  کیچیه  رد  هکنیا  بلاج  دوش .  یم  ادیپ  نآ  يارب  يا  هزات  ياهریـسفت 
هیرخس ءازهتسا و  يارب  يا  هلیسو  ار  نآ  و  دنریگب ،  هدرخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ رب  نآرق  ياه  هروس  زا  يرایـسب  زاغآ  رد  ار  هعطقم 

نیا نایم  زا  لاح  ره  هب  دـنا .  هدوبن  ربخ  یب  الماک  هعطقم  فورح  دوجو  رارـسا  زا  زین  اـهنآ  اـیوگ  هک  دـناسر  یم  دوخ  نیا  و  دـنهد ،  رارق 
لمع هب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتاقیقحت  نیرخآ  اب  گنهآمه  و  دسر ،  یم  رظن  هب  رتربتعم  رتمهم و  همه  زا  هک  تسا  ریـسفت  دنچ  ریـسافت 

یتیمها تمظع و  نآ  اب  ینامسآ  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  فورح  نیا  1 ـ  میزادرپ : یم  اجنیا  رد  اهنآ  نیرتمهم  هب  نونکا  هدمآ ، 
یفورح نیمه  هنومن  زا  تسا ،  هدومن  زجاع  نآ  اـب  هضراـعم  زا  ار  نادنمـشناد  و  هتخاـسریحتم ،  ار  برع  ریغ  برع و  نارونخـس  ماـمت  هک 
يردـق هب  هتفاـی ،  بیکرت  یلومعم  تاـملک  و  ءاـب » فـلا   » فورح ناـمه  زا  نآرق  هکنیا  نیع  رد  دراد .  رارق  ناـگمه  راـیتخا  رد  هک  تسا 
نیسحت باجعا و  زا  ولمم  ار  حور  دنک ،  یم  ذوفن  ناسنا  ناج  لد و  قامعا  رد  هک  درادرب ،  رد  یگرزب  یناعم  تسا و  نوزوم  نآ  تاملک 

رارق هیاـپ  نیرتدـنلب  رد  نآ  تاـملک  بترم و  ياهیدـنب  هلمج  دـیامن ،  یم  میظعت  هب  راداو  دوخ  ربارب  رد  ار  لوـقع  راـکفا و  و  دزاـس ،  یم 
فورح ینعم  هرابرد  ار  هیرظن  نیا  هک  يرگید  هتکن  درادن .  ریظن  دننامه و  هک  دزیر ،  یم  ظافلا  نیرتابیز  بلاق  رد  ار  دنلب  یناعم  هتفرگ و 

نآرق زا  نخس  هلصافالب  تسا ،  هدش  عورش  فورح  نیا  اب  هک  یئاه  هروس  زاغآ  زا  دروم  رد 24  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دییأت  نآرق  هعطقم 
کنیا تسا .  دوجوم  نآرق ) تمظع  هعطقم و  فورح   ، ) ود نیا  نایم  یطابترا  هک  دهد  یم  ناشن  دوخ  نیا  هدـمآ ،  نایم  هب  نآ  تمظع  و 

تایآ کلت  سط  2 ـ  ( 1 دوه ـ   ) ریبخ میکح  ندل  نم  تلـصف  مث  هتایآ  تمکحا  باتک  رلا  1 ـ  میروآ : یم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  هنومن  دنچ 
رد 1و2 . ) فارعا ـ   ) کیلا لزنا  باـتک  صملا  4 ـ  نامقل 1و2 . )  ) میکحلا باتکلا  تایآ  کـلت  ملا  3 ـ  ( 1 لمن ـ  ) نیبم باـتک  نآرقلا و 

تمظع زا  و  هدمآ ،  نایم  هب  نآرق  زا  نخـس  هعطقم ،  فورح  رکذ  زا  سپ  نآرق  ياه  هروس  زاغآ  زا  رگید  رایـسب  دراوم  دراوم و  نیا  مامت 
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توکـس و هب  اـهنآ  توعد  و  ناگدنونـش ،  هجوت  بلج  فورح ،  نیا  فادـها  زا  رگید  یکی  تسا  نکمم  2 ـ  ( 1  . ) تسا هدـش  ثحب  نآ 
یمرب ار  وا  يواکجنک  سح  و  دوب ،  برع  رظن  رد  يروهظون  بیجع و  بلطم  نخس ،  زاغآ  رد  فورح  نیا  رکذ  اریز  دشاب ،  هدوب  عامتسا 

یئاه هروس  دوش  یم  عورـش  هعطقم  فورح  اـب  هک  یئاـه  هروس  بلاـغ  ًاـقافتا  داد و  یم  ارف  شوگ  زین  نآ  هلاـبند  هب  هجیتن  رد  و  تخیگنا ، 
هب دندوبن ،  رضاح  یتح  تخسرس ،  جوجل و  نانمشد  دندوب و  تیلقا  رد  ناناملسم  اجنآ  رد  میناد  یم  تسا و  هدش  لزان  هکم  رد  هک  تسا 

يادـص هک  دـنتخادنا ،  یم  هار  هب  اغوغ  ادـص و  رـس و  نانچنآ  یهاگ  تسا ـ  لهـس  دـنهد ـ  ارف  شوگ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نانخس 
بلطم نیا  هب  هراشا  تلـصف ) هروس  هیآ 26  دننام   ) نآرق تایآ  زا  یـضعب  رد  هک  دـش ،  یم  مگ  اهنآ  نایم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

هب تسا  یتاراشا  زومر و  فورح  نیا  هک  میناوخ  یم  هدمآ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  فرط  زا  هک  تایاور  زا  یـضعب  رد  3 ـ  تسا .  هدش 
و متـسه » وگتـسار  ياناوت  دنوادخ  نم   » ینعی دشاب .  یم  قداصلا  ردتقملا  هللاانا  هب  هراشا  فارعا  هروس  رد  صملا »  » ًالثم دنوادخ ،  ياهمان 
هب يراصتخا  لاکشا  نتخاس  نیشناج  عوضوم  تسا .  ادخ  ياهمان  زا  یکی  يراصتخا  لکـش  هناگ  راهچ  فورح  زا  کی  ره  بیترت  نیا  هب 

رارق يرادرب  هرهب  دروم  يرت  هدرتسگ  رایـسب  تروص  هب  ام  نامز  رـصع و  رد  هچ  رگا  هدوب ،  جئار  میدق  زا  تاملک ،  لصفم  لاکـشا  ياج 
زین هتکن  نیا  رکذ  دـننک .  یم  هصالخ  هاتوک  هملک  کی  رد  ار  اهنمجنا  ای  تاسـسؤم  یماسا  ینالوط و  تاراـبع  زا  يرایـسب  تسا و  هتفرگ 

مامت دـحاو  نآ  رد  تسا  نکمم  و  دـنرادن ،  رگیدـکی  اب  یتافانم  هنوگچیه  هعطقم » فورح   » يارب فلتخم  ياهریـسفت  نیا  هک  تسا  مزـال 
ياراد هعطقم ،  فورح  نیا  زا  یتمـسق  لقادـح  اـی  همه  تسا  نـکمم  4 ـ  ( 2  . ) دوش هدارا  نآرق ،  فلتخم  نوـطب  ناوـنع  هب  اهریـسفت  نیا 

رد نارـسفم  تاملک  تایاور و  زا  يرایـسب  رد  ًاقافتا  درادربرد .  یئاوتحم  هک  هملک  کی  دـننامه  تسرد  دـشاب ،  یـصاخ  میهافم  یناعم و 
برع راعـشا  زا  يا  هراپ  رد  و  تسا ،  درم ) يا   ) لجر ای  ینعم  هب  هط » : » هک مینک  یم  دروخرب  یبلطم  نینچ  هب  سی  هروس  هط و  هروس  زاغآ 

هب طوبرم  تسا  نکمم  راعـش  نیا  زا  یـضعب  هک  دراد  نآ  هب  کیدزن  ای  و  لجر » ای   » هیبش یموهفم  هک  مینک  یم  دروخرب  هط »  » هملک هب  زین 
لئاسم نوماریپ  هک  برغ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  درک  لقن  ام  يارب  ناهاگآ  زا  یکی  هک  يروطب  و  ( 3  . ) دشاب مالسا  زا  لبق  ای  مالـسا  زاغآ 

هملک هروس ،  ره  زاغآ  رد  هعطقم  فورح  دندقتعم  دنا و  هداد  میمعت  نآرق  هعطقم  فورح  همه  هب  ار  بلطم  نیا  دننک  یم  هعلاطم  یمالـسا 
هک دسر  یم  رظن  هب  دیعب  ّالا  و  تسا ،  هدیـسر  ام  هب  یـضعب  و  هدنام ،  كورتم  نامز  تشذگ  اب  یـضعب  هک  صاخ  ینعم  ياراد  تسا ،  يا 
زا کیچیه  رد  هک  یلاح  رد  دنزیخنرب ،  ءازهتسا  هیرخس و  هبو  دننکن  كرد  نآ  زا  یموهفم  دنونـشب و  ار  هعطقم  فورح  برع ،  ناکرـشم 

ار رظن  نیا  هّتبلا  دنشاب .  هدرک  یلمعلا  سکع  نینچ  يارب  زیواتسد  ار  هعطقم  فورح  زغم ،  کبـس  نایوج  هناهب  نیا  هک  هدشن  هدید  خیراوت 
زا زین  یمالسا  عبانم  رد  تسا و  لوبق  لباق  یـضعب  هرابرد  یلو  تفریذپ ،  ناوتب  لکـشم  نآرق ،  هعطقم  فورح  همه  هرابرد  یلک و  روط  هب 

ربمایپ یماسا  زا  هط »  » میناوخ یم  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماـما  زا  یثیدـح  رد  هک  تسا  هجوت  بلاـج  زین  عوضوم  نیا  تسا .  هدـش  ثحب  نآ 
یمرب نینچ  ثیدح  نیا  زا  ینآ . » يوس  هب  هدـننک  تیادـه  و  یقح ،  بلاط  هک  یـسک  يا  : » هیلا يداهلا  قحلا ،  بلاط  ای  نآ  ینعم  تسا و 

نیا رد  نخـس  نیرخآ  دشاب .  یم  هیلا » يداه   » هب هراشا  اه »  » و قحلا » بلاط   » هب هراشا  اط »  » تسا يزمر  فرح  ود  زا  بکرم  هط »  » هک دیآ 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  يارب  صاـخ » مسا   » تروـص هب  ًاجیردـت  ناـمز ،  تشذـگ  رثا  رب  سی »  » دـننام هط »  » هملک هکنیا  هنیمز 

هبدن ياعد  رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  زا  و  دنیوگ ،  یم  هط » لآ   » زین ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ لآ  هک  اجنآ  ات  تسا ،  هدمآرد 
يرگید ریـسفت  ارنآ  هک  تسا  هدرک  عادبا  يرگید  لامتحا  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) یئابطابط همالع  5 ـ  ( 4  . ) تسا هدش  ریبعت  هط » نبای  »

: تسا نینچ  نآ  هصالخ  و  تسا .  هدومن  نایب  سدـح  لامتحا و  کی  ناونع  هب  ارنآ  وا  دوخ  دـنچ  ره  درمـشرب  ناوت  یم  فورح  نیا  يارب 
فورح عونکی  اب  هک  یئاه  هروس  مینیب  یم  میهد  یم  رارق  تقد  دروم  دوش  یم  زاغآ  هعطقم » فورح   » اـب هک  ار  یئاـه  هروس  هک  یماـگنه 

لیزنت  » هلمج نآ  زا  دـعب  هلـصافالب  دوش  یم  عورـش  مح »  » اب هک  یئاـه  هروس  لـثملا  یف  دـنراد ،  یکرتشم  بلاـطم  دوش  یم  زاـغآ  هعطقم 
و باتکلا » تایآ  کلت   » نآ زا  دعب  دوش  یم  عورش  رلا »  » اب هک  یئاه  هروس  و  هتفرگ ،  رارق  تسا  نآ  ینعم  هب  هک  يزیچ  ای  هللا » نم  باتکلا 

یم اجنیا  زا  تسا .  نآ  موهفم  ای  هیف » بیرال  باـتکلا  کـلذ   » نآ لاـبند  هب  ددرگ  یم  زاـغآ  ملا »  » اـب هک  یئاـه  هروس  تسا و  نآ  هیبش  اـی 
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« صملا  » اب هک  فارعا  هروس  الثم  هک  اجنآ  ات  تسا ،  یـصاخ  طابترا  اـه  هروس  نیا  ياوتحم  و  هعطقم ،  فورح  ناـیم  هک  دز  سدـح  ناوت 
قیمع و رایسب  تسا  نکمم  طابترا  نیا  هتبلا  تسا .  ص »  » هروس و  ملا »  » ياه هروس  نومضم  نایم  عماج  شیاوتحم  نومـضم و  هدش  عورش 

يا هزات  بلاطم  مینک  هساقم  مهاب  مینیچب و  مه  رانک  رد  ار  اه  هروس  نیا  تایآ  رگا  دـیاش  و  دـباین .  هار  نآ  هب  يداع  ماـهفاو  دـشاب ،  قیقد 
(6 ( . ) 5) دوش فشک  هنیمز  نیا  رد  ام  يارب 

اهتشون یپ 

نازیملا ریسفت  هنومن 13/157 5 ـ  ریسفت  هط 4 ـ  هروس  لوا  هیآ  لیذ  نایبلا  عمجم  ریـسفت  هنومن 6/78 3 ـ  ریسفت  هنومن 1/61 2 ـ  ریسفت  1 ـ 
هنومن 20/346 ریسفت  6 ـ  هحفص 5 و6 .  دلج 18 

؟  تسا هدرک  قیدصت  ار  لیجنا  تاروت و  تاجردنم  نآرق  ایآ  70 ـ 

هدئام هیآ 48  رد  دـنک . » یم  قیدـصت  ار  نیـشیپ  بتک  دافم  نآرق  : » هک دروخ  یم  مشچ  هب  ریبعت  نیا  دـیجم ،  نآرق  زا  يدّدـعتم  تایآ  رد 
نیا هک  یلاح  رد  میدرک  لزان  وت  رب  قح  هب  ار  باتک  نیا  ام  : » باتکلا نم  هیدـی  نیب  امل  اقدـصم  قحلاب  باتکلا  کیلا  اـنلزناو  دـیامرف : یم 

رب يدنس  ار  تایآ  نیا  یحیسم ،  دوهی و  ناغلبم  زا  یعمج  هک  هدش  ببس  رما  نیمه  دنک . » یم  قیدصت  ار  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  باتک ، 
ادیپ یتوافت  زورما  لیجنا  تاروتاب و  ًاملـسم  مالـسا  ربمایپ  رـصع  رد  لیجنا  تاروت و  دـنیوگب : و  دـنریگب ،  لیجنا  تاروت و  فیرحت  مدـع 

لیجنا تاروت و  تحـص  نآرق  نوچ  و  تسا ،  نآ  زا  لبق  هب  طوبرم  ًاملـسم  دـشاب ،  هداد  خر  اهلیجنا  تاروت و  رد  یفیرحت  رگا  و  هدرکن ، 
 . دسانشب تیمسر  هب  هدروخن  تسد  ینامسآ  بتک  ناونع  هب  ار  بتک  نیا  دیاب  ناناملسم  سپ  هدومن  قیدصت  ار  مالسا  ربمایپ  رصع  دوجوم 

يراصن دوهی و  تسد  رد  هک  فّرحم  ياهباتک  نامه  رد  وا  نیئآ  مالـسا و  ربمایپ  ياه  هناشن  هک  دـهد  یم  یهاوگ  نآرق  زا  یفلتخم  تایآ 
دوجوم ياهباتک  ماـمت  هک  تسین  نیا  ینامـسآ  بتک  نیا  فیرحت  زا  روظنم  هک  تسا  ملـسم  اریز  تسا ،  هتـشاد  دوجو  هدوب  ناـمز  نآ  رد 

ياه هناشن  و  دراد ،  هتـشاد و  دوجو  بتک  نیمه  يـالبال  رد  یعقاو  لـیجنا  تاروت و  زا  یتمـسق  هکلب  دـشاب ،  یم  عقاو  فـالخرب  لـطاب و 
رد یتاراشب  مه  نالاو   ) تسا هتـشاد  دوجو  هدوب ،  يراصن  دوهی و  تسد  رد  هک  یبهذم  ياهباتک  رئاس  ای  بتک و  نیمه  رد  مالـسا ،  ربمایپ 

هدومن یم  قیدصت  ار  اه  هناشن  نآ  مامت  ًالمع  وا  ینامـسآ  باتک  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمغیپ  روهظ  بیترت  نیا  هب  تسه . ) اهنآ 
یلص ) ربمغیپ ياهیگژیو  تافص و  هک  تسا  نیا  لیجنا  تاروت و  هب  تبـسن  نآرق  قیدصت  ینعم  نیاربانب  تسا .  هتـشاد  تقباطم  نآ  اب  اریز 

رد تقباطم »  » ینعم رد  قیدصت »  » هژاو لامعتـسا  دراد .  لماک  تقباطم  هدمآ  لیجنا  تاروت و  رد  هک  یئاه  هناشن  اب  نآرق  و  هلآو ) هیلع  هللا 
وت  ) ایورلا تقّدص  دق  دیوگ : یم  ( مالـسلا هیلع  ) میهاربا هب  تافاص »  » هروس هیآ 105  رد  هلمج  زا  دوش ،  یم  هدـهاشم  زین  نآرق  رگید  تایآ 

نیذـلا میناوخ : یم  نینچ  فارعا  هروس  هیآ 157  رد  و  يا ،  هدـید  هک  تسا  یباوخ  قباـطم  وت  لـمع  ینعی  يدومن ) دوخ  باوخ  قیدـصت 
وا رد  هک  یفاصوا  ینعی  هدش ،  نایب  احیرص  ینعم  نیا  لیجنالا . . .  ةاروتلا و  یف  مهدنع  ابوتکم  هنودجی  يذلا  یمالا  یبنلا  لوسرلا  نوعبتی 
هللا یلـص  ) ربمایپ نآرق و  یلمع » ندرک  قیدـصت   » زج يزیچ  قوف  تایآ  لاحره  رد  دـنا .  هتفای  تاروت  رد  هچنآ  اـب  تسا  قباـطم  دـننیب  یم 

لیجنا تاروت و  تاجردنم  مامت  قیدصت  رب  یتلالد  و  تسین ،  تسا  هدوب  هتشذگ  بتک  رد  هک  وا  تیناقح  ياه  هناشن  هب  تبسن  هلآو ) هیلع 
هدنز دهاش  دوخ  نیا  دندومن ،  فیرحت  ار  لیجنا  تاروت و  تایآ  اهنآ  هک  دنک  یم  نیا  زا  تیاکح  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  هوالعب  درادـن 

هنومن 1/210 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) الاب راتفگرب  تسا  يا 

؟  ترضح نآ  زا  دعب  ای  دوب  (ص ) ربمایپ نامز  رد  نآرق  يروآ  عمج  ایآ  71 ـ 

نآرق يروآ  عمج 
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زا و  تسا ،  نآرق )  ) باتک رگزاغآ  ینعم  هب  باتکلا » ۀـحتاف   » تسا باتکلا » ۀـحتاف   » میرک نآرق  هروس  نیلوا  مان  میناد  یم  هک  هنوگنامه   
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ دوخ  نامز  رد  هروس  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  هدش  لقن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  هک  یفلتخم  تایاور 

هکنیا نآ  دوش و  یم  هدوشگ  یمالـسا  لئاسم  زا  یمهم  هلأسم  يوس  هب  يا  هچیرد  اجنیا  زا  تسا .  هدش  یم  هتخانـش  مان  نیمه  هب  زین  ( هلآو
نامز رد  دـعب  دوب ،  هدـنکارپ  تروص  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـصع  رد  نآرق   ) هک تسا  روهـشم  یهورگ  نایم  رد  هچنآ  فالخ  رب 

 ، دوب هدش  يروآ  عمج  زورما  تروص  نیمه  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوخ  نامز  رد  نآرق  دش ) يروآ  عمج  نامثعای  رمع  ای  رکبوبا 
هدش لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رب  هک  تسا  هدوب  يا  هروس  نیتسخن  هروس  نیا  هن  الاو  تسا ،  هدوب  دمح  هروس  نیمه  شزاغآرـس  و 

تیعقاو نیا  هک  تسا  تسد  رد  يرگید  ددعتم  كرادم  دراد .  دوجو  هروس  نیا  يارب  باتکلا  ۀحتاف  مان  باختنا  يارب  يرگید  لیلد  هنو  ، 
يروآ عمج  وا  نامرف  هب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـصع  رد  تسام  تسد  رد  هک  يا  هعومجم  تروص  هب  نآرق  هک  دنک  یم  دـییأت  ار 

: دومرف ( مالـسلا هیلع   ) یلع هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  میهاربا » نب  یلع   . » دوب هدـش 
نآ زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـنک  یم  هفاضا  سپـس  دـینک » يروآ  عمج  ار  نآ  تسا  هدـنکارپ  نآ  لاثما  ذـغاک و  ریرح و  تاعطق  رد  نآرق  »
مث رفصا  بوث  یف  هعمجف  مالسلا ) هیلع  ) یلع قلطناو   ) دز رهم  نآرب  سپـس  دومن  يروآ  عمج  یگنر  درز  هچراپ  رد  ار  نآ  تسا و  سلجم 
یلع هک  دـنک  یم  لقن  حایر » نب  یلع   » زا بقانم »  » باتک رد  ننـست  لها  فورعم  دنمـشناد  یمزراوخ »  » هکنیا رگید  هاوگ  ( . 1 () هیلع متخ 

هک تسا  يا  هلمج  دهاش  نیموس  دندرک .  يروآ  عمج  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نامز  رد  ار  نآرق  بعک ،  نب  ّیبا  بلاطیبا و  نب 
یلص ) ربمایپ تمدخ  رد  ام  : » دیوگ یم  دیز  تسا : هدروآ  تباث » نب  دیز   » زا كردتسم »  » باتک رد  تنـس  لها  فورعم  هدنـسیون  مکاح » »
لحم رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ یئاـمنهار  قبط  ار  مادـک  ره  میدرک و  یم  يروآ  عمج  هدـنکارپ  تاـعطق  زا  ار  نآرق  هلآو ) هیلع  هللا 

هک داد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوب  قرفتم  اه  هتـشون  نیا  لاحنیا  اب  یلو  میداد ،  یم  رارق  دوخ  بسانم 
رد نآرق  : » دیوگ یم  هعیـش  گرزب  دنمـشناد  یـضترم  دیـس  تشاد . » یم  رذـح  رب  نآ  نتخاس  عیاض  زا  ار  ام  و  دـنک ،  عمج  اجکی  ار  نآ 
رفن شش  هک  دننک  یم  لقن  نینچ  یبعـش »  » زا رکاسع  نبا  یناربط و  ( . 2 «) دوب هدـش  يروآ  عمج  ینونک  تروص  نیمه  هب  هللا  لوسر  نامز 

نآرق یسک  هچ  مدیسرپ  سنا  زا  هک  دنک  یم  لقن  هداتق  (3)و  دندرک يروآ  عمج  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رصع  رد  ار  نآرق  راصنا ،  زا 
 ، تباث نبدیز  ذاعم ،  بعک ،  نب  ّیبا  دندوب : راصنا  زا  همه  هک  رفن  راهچ  تفگ  درک ،  يروآ  عمج  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رصع  رد  ار 

لها هعیـش و  عبانم  رد  هک  ثیداحا  نیا  رب  هوالع  لاح  ره  هب  دماجنا .  یم  لوط  هب  اهنآ  همه  لقن  هک  رگید  تایاور  یـضعب  و  ( 4) دیزوبا و 
 . تسا عوضوم  نیا  تابثا  يارب  يا  هدـنز  دـهاش  میتفگ ـ  هک  هنوگنامه  دـمح ـ  هروس  يارب  باتکلا  ۀـحتاف  مان  باـختنا  هدـش  دراو  ننـست 

فورعم نادنمـشناد ،  زا  یهورگ  نایم  رد  هکنیا  اب  درک  رواب  ار  هتفگ  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد  لاؤس :
لاؤس نیا  خساپ  رد  رگید . ) ناسک  ای  مالسلا ) هیلع   ) یلع هلیـسوب   ، ) هدش يروآ  عمج  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  سپ  نآرق  هک  تسا 
لوزن نأشو  ریـسفت  نآرق و  زا  دوب  يا  هعومجم  هکلب  دوبن  نآرق  دوخ  اهنت  درک  يروآ  عمج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  ینآرق  اما  تفگ : دیاب 
مادقا اه  تئارق  فالتخا  زا  يریگولج  يارب  نامثع  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  ینئارق  نامثع  دروم  رد  اما  و  نآ .  دـننام  و  تایآ ، 
هکنیا رب  یعمج  رارـصا  اما  و  دوبن . ) لومعم  يراذگ  هطقن  نامز  نآ  ات  هک  ارچ   ) دومن يراذـگ  هطقن  تئارق و  اب  يدـحاو  نآرق  نتـشون  هب 

دیاش تشگ  مود  لوا و  هفیلخ  ای  نامثع  بیـصن  راختفا  نیا  هدـشن و  يروآ  عمج  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ناـمز  رد  هجوچیه  هب  نآرق 
دنک یم  لقن  وا  دروم  رد  تیاور  دهد و  یم  تبسن  یسک  هب  ار  تلیضف  نیا  يا  هتسد  ره  اذل  و  دشاب ،  هدوب  يزاس  تلیـضف  رطاخ  هب  رتشیب 

رایسب ياهراک  هب  وا  هک  یلاح  رد  دشاب  هتفرگ  هدیدان  ار  یمهم  راک  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ  الوصا  . 
ياه همانرب  همه  يانب  ریز  تیبرت ،  میلعت و  گرزب  باتک  مالسا ،  یـساسا  نوناق  نآرق ،  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تشاد ،  هجوت  مه  کچوک 

زا یـشخب  هک  تشادن  ار  رطخ  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـصع  رد  نآ  يروآ  عمج  مدع  ایآ  تسا ؟  تاداقتعا  دئاقع و  یمالـسا و 
دنا هدرک  لقن  ار  نآ  ینس  هعیـش و  هک  نیلقث »  » روهـشم ثیدح  هوالع  هب  دنک .  زورب  ناناملـسم  نایم  رد  یتافالتخا  ای  ددرگ و  عیاض  نآرق 
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دوخ نیا  منادـناخ »  » و ادـخ » باتک   » مراذـگ یم  راگدای  هب  ار  زیچ  ود  مور و  یم  امـش  نایم  زا  نم  دومرف  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک 
طـسوت نآرق  يروآ  عمجرب  تلالد  هک  یتایاور  مینیب  یم  رگا  و  دوب .  هدـش  يروآ  عمج  باتک  کی  تروص  هب  نآرق  هک  دـهد  یم  ناـشن 

تسا نکمم  دنک ،  یمن  داجیا  یلکشم  تسا  فلتخم  تارفن  دادعت  رظن  زا  دراد ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رظن  ریز  هباحـص  زا  یهورگ 
(5  . ) دنک یفرعم  ار  اهنآ  زا  يا  هدع  تیاور  ره 

اهتشون یپ 

ـ  4 هحفص 52 .  لاـمعلا ج 2  زنک  بختنم  3 ـ  هحفـص 15 .  لوا  دلج  نایبلا  عمجم  2 ـ  هحفـص 24 .  یناجنز  هللادبعوبا  نآرقلا  خیرات  1 ـ 
هنومن 1/8 ریسفت  5 ـ  هحفص 102 .  يراخب ج 6  حیحص 

؟  هچ ینعی  هباشتم  مکحم و  72 ـ 

نیا هک  تسا  یـسک  وا  « ) تاهباشتم رخأ  تامکحم و  تایآ  هنم  باـتکلا  کـیلع  لزنا  يذـّلا  وه   » میناوخ یم  هیآ 7  نارمع  لآ  هروـس  رد 
( تسا هباشتم »  » نآ زا  یتمسق  دشاب و  یم  باتک  نیا  ساسا  هک  تسا  مکحم »  » تایآ نآ  زا  یتمـسق  درک  لزان  وت  رب  ار  ینامـسآ )  ) باتک

عونمم  » ینعم هب  ماکحا »  » زا لصا  رد  مکحم »  » هژاو تسیچ ؟  هباشتم  و  مکحم »  » تاـیآ زا  روظنم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 
یم دوخ  زا  ار  يدوبان  لماوع  اریز  دـنیوگ ،  یم  مکحم »  ، » راوتـسا رادـیاپ و  تاعوضوم  هب  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ،  هدـش  هتفرگ  نتخاس »

زا روظنم  نیاربانب  دنیوگ .  یم  مکحم »  ، » دـنزاس یم  رود  دوخ  زا  ار  یفالخ  لامتحا  هنوگ  ره  هک  عطاق  نشور و  نانخـس  هب  زین  و  دـننار ، 
هللاوه لـق   » هیآ ًـالثم  تسین  نآ  ینعم  رد  ثحب  وگتفگ و  ياـج  هک  تسا  نشور  يردـقب  نآ  موهفم  هک  تسا  یتاـیآ  تاـمکحم ،  تاـیآ 

ظعاوم ماکحا و  دئاقع و  هرابرد  اهنآ  دننام  هیآ  نارازه  و  نییثنالا » ظح  لثم  رکذلل  « ، » ءیـش لک  قلاخ  هللا  « ، » ءیـش هلثمک  سیل  « . » دحا
رـسفم و عجرم و  لصا و  ینعی  هدـش ،  هدـیمان  باتکلا » ما   » نآرق رد  تاـمکحم )  ) تاـیآ نیا  دنـشاب .  یم  تاـمکحم »  » زا همه  خـیراوت  و 
هب دنشاب ،  رگیدکی  هیبش  نآ  فلتخم  ياه  تمـسق  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  لصا  رد  هباشتم »  » هژاو دنتـسه .  رگید  تایآ  هدنهد  حیـضوت 
 ، دنیوگ یم  هباشتم »  ، » دوش هداد  نآ  هرابرد  فلتخم  تالامتحا  یهاگ  دشاب و  هدـیچیپ  اهنآ  ینعم  هک  یتاملک  اه و  هلمج  هب  تهج  نیمه 
یم نآ  رد  ددعتم  تالامتحا  زاغآ ،  رد  تسا و  هدیچیپ  رظن  ودـب  رد  نآ  یناعم  هک  یتایآ  ینعی  تسا ،  نیمه  نآرق  تاهباشتم  زا  روظنم  و 
یلو دنا  هداد  يدایز  تالامتحا  نارسفم  هباشتم ،  مکحم و  هرابرد  هچ  رگ  تسا .  نشور  اهنآ  ریسفت  مکحم  تایآ  هب  هجوت  اب  هچ  رگا  دور 

هیآ ریـسفت  رد  هک  یتایاور  اب  مه  و  هیآ ،  لوزن  نأش  اب  مه  و  تسا ،  بسانم  الماک  هژاو  ود  نیا  یلـصا  ینعم  اب  مه  میتفگ  الاب  رد  ام  هچنآ 
دوخ زیواتـسد  ار  هباشتم  تایآ  هشیمه  ضرغم  دارفا  هک  میناوخ  یم  روبزم  هیآ  لـیذ  رد  اریز  ثحب .  دروم  هیآ  دوخ  اـب  مه  و  هدـش ،  دراو 

دناسر یم  دوخ  نیا  دنراد و  يددعتم  ياهریسفت  بات  رظن  ودب  رد  هک  دننک  یم  هدافتسا  ءوس  یتایآ  زا  اهنآ  تسا  یهیدب  دنهد ،  یم  رارق 
داعم یگنوگچ  ادخ و  تافص  هب  روبزم  تایآ  زا  یتمسق  هباشتم ،  تایآ  هنومن  يارب  دش .  هتفگ  الاب  رد  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  هباشتم »  » هک

هللاو  » دشاب یم  دنوادخ  تردق  هرابرد  هک  تسا » اهنآ  ياهتـسد  يالاب  ادـخ  تسد  « : » مهیدـیا قوف  هللادـی   » دـننام درک ،  رکذ  ناوت  یم  ار 
ياهوزارت « : » همایقلا مویل  طـسقلا  نیزاوملا  عضنو   » دـننام تسا و  دـنوادخ  ملع  هب  هراـشا  هک  تسا » اـناد  اونـش و  دـنوادخ  « : » میلع عیمس 

هب تسد (  دنوادخ  هن  تسا  یهیدب  دیوگ .  یم  نخـس  لامعا ،  شجنـس  هلیـسو  هرابرد  هک  میهد . » یم  رارق  زیخاتـسر  زور  رد  ار  تلادـع 
هب هراـشا  اـهنیا  هکلب  تساـم  ياـهوزارت  هیبـش  لاـمعا  شجنـس  يوزارت  هن  و  ینعم ) نیمه  هب  شوـگ (  هن  دراد و  صوـصخم ) وـضع  ینعم 
زین نآرق  رد  يرگید  ینعم  هب  هباشتم ،  مکحم و  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  هتکن  نیا  دـشاب .  یم  شجنـس  ملع و  تردـق و  یلک  میهاـفم 

روظنم و  تسا ،  هدش  دادملق  مکحم »  ، » نآرق تایآ  مامت  هیآ  نیا  رد  هتایآ » تمکحا  باتک   » میناوخ یم  دوه  هروس  لوا  رد  تسا ،  هدمآ 
تایآ مامت  هک  یباتک  ینعی  اـهباشتم . . .  اـباتک  میناوخ  یم  رمز »  » هروس هیآ 23  رد  و  تسا .  نآرق  تایآ  یگتـسویپ  مهب  طاـبترا و  نآ  زا 
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میتفگ هباشتم  مکحم و  هرابرد  هچنآ  زا  تقیقح .  تحص و  یتسرد و  رظن  زا  رگیدکی  دننامه  ینعی  اجنیا  رد  هباشتم »  ، » تسا هباشتم  نآ ، 
مه رانک  رد  ار  تاـیآ  همه  هک  درادـن  نیا  زج  یهار  راـگدرورپ ،  تاـملک  مهف  يارب  وج  تقیقح  نیب و  عقاو  ناـسنا  کـی  هک  دـش  مولعم 

تایآ هب  هجوت  اب  دـبایب ،  یگدـیچیپ  ماهبا و  رظن ،  يادـتبا  رد  تایآ ،  زا  يا  هراـپ  رهاوظ  رد  رگا  و  دـبایرد ،  ار  تقیقح  اـهنآ  زا  دـنیچب و 
ياـههارهاش نوـچمه  رظن  کـی  زا  مکحم » تاـیآ   ، » تقیقح رد  دـسرب .  نآ  هنک  هـب  دزاـس و  فرطرب  ار  یگدـیچیپ  ماـهبا و  نآ  رگید ، 

 ، دوش نادرگرـس  ًانایحا  یعرف ،  ياه  هداج  رد  ناسنا  رگا  هک  تسا  نشور  دنتـسه ،  یعرف  ياه  هداـج  دـننامه  هباـشتم » تاـیآ   » گرزب و
ما  » هب تامکحم  زا  ریبعت  دـنک .  ادـیپ  ار  هار  هدرک و  حالـصا  ار  دوخ  ریـسم  اجنآ  زا  دـناسرب و  هارهاـش  نیتسخن  هب  ار  دوخ  دـنک  یم  یعس 

دنیوگ یم  ما »  » ار رداـم  رگا  تسا و  يزیچ  ره  ساـسا  لـصا و  ینعم  هب  تغل  رد  ما »  » هژاو اریز  تسا ،  تقیقح  نیمه  دـیؤم  زین  باـتکلا »
هشیر و ساسا و  تامکحم ،  بیترت ،  نیا  هب  دشاب و  یم  تالکـشم  ثداوح و  رد  نادـنزرف  هاگهانپ  هداوناخ و  هشیر  هک  تسا  نیا  رطاخب 

هنومن 2/320 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) ددرگ یم  بوسحم  رگید  تایآ  ردام 

؟  تسا هباشتم  نآرق  تایآ  زا  یشخب  ارچ  73 ـ 

زا یضعب  ياوتحم  ارچ  دراد و  هباشتم  ارچ  هدمآ  مدرم  مومع  تیاده  يارب  تسا و  راکـشآ  قح و  نخـس  یئانـشور و  رون و  نآرق  هکنیا  اب 
 ، تسا تقد  هنوگره  نایاش  هک  تسا  یتیمها  اب  رایـسب  عوضوم  نیا  دوش ؟  اهزیگنا  هنتف  هدافتـسا  ءوس  بجوم  هک  تسا  هدیچیپ  نآ  تایآ 
یم راک  هب  اهناسنا  ياهوگتفگ  رد  هک  یتارابع  ظافلا و  1 ـ دشاب : نآرق  رد  هباشتم  تایآ  دوجو  ّرـس  لیذ ،  تاهج  تسا  نکمم  یلک  روطب 

میوش جراخ  رـشب  يدام  دودحم  یگدنز  هرئاد  زا  هکنیا  ضحم  هب  لیلد ،  نیمه  هب  و  هدمآ ،  دوجو  هب  هرمزور  ياهیدنمزاین  يارب  اهنت  دور 
تسین و یناعم  نآ  بلاق  ام  ظافلا  هک  مینیب  یم  ینـشور  هب  دیآ  نایم  هب  تسا  تهج  ره  زا  دودـحمان  هک  راگدـیرفآ  هرابرد  نخـس  ًالثم  و 
زا یهجوت  لباق  تمـسق  همـشچرس  تاملک ،  ياه  یئاسران  نیمه  دراد ،  یئاسران  یفلتخم  تاهج  زا  هک  میرب  راک  هب  ار  یتاملک  میراـچان 

یتاریبعت زین  تسا و  هنومن  نیا  زا  ةرظان » اهبر  یلا   » ای يوتسا » شرعلا  یلع  نمحرلا   » ای مهیدیا » قوف  هللا  دی   » تایآ تسا ،  نآرق  تاهباشتم 
زا يرایسب  2 ـ دوش .  یم  نشور  یبوخب  اهنآ  ریسفت  مکحم ،  تایآ  هب  هعجارم  اب  هک  دنشاب  یم  لیبق  نیا  زا  همه  ریصب »  » و عیمس »  » نوچمه

نامز و نادـنز  رد  ندوب  دودـحم  مکح  هب  ام  تسا و  رود  ام  رکف  قفا  زا  هک  تسا  تعیبط  يراوام  ناهج  ای  رگید ،  ناهجب  طوبرم  قیاـقح 
تایآ زا  یتمـسق  هباشت  يارب  يرگید  ببـس  یناعم ،  نآ  قفا  ندوب  دـنلب  ام و  راکفا  یئاسران  نیا  میتسین ،  اهنآ  قمع  كرد  هب  رداق  ناـکم 

ملاع رد  هک  یکدوک  يارب  دهاوخب  یـسک  هک  دنام  یم  نیا  هب  تسرد  نیا  و  نآ .  لاثما  تمایق و  هب  طوبرم  تایآ  زا  یـضعب  دننام  تسا ، 
ار بلاطم  تسا  راچان  دیوگب  مه  رگا  هدرک و  یهاتوک  دیوگن ،  ینخـس  رگا  دنک .  حیرـشت  ار  ناهج  نیا  لئاسم  دنک ،  یم  یگدنز  نینج 

هباشتم دوجو  رارسا  زا  رگید  یکی  3 ـ درادن .  ار  نیا  زا  رتشیب  دادعتسا  یئاناوت و  طئارش ،  نآ  رد  هدنونش  اریز  دنک  ادا  هتـسب  رـس  تروصب 
يرکف لئاسم  هب  تسرد  نیا  و  تسا ،  مدرم  رد  يرکف  تضهن  شبنج و  ندروآ  دوجوب  اه و  هشیدـنا  راـکفا و  نتخادـنا  راـکب  نآرق ،  رد 

دنزادرپب لئاسم  رد  یسررب  تقد و  هشیدنا و  رکفت و  هب  رتشیب  ات  دوش  یم  حرط  نادنمشیدنا ،  راکفا  تیوقت  يارب  هک  دنام  یم  يا  هدیچیپ 
دوجو هک  تسا  نیا  دنک ،  یم  دییأت  ار  نآ  مالـسلا )) مهیلع   )) تیبلها رابخا  دراد و  دوجو  نآرق  رد  هباشتم  رکذ  رد  هک  يرگید  هتکن  4 ـ . 

هب مدرم  هک  دوش  یم  ببـس  دزاس و  یم  نشور  وا  يایـصوا  ربمایپ و  یهلا و  نایاوشیپ  هب  ار  مدرم  دـیدش  زاـین  نآرق ،  رد  تاـیآ  هنوگ  نیا 
زین نانآ  فلتخم  ياه  یئامنهار  رگید و  مولع  زا  دنـسانشب و  تیمـسر  هب  ًالمع  ار  اـهنآ  يربهر  دـنورب و  اـهنآ  غارـس  هب  یملع  زاـین  مکح 
یم هدراذگ  داتسا  ملعم و  هدهع  هب  لئاسم  زا  یضعب  حرـش  یـسرد ،  بتک  زا  يا  هراپ  رد  هک  دنام  یم  نآ  هب  تسرد  نیا  دننک و  هدافتـسا 

نآرق دروم  رد  عقاو  رد  دـنریگب و  ماهلا  وا  راکفا  زا  زیچ  همه  رد  زاین ،  نیا  رثا  رب  دـننکن و  عطق  داتـسا  اب  ار  دوخ  هطبار  نادرگاش ،  ات  دوش 
زیچ ود  (: » ضوحلا ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیب و  لها  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا   ) ربماـیپ فورعم  تیـصو  قادـصم  هب 
رانک رد  تمایق  رد  ات  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیا  منادـناخ و  ادـخ و  باتک  مراذـگ :  یم  راگدای  هب  امـش  نایم  رد  ار  هیاـمنارگ 
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هنومن 2/322 ریسفت  هحفص 148 2 ـ  موس  دلج  مکاح  كردتسم  1 ـ  ( 2 () 1 «) دنسرب نم  هب  رثوک 

؟  تسا هروس  ءزج  هللا  مسب  ایآ  74 ـ 

؟  تسا هروس  ءزج  هللا  مسب  ایآ 

ًالوصا تسا ،  نآرق  ياه  هروس  همه  دـمح و  هروس  ءزج  هللا  مسب  هک  تسین ،  هلأسم  نیا  رد  یفالتخا  هعیـش  ءاملع  نادنمـشناد و  ناـیم  رد   
هفاضا يزیچ  نآرق  نتم  رد  میناد  یم  اریز  تسا ،  رما  نیا  هدـنز  هاوگ  دوخ  اـه ،  هروس  همه  زاـغآ  رد  دـیجم  نآرق  نتم  رد  هللا » مسب   » تبث

 ، ننست لها  نادنمـشناد  رظن  زا  اما  و  تسا .  هدوب  لومعم  نونک  ات  ربمایپ  نامز  زا  اه  هروس  زاغآ  رد  هللا » مسب   » رکذ و  تسا ،  هدشن  هتـشون 
ره زاغآ  رد  هللا  مسب  ایآ  هک  تسا  وگتفگ  املع  نایم  رد  تسا : هدرک  ریز  حرش  هب  اهنآ  لاوقا  زا  یعماج  يروآ  عمج  رانملا  ریسفت  هدنسیون 

هلمج زا  هفوک  لـها  ریثک و  نبا  هلمج  زا  نآرق  ناـیراق  اـهقف و  زا  معا  هکم  لـها  زا  نیـشیپ  نادنمـشناد  هن ؟  اـی  تسا  هروس  ءزج  يا  هروس 
رد دمحا  يروث و  وا و  ناوریپ  و  دیدج ،  باتک  رد  یعفاش  نینچمه  هنیدم و  لها  زا  نیعبات  هباحص و  زا  یـضعب  ءارق و  زا  یئاسک  مصاع و 
نب هللادبع  سابع و  نبا  یلع و  نانآ ـ  هتفگ  قبط  هباحـص ـ  زا  هیماما و  ياملع  نینچمه  تسا ،  هروس  ءزج  هک  دـندقتعم  شلوق  ود  زا  یکی 
دنک یم  هفاضا  سپـس  دنا .  هدیزگرب  ار  هدـیقع  نیا  كرابملا  نبا  يرهز و  اطع و  ریبج و  نب  دیعـس  نیعبات  ياملع  زا  و  هریره ،  وبا  رمع و 

زج يا ـ  هروس  ره  زاغآ  رد  نآرق  رد  هللا » مسب   » رکذ رب  دندمآ  راک  يور  اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  هباحص و  همه  قافتا  اهنآ  لیلد  نیرتمهم 
لیلد نیمه  هب  و  دنراد ،  هتساریپ  تسین  نآرق  ءزج  هچنآ  زا  ار  نارق  هک  دندرک  یم  هیـصوت  ًاقفتم  اهنآ  هک  یلاح  رد  تسا ،  تئارب -  هروس 

ار هللا  مسب  اهنآ  هک  دنک  یم  لقن  رگید  یـضعب  هفینحوبا و  ناوریپ  کلام و  زا  سپـس  دنا . . .  هدرکن  رکذ  هحتاف  هروس  رخآ  رد  ار  نیمآ » »
و ننست ) لها  فورعم  هیقف   ) دمحا زا  و  تسا .  هدش  لزان  اهنآ  نایم  هلـصاف  اه و  هروس  زاغآ  نایب  يارب  هک  دنتـسناد  یم  لقتـسم  هیآ  کی 

هتفگ هچنآ  عومجم  زا  ( 1  . ) اه هروس  ریاس  ءزج  هن  دنتسناد  یم  دمح  هروس  ءزج  ار  هللا  مسب  اهنآ  هک  دنک  یم  لقن  هفوک  نایراق  زا  یـضعب 
زا هک  ار  یتایاور  زا  یضعب  اجنیا  رد  دنناد .  یم  هروس  ءزج  ار  هللا  مسب  زین  ننست  لها  عطاق  تیرثکا  یتح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هدش 
 ، جراخ ثحب  نیا  هلصوح  زا  اهنآ  همه  رکذ  هک  مینک  یم  فارتعا  و  : ) میوش یم  روآدای  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  ننست  لها  هعیـش و  قرط 

مدیـسرپ ماما  زا  دـیوگ  یم  ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما   » ناتـسود زا  رامع » نب  ۀـیواعم  ( . » تسا رایع  مامت  یهقف  ثحب  کـی  اـب  بساـنتم  و 
دـش و مامت  دـمح  هک  یماگنه  مدرک  لاؤس  ًاددـجم  یلب  دومرف  مناوخب ؟  دـمح  زاـغآ  رد  ار  هللا » مسب   » مزیخ یم  رب  زاـمن  هب  هک  یماـگنه 
زا حیحـص  دنـس  هب  تنـس  ياملع  زا  ینطق  راد  2 ـ ( . 2) يرآ دوـمرف  زاـب  مناوـخب ؟  نآ  اـب  ار  هللا » مسب   » مناوـخ یم  نآ  زا  دـعب  يا  هروـس 

هروس درک : ضرع  تسا ،  دمح  هروس  دومرف : تسیچ ؟  یناثملا » عبسلا   » دیسرپ ترضح  نآ  زا  يدرم  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع  ) یلع
حیحص دنس  اب  تنس  لها  روهشم  ثدحم  یقهیب  3 ـ ( . 3 «) تسا نآ  زا  يا  هیآ  زین  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دومرف :  تسا  هیآ  شـش  دمح 

مدرم : » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  نآرقلا  نم  هیآ  مظعا  سانلا ،  نم  ناطیـشلا  قرتسا  دـنک : یم  لـقن  نینچ  ساـبع  نبا  زا  ریبج  نبا  قیرط  زا 
( . دنناوخ یمن  ار  نآ  اه  هروس  زاغآ  رد  هکنیا  هب  هراشا  « ) دندرک تقرس  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نآرق  هیآ  نیرتگرزب  تفـص ،  ناطیش 

و دـندناوخ ،  یم  يا  هروس  ره  زاغآ  رد  ار  هللا  مسب  نآرق  توالت  ماگنه  هک  هدوب  نیا  رب  هراومه  نیملـسم  هریـس  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  ( 4)
ربمایپ دشابن و  نآرق  ءزج  يزیچ  تسا  نکمم  هنوگچ  دومرف ،  یم  توالت  زین  ار  نآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  هدش  تباث  زین  ًارتاوتم 

یلقتـسم هیآ  هللا  مسب  هک  دنا  هداد  لامتحا  یـضعب  هکنیا  اما  و  دـننک .  تموادـم  نآ  رب  دـنناوخب و  نارق  نمـض  ار  نآ  هراومه  ناناملـسم  و 
هللا مسب  ياوتحم  موهفم و  اریز  دـسر ،  یم  رظن  هب  یفیعـض  تسـس و  رایـسب  لامتحا  تسین ،  اه  هروس  ءزج  اـما  تسا  نآرق  ءزج  هک  دـشاب 

دومج نیا  تقیقح  رد  دشاب ،  هتشاد  لقتسم  ادج و  ینعم  موهفم و  کی  دوخ  هکنیا  هن  تسا ،  يراک  زاغآ  ادتبا و  يارب  هک  دهد  یم  ناشن 
هک ار  هللا  مسب  نوچمه  ار  يا  هیآ  مینک و  حرطم  ار  یلاـمتحا  ره  دوخ  فرح  يور  نداتـسیا  يارب  میهاوخب  اـم  هک  تسا  دـیدش  بصعت  و 
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هظحالم لباق  داریا  اهنت  میرادنپب .  دعب  لبق و  زا  هدیرب  لقتسم و  هیآ  نآ ،  زا  دعب  ياهثحب  يارب  تسا  يزاغآرس  دنز  یم  دایرف  شنومـضم 
ار هللا  مسب  ًالومعم  دمح ) هروس  زجب   ) نآرق ياه  هروس  تایآ  شرامـش  رد  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  دـنراد  هطبار  نیا  رد  نافلاخم  هک  يا 

ینـشور هب  ریبک  ریـسفت  رد  يزار » رخف   » ار لاؤس  نیا  خساپ  دنهد .  یم  رارق  نآ  زا  دعب  ار  تسخن  هیآ  هکلب  دـننک ،  یمن  باسح  هیآ  کی 
نآرق رگید  ياه  هروس  رد  دـشاب و  هیآ  کی  یئاـهنت  هب  دـمح  هروس  رد  هللا  مسب  هک  درادـن  یعناـم  چـیه  دـیوگ : یم  هک  اـجنآ  تسا  هداد 

بوسحم هیآ  کی  همه  رثوکلا » كانیطعا  انا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   » رثوک هروس  رد  الثم  نیارباـنب   . ) ددرگ بوسحم  لوا  هیآ  زا  یئزج 
ار هللا  مسب  تعامج  زامن  رد  شتموکح  نارود  رد  هیواـعم  زور  کـی  دـنیوگ : یم  هک  تسا  نشور  ردـقنآ  هلأـسم  لاـح  ره  هب  دوش . ) یم 
(6 () 5 ( ؟ » يدرک شومارف  ای  يدیدزد  ار  هللا  مسب  ایآ  « : ؟  تیسن ما  تقرسا  دندز  دایرف  راصنا  نارجاهم و  زا  یعمج  زامن  زا  دعب  تفگن ، 

اهتشون یپ 

هحفص دلج 2  یقهیب  4 ـ  هحفص 136 .  لوا  دلج  ناقتالا  3 ـ  هحفص 312 .  دلج 3  یفاک  2 ـ  هحفص 39ـ40 .  لوا  دلج  رانملا  ریـسفت  1 ـ 
هدرمش حیحص  ثیدح  ار  نآ  هدروآ و  ار  ثیدح  نیا  هحفص 233  لوا  ءزج  كردتسم  رد  زین  مکاح  هحفص 49 ـ مود  ءزج  یقهیب  50 5 ـ 

هنومن 1/17 ریسفت  6 ـ  . 

؟  تسا مارح  رافک  هب  نآرق  نداد  ارچ  75 ـ 

هب یناملـسم  ریغ  مینادـب  رگا  یلو  دـشاب ،  یتمرح  یب  کـته و  هیاـم  هک  دوش  هداد  ناملـسم  ریغ  تسد  هب  نآرق  تسین  زیاـج  یتروص  رد   
شرایتخا رد  نآرق  ندراذگ  اهنت  هن  دنک ،  یـسررب  فده  روظنم و  نیا  هب  ار  نآرق  دـهاوخ  یم  و  تسا ،  مالـسا  زا  قیقحت  رکف  رد  یتسار 

گرزب عماجم  اذل  و  تسا .  تروص  نیا  زا  ریغ  ناشروظنم  دنا  هدرک  میرحت  ار  رما  نیا  هک  اهنآ  دشاب و  بجاو  دیاش  هکلب  تسا ،  عنام  یب 
قئاقح ناگنشت  نابلط و  قح  رایتخا  رد  یمالسا  توعد  رشن  يارب  و  دننک ،  همجرت  ایند  هدنز  ياهنابز  هب  ار  نآرق  هک  دنراد  رارصا  یمالسا 

هنومن 19/417 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دنهد رارق 

؟  عورف ای  تسا  لوصا  زا  ایآ  و  تسیچ ؟  تماما  76 ـ 

؟  تسیچ تماما 

هعیـش و  ) یهورگ رظن  زا  تماما  هک  ارچ  دـشاب ،  هتـشاد  دوجو  مه  دـیاب  و  دراد ،  دوجو  يدایز  رظن  فـالتخا  تماـما ،  فیرعت  دروم  رد   
ءزج تنس ) لها   ) رگید هورگ  رظن  زا  هک  یلاح  رد  تسا ،  يداقتعا  ياه  هشیر  نید و  لوصا  زا  مالـسلا ))) مهیلع   )) تیبلها بتکم  ناوریپ 

هک تسا  یعیبط  دـنرگن و  یمن  ناـسکی  تماـما  هلأـسم  هب  هورگ  ود  نیا  تسا  یهیدـب  دوش .  یم  بوسحم  یلمع  تاروتـسد  نید و  عورف 
ِرُوُما یف  ٌۀّماع  ۀَسائِر  ۀَمامِالَا  دنک : یم  فیرعت  نینچ  ار  تماما  ینـس  دنمـشناد  کی  مینیب  یم  لیلد  نیمه  هب  دـنرادن .  زین  يدـحاو  فیرعت 

زا ینیـشناج  ناونع  هب  ایند  نید و  روما  رد  یمومع  یتسرپرـس  تسایر و  تماما  (: » هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) یبَّنلا ِنَع  ۀَفالَخ  اْینُّدـلاَو ،  ِنیِّدـلا 
اهتنم تسا ،  تموکح  تسایر  دح  رد  يرهاظ  تیلوؤسم  کی  تماما  فیرعت ،  نیا  قباطم  ( 1 « . ) تسا هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ 
هتفرگ دوخ  هب  ار  تموکح ) رما  رد  تباین  ینیـشناج و  ( ) هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ینیـشناج  ناونع  و  دراد ،  ینید  لکـش  هک  یتموکح 

یلص  ) ربمایپ زا  صخـش  کی  ینیـشناج   » ینعم هب  ار  تماما  زین  یـضعب  دوش .  هدیزگرب  مدرم  يوس  زا  دناوت  یم  یماما  نینچ  ًاعبط  تسا و 
نیا ( 2  . ) دنا هتسناد  دشاب » بجاو  تما  همه  رب  وا  تعاطا  هک  يروطب  نید  هزوح  زا  يرادساپ  عرش و  ماکحا  نتشاداپرب  رد  هلآو ) هیلع  هللا 

شفورعم همدقم  رد  نودلخ  نبا  دراد .  رب  رد  ار ،  راثآ  نامه  و  اوتحم ،  موهفم و  نامه  و  درادـن ،  لوا  فیرعت  اب  ینادـنچ  توافت  فیرعت 
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هک یناماما  : » دـیوگ یم  نینچ  تمـصع  ثحب  رد  تالاقملا » لـئاوا   » رد دـیفم  خیـش  (3) تـسا هدرک  لاـبند  ار  ینعم  نـیمه  زین  خـیرات ،  رب 
موصعم نوچمه  دنتسه ،  اطخ ) هانگ و  زا   ) موصعم دنمدرم  تیبرت  تعیرـش و  ظفح  دودح و  هماقا  ماکحا و  يارجا  رد  ناربمایپ  نانیـشناج 

رب تموکح  تسایر و  زا  رتارف  يزیچ  تماما  تسا  گـنهامه  تیبلها  بتکم  ناوریپ  داـقتعا  اـب  هک  فیرعت  نیا  قباـطم  ( 4 « . ) ءایبنا ندوب 
طرـش لیلد  نیمه  هب  تسا و  تباث  ناماما  يارب  تسا ) نآ  هیبش  هچنآ  یحو و  تفای  رد  زجب   ) ءاـیبنا فیاـظو  ماـمت  هکلب  دـشاب ،  یم  مدرم 

فیرعت نینچ  هعیـش  دزن  رد  تماما  قحلا ،  قاقحا  حرـش  رد  ور  نیا  زا  دـینک ) تقد   . ) تسه زین  ماما  رد  دـشاب  یم  ءاـیبنا  رد  هک  تمـصع 
یهلا و بصنم  کی  تماما  : » هَیِماّسلا ِۀَـبَتْرَْملا  َْکِلت  مِزالُی  ام  َو  ةَُّوبُّنلا  ِّالا  لـِئاضَْفلاَو  ۀَـمیرَْکلا  نوؤُّشلا  ِعیمَِجل  ِزئاـح  یهِلا  بَْصنَم  َیِه  هدـش 

يوس زا  ماما  فیرعت ،  نیا  قباطم  ( 5 « . ) تسا نآ  همزال  هچنآ  توبن و  زج  دراد  رب  رد  ار  لیاضف  الاو و  نوئـش  مامت  هک  تسا  يدادادـخ 
ماقم زج   ) ار هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تازایتما  لیاضف و  ناـمه  و  دوش ،  یم  نییعت  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هلیـسو  هب  دـنوادخ و 

هن دوش ،  یم  بوسحم  نید  لوصا  زا  یئزج  تماما  هب  داـقتعا  لـیلد  نیمه  هب  تسین .  ینید  تموکح  هب  رـصحنم  وا  راـک  و  دراد ،  توبن )
 . یلمع فیاظو  نید و  عورف  زا  یکی 

؟  عورف زا  ای  تسا  لوصا  زا  تماما  ایآ 

« ناهبزور نب  لضف   ، » دشاب یم  فلتخم  تماما  هلأسم  رد  اههاگدید  اریز  تسا ،  نشور  لاؤس  نیا  خساپ  دـش  هتفگ  لبق  ثحب  رد  هچنآ  زا 
هرعاشا دزن  تماما  ثحبم  : » دیوگ یم  نینچ  تسا ،  نآ  رب  یخساپ  قحلا » قاقحا   » هک قحلا » جهن   » هدنسیون تنـس  لها  بصعتم  ياملع  زا 

رظن نیا  زا  زین  تنـس  لـها  قرف  ریاـس  ( 6 « . ) تسا نیفلکم  لاـعفا  هب  قـلعتم  عورف  زا  ناـنآ  دزن  هـکلب  تـسین ،  يداـقتعا  ینید و  لوـصا  زا 
هعیـش و اهنت  تسا .  هدـش  راذـگاو  مدرم  دوخ  هب  هک  دنرمـش  یم  یلمع  فیاظو  زا  یکی  ار  نآ  همه  هک  ارچ  دـنرادن ،  هرعاشا  اـب  یتواـفت 

نید لوصا  زا  ار  نآ  وا ،  ناوریپ  زا  یعمج  و  يواضیب ،  یضاق  دننام  تنـس  لها  زا  یمک  دارفا  و  مالـسلا )) مهیلع   )) تیبلها بتکم  ناوریپ 
زا یکی  و  دوش ،  نییعت  ادخ  يوس  زا  دـیاب  هک  تسا  یهلا  بصنم  کی  نانآ  دزن  تماما  اریز  تسا ،  نشور  زین  نآ  لیلد  ( 7  . ) دنا هدرمش 
هللا یلـص   ) ربمایپ هب  داقتعا  دننامه  ناماما ،  هب  داقتعا  و  تسین ،  هاگآ  نآ  زا  ادخ  زج  سک  چیه  هک  تسا  ندوب  موصعم  نآ  یلـصا  طیارش 
دوخ نافلاخم  هیماما  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نخس  نیا  لاح  نیا  اب  یلو  دشاب ،  یم  مزال  تسا ،  تعیرـش  یلـصا  راذگ  هیاپ  هک  هلآو ) هیلع 

ره دننک ،  یم  هاگن  اهنآ  هب  یمالسا  ردارب  کی  نوچمه  دنرمش و  یم  ناملسم  ار  نیملسم  قرف  مامت  اهنآ  هکلب  دننادب ،  رفاک  تماما  رد  ار 
 ، نیتسخن لصا  هس  هدرک  میسقت  شخب  ود  هب  ار  نید  هناگجنپ  لوصا  یهاگ  ور  نیا  زا  دنریذپ ،  یمن  تماما  هلأسم  رد  ار  اهنآ  هدیقع  دنچ 
ار یهلا  لدع  هلأسم  و  ناماما ،  تماما  هب  داقتعا  و  نید ،  لوصا  ار ،  داعم  و  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  و  ادـخ ،  هب  داقتعا  ینعی 

تیبلها بتکم  ناوریپ  شخب  ماهلا  هک  مالـسلا ) هیلع  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  یثیدـح  اـب  ار  نخـس  نیا  دـنناد .  یم  بهذـم  لوصا 
تماما تسا ،  نانمؤم  تزع  ایند و  حالص  نیملسم ،  ماظن  نید و  مامز  تماما   . » میهد یم  نایاپ  تسا  تماما  هلأسم  رد  مالـسلا )) مهیلع  ))

قافنا لاملا و  تیب  لاوما  و  دوش ،  یم  لماک  داهج  جح و  هزور و  تاکز و  زامن و  ماما ،  اب  تسا ،  نآ  دنلب  هخاش  و  روراب ،  مالـسا  ساسا 
ماما دریگ .  یم  تروص  ماما  هلیسو  هب  مالـسا  روشک  بناوج  اهزرم و  ظفح  و  ماکحا ،  دودح و  يارجا  و  ددرگ ،  یم  ناوارف  نادنمزاین  هب 

یم عافد  ادخ  نید  زا  و  دراد ،  یم  اپ  رب  ار  یهلا  دودح  و  دشخب ) یم  ققحت  و   ) درمـش یم  مارح  ار  ادـخ  مارح  و  لالح ،  ار  ادـخ  لالح  ، 
(9 ( ) 8 « . ) دنک یم  توعد  مکحم  اسر و  لیلد  وکین و  زردنا  شناد و  هلیسو  هب  شراگدرورپ  هار  يوس  هب  و  دنک ، 

اهتشون یپ 

رب هقیلعت  دارملا  حیضوت  لقن  هب  انب   ) يرعشا یناهفـصا  نیدلا  سمـش  زا  دیرجت  میدق  حرـش  2 ـ  هحفص 472 .  یچشوق ،  دیرجت  حرـش  1 ـ 
 ، تالاقملا لـئاوا  4 ـ  هحفـص 191 .  نودلخ ،  نبا  همدـقم  3 ـ  هحفـص 672 .  ینارهت ،  ینیـسح  مشاه  دیـس  فیلأت  دیاقع ،  دیرجت  حرش 
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ـ  هحفص 294 دـلج 2  قحلا ،  قاقحا  6 ـ  کی . ) یقرواـپ   ) هحفص 300  ، 2 دلج قحلا ،  قاـقحا  5 ـ  يروادلا .  ۀـبتکم  پاچ  هحفص 74 ، 
نآرق مایپ  ریـسفت  هحفص 200 9 ـ  دـلج 1  یفاک  لوصا  8 ـ  هحفص 8 .   ، 2 دلج قدـصلا ،  لئالد  7 ـ  هحفص 4 .  دلج 2  قدـصلا ،  لئالد 

9/18

؟  دش زاغآ  ینامز  هچ  زا  تماما  ثحب  77 ـ 

؟  دش زاغآ  ینامز  هچ  زا  تماما  ثحب 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ دندوب  دقتعم  یهورگ  تفرگ ،  رد  وگتفگ  ترضح  نآ  ینیشناج  رس  رب  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  زا  دعب   
يربهر دننیزگرب ،  يربهر  دوخ  نایم  رد  دننیشنب و  اهنآ  هک  تشاذگ  تما  هدهع  رب  ار  رما  نیا  و  درکن ،  نییعت  ینیـشناج  دوخ  يارب  هلآو )

 ، تفرگن تروص  زگره  یگدنیامن  نیا  دنچ  ره  دـنک ،  تموکح  مدرم  رب  مدرم  هدـنیامن  ناونع  هب  و  دریگ ،  تسد  هب  ار  تموکح  رما  هک 
و تشاد ،  یباصتنا  لکـش  هفیلخ  شنیزگ  رگید ،  هلحرم  رد  و  دـندیزگرب ،  ار  هفیلخ  هباحـص  زا  یکچوک  هورگ  اهنت  هلحرم  کی  رد  هکلب 
ار رکف  زرط  نیا  نارادفرط  دش .  هدراذگ  دـندوب  یباصتنا  یگمه  هک  يرفن  شـش  ياروش  کی  هدـهع  رب  اهنت  شنیزگ  نیا  موس  هلحرم  رد 
هک ارچ  ددرگ ،  نییعت  ادخ  يوس  زا  دیاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نیشناج  ماما و  دندوب  دقتعم  يرگید  هورگ  دنمان .  یم  تنـس » لها  »

يونعم و يربهر  دناوتب  ات  دـشاب  يا  هداعلا  قوف  ملع  ياراد  و  اطخ ،  هانگ و  زا  موصعم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دوخ  نوچمه  دـیاب  وا 
ار مالـسا  دهد و  حرـش  ار  نآرق  قیاقد  دیامن و  نییبت  ار  ماکحا  تالکـشم  و  دنک ،  ظفح  ار  مالـسا  ساسا  دریگ ،  هدـهع  رب  ار  تما  يدام 
 . تسا هدش  هتفرگ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ فورعم  ثیداحا  زا  هژاو  نیا  و  دنمان ،  یم  هعیـش »  » ای هیماما »  » ار هورگ  نیا  دشخب .  موادـت 

نینچ يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  ۀَّیِرَْبلاُْریَخ  ْمُه  َِکئلْوَا  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  تسا  تنـس  لها  فورعم  عبانم  زا  هک  روثنملا  ردلا  ریـسفت  رد 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ دمآ ،  ام  يوس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  میدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دزن  ام  : » دیوگ یم  هک  تسا  هدش  لقن 

ْمُه َِکئلوأ  ِتاِحلاّصلا  اولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ  هفیرـش  هیآ  ماگنه  نیا  رد  و  دنناراگتـسر ،  تماـیق  زور  رد  شنایعیـش  نیا و  دومرف : ( هلآو
وا هک  يروباشین  مکاح  ( 1 « . ) دیدرگ لزان  دنتـسه ) ادخ  قلخ  نیرتهب  دنداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک   ) ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ 
زا فلتخم  قرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  شفورعم  باتک  رد  ار  نومـضم  نیا  تسا  يرجه  مجنپ  نرق  رد  تنـس  لها  فورعم  نادنمـشناد  زا  زین 
دنک یم  لقن  سابع  نبا  زا  هلمج  زا  دنک .  یم  زواجت  تیاور  تسیب  زا  شتایاور  دادعت  دنک و  یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
هیلع  ) یلع هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دـش ،  لزاـن  ِۀَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َکـِئلوأ  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ّنِإ  هیآ  هک  یماـگنه 

یماگنه تسا  هدمآ  هزرب  وبا  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 2 «!) دیتسه تنایعیش  وت و  هیآ  نیا  زا  روظنم   . . . : » َُکتَْعیِش َو  َْتنَا  َوُه  دومرف : ( مالسلا
(3 « . ) دنتـسه وت  نایعیـش  وت و  اهنآ  : » ِّیلَع ای  َکتَعیـش  َْتنَا و  ْمُه  دومرف : درک ،  توـالت  ار  هیآ  نیا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک 

ثیدح نیا  راصبالا ،  رون  رد  یجنلبش  دمحم  قعاوص و  باتک  رد  رجح  نبا  دننام  تنس  لها  نادنمشناد  مالسا و  ياملع  زا  رگید  يرایسب 
یلع هار  ناوریپ  يارب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  ار  هعیـش  ناونع  مان و  تاـیاور  نیا  تداهـش  هب  نیارباـنب  ( 4  . ) دـنا هدرک  رکذ  ار 
دنوش یم  تحاران  ناونع  مسا و  نیا  زا  یضعب  ارچ  هک  تسین  بجعت  ياج  لاح  نیا  اب  ایآ  تسا ،  هدیزگرب  وا  نارادفرط  و  مالـسلا ) هیلع  )

رد هک  يرگید  تشز  تاملک  و  موش »  » و رش »  » هدننک یعادت  هتفرگ  رارق  نآ  لوا  رد  هک  ار  نیـش  فرح  دنرمـش و  یم  دب  موش و  ار  نآ  و 
 ، دنک تکرح  یقطنم  لیالد  هیاس  رد  هشیمه  تسا  لیام  هک  ققحم  کی  يارب  اهریبعت  نیا  یتسار  دـنناد ! یم  تسا  نیـش  هملک  نآ ،  زاغآ 
ره هب  درک .  باختنا  یبوخ  ای  دـب  تاـملک  ناوت ،  یم  ءانثتـسا  نودـب  یجهت  فورح  زا  فرح  ره  يارب  هک  یلاـح  رد  تسا ،  روآ  تفگش 

یلص  ) ترضح نآ  دوخ  تایح  رد  ینعم  کی  هب  هکلب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هن  هعیـش  شیادیپ  هچخیرات  لاح 
یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  یناسک  مامت  و  هدومرف ،  قالطا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناوریپ  ناراـی و  هب  ار  هژاو  نیا  و  تسا ،  هدوب  هلآو ) هیلع  هللا 
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ـ  يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  امَو  تفگ ،  یمن  سوه  يوه و  يور  زا  ینخـس  وا  هک  دنناد  یم  دنـسانش ،  یم  ادـخ  لوسر  ناونع  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا 
(5  . ) تسا تیعقاو  کی  دیتسه  تمایق  رد  ناراگتسر  نازئاف و  تناوریپ  وت و  تسا  هدومرف  رگا  یحُوی و  ٌیْحَو  ّالإ  َوُه  ْنِا 

اهتشون یپ 

هحفص كردم ،  نامه  3 ـ  هحفص 357 .  دلج 2 ،  لیزنتلا ،  دهاوش  2 ـ  هنیب . ) هروس  هیآ 7  لیذ   ) هحفص 379 دلج 6 ،  روثنملا ،  رادلا  1 ـ 
رکذ نآ  رد  هک  ییاهباتک  ربخ و  نیا  نایوار  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  هحفص 70 و 101 ـ  راصبالا ،  رون  هحفص 96 و  قعاوصلا ،  4 ـ   . 359

نآرق 9/22 مایپ  ریسفت  5 ـ  دییامرف .  هعجارم  هحفص 258  دلج 14 ،  دعب و  هب  هحفص 287  قحلا ،  قاقحا  موس  دلج  هب  تسا ،  هدش 

؟  دنتسه یناسک  هچ  رمالا  اولوا  78 ـ 

؟  دنتسه یناسک  هچ  رمالا  اولوا 

هک یناـسک  يا   . . . « ) مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی  : » میناوـخ یم  هیآ 59  ءاسن  هکراـبم  هروس  رد 
هک دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  ار و ) . . .  رما  نابحاص  ار و  ادخ  ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  دـیا :  هدروآ  نامیا 
یم هک  تسا  رایـسب  نخـس  مالـسا  نارـسفم  نایم  رد  تسیچ  رمالا  اولوا  زا  روظنم  هکنیا  هرابرد  دنتـسه ؟  یناسک  هچ  رمالا  اولوا  زا  روظنم 

ماکح و نارادـمامز و  رمالا » اولوا   » زا روظنم  هک  دـندقتعم  ننـست  لـها  نارـسفم  زا  یعمج  1 ـ  درک : هصـالخ  هلمج  دـنچ  رد  ار  نآ  ناوـت 
فظوم ناناملسم  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  دنا و  هدشن  لئاق  نآ  يارب  یئانثتـسا  هنوگچیه  و  طیحم ،  ره  رد  نامز و  ره  رد  دنروما ،  رداصم 

ریسفت هدنسیون  دننام  نارـسفم  زا  رگید  یـضعب  2 ـ  دـشاب .  لوغم  تموکح  رگا  یتح  دـننک ،  يوریپ  لکـش  ره  هب  یتموکح  ره  زا  دنـشاب 
املع نارادمامز و  ماکح و  تاقبط ،  مومع  ناگدنیامن  رمالا  اولوا  زا  روظنم  هک  دندقتعم  رگید  یـضعب  نآرقلا و  لالظ  یف  ریـسفت  رانملا و 
تسا نیا  هب  طورشم  اهنآ  تعاطا  هکلب  طرش  دیق و  نودب  قلطم و  روطب  هن  اما  دنتـسه ،  مدرم  یگدنز  نوئـش  مامت  رد  نابـصنم  بحاص  و 
ینعی يرکف  يونعم و  نارادمامز  رمالا » اولوا   » زا روظنم  رگید  یـضعب  هدـیقع  هب  3 ـ  دشاب .  هدوبن  مالـسا  تاررقم  ماکحا و  فالخ  رب  هک 

لها نارسفم  زا  یضعب  4 ـ  دنشاب .  هتشاد  لماک  یهاگآ  تنس  باتک و  تایوتحم  هب  دنشاب و  لداع  هک  ینادنمشناد  دننادنمـشناد ،  املع و 
رگید راصعا  رد  نیاربانب  دوش ;و  یمن  لماش  ار  اهنآ  ریغ  و  دننیتسخن ،  هناگراهچ  يافلخ  ًارصحنم  هملک  نیا  زا  روظنم  هک  دندقتعم  ننـست 

ـ  6 دـنناد .  یم  ربمایپ  نارای  هباحـص و  ینعم  هب  ار  رمالا  اولوا  نارـسفم ،  زا  رگید  یـضعب  5 ـ  تشاد .  دـهاوخن  یجراخ  دوجو  رمالا  اولوا 
هنیمز نیا  رد  هعیش  نارسفم  همه  7 ـ  دنمالسا .  رگشل  ناهدنامرف  روظنم  هک  تسا  نیا  هدش  هتفگ  رمالا  اولوا  ریسفت  رد  هک  يرگید  لامتحا 
نوئـش ماـمت  رد  یمالـسا ،  هعماـج  يونعم  يداـم و  يربهر  هک  دنـشاب  یم  موصعم  ناـماما  رمـالا ، » اولوا   » زا روظنم  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا 
یماقم هب  اهنآ  فرط  زا  هک  یناسک  هتبلا  و  دوش ،  یمن  لماش  ار  اهنآ  ریغ  و  تسا ،  هدش  هدرپس  اهنآ  هب  ربمایپ  دنوادخ و  فرط  زا  یگدـنز 

 ، دنرمالا اولوا  هکنیا  رطاخ  هب  هن  تسا  مزال  اهنآ  تعاطا  ینیعم  طورش  اب  دنریگب ،  هدهع  هب  یمالـسا  هعماج  رد  ار  یتسپ  دنوش و  بوصنم 
ریسفت هک  تسین  کش  میزادرپ : یم  هدرشف  روط  هب  قوف  ریسافت  یـسررب  هب  نونکا  دنـشاب .  یم  رمالا  اولوا  ناگدنیامن  هکنیا  رطاخ  هب  هکلب 

رد طرـش  دیق و  نودب  یتموکح  ره  زا  يوریپ  هک  تسین  نکمم  تسین و  راگزاس  مالـسا  تامیلعت  حور  هیآ و  موهفم  اب  هجو  چـیه  هب  لوا 
اما و  دنا .  هدرک  یفن  ار  نآ  زین  ننست  لها  گرزب  نارسفم  هعیش ،  نارـسفم  رب  هوالع  لیلد  نیمه  هب  و  دشاب ،  ربمایپ  ادخ و  تعاطا  فیدر 

ریسفت تسا .  هدرمش  بجاو  مزال و  طرش  دیق و  نودب  ار  رمالا  اولوا  تعاطا  هیآ  اریز  تسین ،  راگزاس  هفیرش  هیآ  قالطا  اب  زین  مود  ریسفت 
املع و زا  يوریپ  اریز  تسین ،  راگزاس  هیآ  قالطا  اب  زین  تنس  باتک و  زا  هاگآ  لداع و  نادنمشناد  املع و  هب  رمالا  اولوا  ریسفت  ینعی  موس 

نوچ  ) دنوش یهابتشا  بکترم  اهنآ  رگا  نیاربانب  دشابن ،  تنس  باتک و  فالخ  رب  اهنآ  راتفگ  هکنیا  هلمج  زا  دراد  یطئارـش  نادنمـشناد ، 
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تعاطا هیآ  هک  یتروص  رد  تسین ،  مزال  اهنآ  تعاطا  دنوش ،  فرحنم  قح  زا  رگید  تلع  ره  هب  ای  و  دـننک ) یم  هابتـشا  دنتـسین و  موصعم 
رد نادنمـشناد  زا  تعاـطا  هوـالع  هب  تسا ،  هدرمـش  مزـال  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تعاـطا  دـننامه  قلطم ،  روـط  هب  ار  رمـالا  اوـلوا 

و دوب ،  دـهاوخن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ادـخ و  تعاطا  زج  يزیچ  نیاربانب  دـنا  هدرک  هدافتـسا  تنـس  باتک و  زا  هک  تسا  یماـکحا 
اولوا يارب  یقادصم  زورما  هک  تسا  نیا  شموهفم  نیتسخن ) هناگراهچ  يافلخ  هب  نتخاس  رـصحنم   ) مراهچ ریـسفت  درادـن .  رکذ  هب  يزاین 
ینعی مشش  مجنپ و  ریسفت  تسین .  تسد  رد  صیصخت  نیا  يارب  یلیلد  هنوگچیه  هوالع  هب  دشاب ،  هتـشادن  دوجو  ناناملـسم  نایم  رد  رمالا 

 . تسین تسد  رد  زین  صیصخت  نیا  رب  یلیلد  هنوگچیه  ینعی  دراد  ار  لاکشا  نیمه  زین  رکـشل  ناهدنامرف  ای  هباحـص و  هب  نداد  صاصتخا 
« يزار رخف   » فورعم رسفم  تاملک  زا  یـضعب  زا  يوریپ  هب  يرـصم  فورعم  دنمـشناد  هدبع » دمحم   » دننام ننـست  لها  نارـسفم  زا  یعمج 

رگید تاقبط  ناگدنیامن  ماکح و  ءاملع ،  زا  معا  یمالـسا  هعماج  فلتخم  تاقبط  ناگدنیامن  همه  رمالا  اولوا   ) مود لامتحا  دنا ،  هتـساوخ 
مکح و  دوش ) یم  هدافتـسا  هیآ  رد  مکنم »  » هملک زا  هک  نانچنآ   ) دنـشاب ناملـسم  هکنیا  هلمج  زا  دنریذپب ،  طرـش  دـیق و  دـنچ  اب  ار  تسا )

یلئاسم زا  و  دـنیامن ،  مکح  نیملـسم  حـلاصم  اب  قفاوم  و  رابجا ،  هن  دـننک  مکح  رایتخا  يور  زا  و  دـشابن ،  تنـس  باتک و  فالخ  رب  اهنآ 
هک يا  هلئـسم  رد  و  دنراد ) مالـسا  رد  ینیعم  تباث و  تاررقم  هک  تادابع  دـننام  هن  دنـشاب (  هتـشاد  نآ  رد  تلاخد  قح  هک  دـنیوگ  نخس 

عومجم دندقتعم  اهنآ  هک  اجنآ  زا  و  دنهدب .  رظن  قافتا  روط  هب  اهنیا  همه  رب  هوالع  دشاب و  هدیسرن  عرش  زا  یـصاخ  صن  دننک ،  یم  مکح 
یم نآ  طورـش  نیا  هجیتن  دنموصعم ،  تما  عومجم  رگید  ترابع  هب  دنوش و  یمن  اطخ  هابتـشا و  راتفرگ  اهنآ  ناگدـنیامن  عومجم  ای  تما 
 ، ) دشاب مزال  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  تعاطا  دننامه  طرش  دیق و  هنوگچیه  نودب  قلطم و  روط  هب  یمکح  نینچ  زا  تعاطا  هک  دوش 

قافتا ًالوا ـ  اریز : دراد ،  يددعتم  تالاکـشا  زین  ریـسفت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا ) .  عامجا »  » ندوب تجح  نخـس  نیا  هجیتن  و 
روطب نیملـسم  نوئـش  بلاغ  رد  یناماسبان  یفیلکت و  الب  کی  نیاربانب  و  دـهد ،  یم  يور  یمک  رایـسب  دراوم  رد  یعامتجا  لئاسم  رد  رظن 

موصعم هاـگچیه  تیرثکا  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاکـشا  نیا  دـنریذپب ،  دـنهاوخب  ار  تیرثکا  هیرظن  اـهنآ  رگا  و  تشاد ،  دـهاوخ  دوجو  مئاد 
ندوب موصعم  رب  یلیلد  هنوگچیه  هک  هدـش ،  تباث  لوصا  ملع  رد  ًایناث ـ  دـشاب .  یمن  مزال  قلطم  روط  هب  نآ  زا  تعاطا  نیا  ربانب  و  تسین ، 

نیا دـندوب  هدرک  رکذ  ریـسفت  نیا  نارادـفرط  هک  یطیارـش  زا  یکی  ًاثلاث ـ  تسین .  تسد  رد  موصعم ،  ماما  دوجو  ياـهنم  تما ، » عومجم  »
هچ اب  تسین  ای  تسا  تنـس  فلاـخم  مکح  هک  عوضوم  نیا  صیخـشت  دـید  دـیاب  دـشابن ،  تنـس  باـتک و  فـالخ  رب  اـهنآ  مکح  هک  دوب 

رمالا اولوا  زا  تعاطا  هک  دوب  دهاوخ  نآ  نخس  نیا  هجیتن  و  تسا ،  تنـس  باتک و  زا  هاگآ  ياملع  نادهتجم و  اب  ًامتح  تسا ،  یـصاخشا 
تسین راگزاس  هفیرش  هیآ  رهاظ  اب  نیا  دشاب و  رمالا  اولوا  تعاطا  زا  رتالاب  اهنآ  تعاطا  هکلب  دشابن ،  زیاج  ءاملع  نادهتجم و  هزاجا  نودب 

هب نادـهتجم  املع و  ریـسفت  نیا  قباـطم  تقیقح  رد  یلو  دـنا ،  هتفرگ  رمـالا  اولوا  ءزج  زین  ار  نادنمـشناد  اـملع و  اـهنآ  هک  تسا  تسرد  . 
راک رب  دیاب  نادنمشناد  املع و  اریز  اهنآ ،  فیدر  رد  یعجرم  هن  دنا  هدش  هتخانش  تاقبط  ناگدنیامن  ریاس  زا  رت  یلاع  عجرم  رظان و  ناونع 

راگزاس قوف  ریسفت  اب  نیا  دوب و  دنهاوخ  اهنآ  یلاع  عجرم  بیترت  نیا  هب  دنشاب و  هتشاد  تراظن  تنـس  باتک و  اب  تقفاوم  رظن  زا  نارگید 
ریسفت دنام  یم  ملاس  هتـشذگ  تالاکـشا  زا  هک  يریـسفت  اهنت  و  تسا .  لاکـشا  اب  هجاوم  يددعتم  تاهج  زا  قوف  ریـسفت  نیا  ربانب  تسین . 

یم هدافتـسا  قوف  هیآ  زا  هک  تعاطا  بوجو  قالطا  اـب  ریـسفت  نیا  اریز  تسا ،  موصعم  ناـماما  ناربهر و  هب  رمـالا  اولوا  ریـسفت  ینعی  متفه 
وا نامرف  بیترت  نیا  هب  و  دنک ،  یم  ظفح  هانگ  هابتـشا و  اطخ و  هنوگ  ره  زا  ار  وا  ماما ،  تمـصع »  » ماقم نوچ  تسا ،  راگزاس  الماک  دوش 
وا تعاطا  فیدر  رد  هک  تسا  راوازـس  و  تسا ،  هعاطالا  بجاو  یطرـش  دیق و  هنوگچیه  نودب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نامرف  دننامه 

هلمج زا  ننـست  لها  فورعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هکنیا  هجوت  بلاـج  دوش .  لوسر »  » رب فطع  اوعیطا »  » رارکت نودـب  یتح  دریگ و  رارق 
هب ار  وا  تعاطا  ادخ  هک  یسک  : » دیوگ یم  هدرک ،  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هیآ ،  نیا  لیذ  رد  شنخس  زاغآ  رد  يزار  رخف  فورعم  رـسفم 
یم یهابتشا  بکترم  هک  یماگنه  هب  دشابن  اطخ  زا  موصعم  رگا  اریز  دشاب ،  موصعم  دیاب  ًامتح  درمشب  مزال  ارچ  نوچ و  نودب  عطق و  روط 

داجیا یهلا  مکح  رد  داضت  عون  کی  دوخ  نیا  و  هتـسناد ،  مزال  اطخ  ماجنا  رد  ار  وا  زا  يوریپ  هدرمـش و  مزال  ار  وا  تعاطا  دـنوادخ  دوش 
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عامتجا بجوم  نیا  و  تسا ،  مزال  رمالا » اولوا   » زا يوریپ  رگید  فرط  زا  و  تسا ،  عونمم  لمع  نآ  ماـجنا  فرط  کـی  زا  اریز  دـنک ،  یم 
زا هتـسناد و  مزال  یطرـش  دیق و  چیه  نودب  ار  رمالا  اولوا  نامرف  تعاطا  دنوادخ  مینیب  یم  فرط  کی  زا  نیاربانب  دوش .  یم  یهن »  » و رما » »
هک رمالا  اولوا  هک  مینک  یم  هدافتسا  نینچ  همدقم  نیا  زا  تسین ،  حیحص  ینامرف  نینچ  دنشابن  اطخ  زا  موصعم  رمالا  اولوا  رگا  رگید  فرط 

عومجم ای  موصعم ،  نیا  هک  دهد  یم  همادا  نینچ  سپـس  يزار  رخف  ( 1 « . ) دنـشاب هدوب  موصعم  دیاب  ًامتح  هدش  هراشا  اهنآ  هب  قوف  هیآ  رد 
 ، میشاب هتشاد  یسرتسد  وا  هب  میسانشب و  ار  ضعب  نیا  دیاب  ام  اریز  تسین ،  لوبق  لباق  مود  لامتحا  مالسا ،  تما  زا  یـضعب  ای  تسا و  تما 

نیا و  تسا ،  تما  نیا  عومجم  موصعم  هک  دـنام  یم  یقاب  لوا  لامتحا  اهنت  دورب ،  نیب  زا  لاـمتحا  نیا  نوچ  تسین و  نینچ  هک  یلاـح  رد 
مینیب یم  هک  روطنامه  دوش .  یم  بوسحم  ربتعم  لئالد  زا  و  تسا ،  لوبق  لـباق  تجح و  تما  قاـفتا  عاـمجا و  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  دوخ 
دنشاب یموصعم  دارفا  دیاب  رمالا  اولوا  هکنیا  رب  ار  هیآ  تلالد  تسا  یملع  فلتخم  لئاسم  رد  یشارت  لاکشا  هب  فورعم  هکنیا  اب  يزار  رخف 

هک ار  لامتحا  نیا  هتـشادن  بتکم  نیا  ناربهر  ناماما و  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  هب  یئانـشآ  هک  اجنآ  زا  اـهتنم  تسا ،  هتفریذـپ 
ناگدنیامن ای   ) تما عومجم  ینعم  هب  ار  رمالا  اولوا  هک  هدش  راچان  و  تسا ،  هتفرگ  هدیدان  دنـشاب  هدوب  تما  زا  ینیعم  صاخـشا  رمالا  اولوا 

هعماج ربهر  دیاب  رمالا  اولوا  میتفگ  هک  روطنامه  اریز  تسین ،  لوبق  لباق  لامتحا  نیا  هک  یلاح  رد  دنک ،  ریـسفت  ناناملـسم ) تاقبط  مومع 
مومع و یعمجتسد  تموکح  میناد  یم  دوش و  ماجنا  وا  هلیـسو  هب  نیملـسم  تالکـشم  لصف  لح و  یمالـسا و  تموکح  دشاب و  یمالـسا 

یقالخا یگنهرف و  یـسایس و  یعامتجا و  فلتخم  لئاسم  رد  اریز  تسین ،  ریذپ  ناکما  ًالمع  ءارآ  قافتا  تروص  هب  اهنآ  ناگدنیامن  یتح 
زا يوریپ  و  تسین ،  نکمم  ًابلاغ  اهنآ  ناگدنیامن  ای  تما  همه  ءارآ  قافتا  ندروآ  تسد  هب  دنتسه ،  وربور  نآ  اب  ناناملسم  هک  يداصتقا  و 

ار وا  هدـیقع  رـصاعم  نادنمـشناد  زا  هک  یناسک  يزار و  رخف  نخـس  همزال  نیاربانب  دوش ،  یمن  بوسحم  رمالا  اولوا  زا  يوریپ  زین  تیرثکا 
 . دیآرد یئانثتسا  ردان و  رایـسب  عوضوم  کی  تروص  هب  ای  و  ددرگ ،  لیطعت  رمالااولوا  زا  تعاطا  ًالمع  هک  دوش  یم  نیا  دنا  هدرک  بیقعت 

یم تابثا  دنهد  یم  لیکـشت  ار  تما  زا  یعمج  هک  موصعم  نایاوشیپ  يربهر  اهنت  هفیرـش  هیآ  هک  میریگ  یم  هجیتن  قوف  تانایب  عومجم  زا 
لاس 1357 رصم  عبط  هحفص 144  مهد  دلج  يزار  رخف  ریبک  ریسفت  1 و 2 ـ  دینک ) تقد   . ) دنک

لاؤس دنچ  خساپ 

ناماما رمـالااولوا ،  زا  روظنم  رگا  1 ـ ددرگ : حرطم  دـیاب  ثحب  رد  یفرط  یب  تیاعر  رظن  زا  هک  هدـش  قوف  ریـسفت  هب  یئاـهداریا  اـجنیا  رد 
خـساپ دـشاب .  یمن  شیب  رفن  کی  نامز  ره  رد  موصعم  ماما  اریز  تسین ،  راگزاس  تسا  عمج  ینعم  هب  هک  یلوا »  » هملک اـب  دنـشاب  موصعم 

یم لیکـشت  ار  يددـعتم  دارفا  اهنامز  عومجم  رد  یلو  تسین  شیب  رفن  کی  هچ  رگا  نامز  ره  رد  موصعم  ماـما  هک : تسا  نینچ  لاؤس  نیا 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  ینعم  نیا  قباـطم  رمـالااولوا  2 ـ دـنک .  یمن  نییعت  ار  نامز  کـی  مدرم  هفیظو  اـهنت  هیآ  میناد  یم  دـنهد و 
یم نشور  زین  الاب  هتفگ  زا  زین  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟  هدش  هداد  يو  زا  تعاطا  هب  نامرف  هنوگچ  تروص  نیا  رد  و  هتشادن ،  دوجو  ( هلآو
یم رگید  ترابع  هب  و  دزاـس ،  یم  نشور  نورق  راـصعا و  ماـمت  رد  ار  ناناملـسم  هفیظو  تسین و  ینیعم  ناـمز  هب  رـصحنم  هیآ  اریز  دوش ، 

بصنم ود  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  اریز  دوب  ربمایپ  دوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نامز  رد  رمالا  اولوا  هک  میئوگب  نینچ  میناوت 
هک یمالـسا » تما  يرادمامز  يربهر و   » بصنم رگید  هدش و  دای  وا  زا  لوسرلا  اوعیطا  ناونع  هب  هیآ  رد  هک  تلاسر »  » بصنم یکی  تشاد 

هوالع هک  دوب  ربمایپ  دوخ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نامز  رد  موصعم  ربهر  اوشیپ و  نیاربانب  هدرک ،  دای  نآ  زا  رمالا  اولوا  ناونع  هب  نآرق 
اولوا  » و لوسر »  » نیب رد  اوعیطا »  » ندـشن رارکت  دـیاش  و  تشاد ،  هدـهع  هب  زین  ار  بصنم  نیا  مالـسا ،  ماـکحا  غـالبا  تلاـسر و  بصنم  رب 

رد هک  تسا  فلتخم  بصنم  ود  يرمالا » اولوا  بصنم   » و تلاسر »  » بصنم رگید  ترابع  هب  و  دـشابن ،  ینعم  نیا  هب  هراشا  زا  یلاخ  رمـالا »
زا روظنم  رگا  3 ـ دراد .  ار  مود  بصنم  اهنت  ماما  تسا و  هدش  ادج  مه  زا  ماما  رد  یلو  هدش  عمج  اجکی  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دوجو 
ناف دیوگ : یم  دـنک  یم  نایب  ار  ناناملـسم  فالتخا  عزانت و  هلئـسم  هک  هیآ  لیذ  رد  ارچ  سپ  تسا ،  موصعم  ناربهر  ناماما و  رمالا  اولوا 
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دیدرک فالتخا  يزیچ  رد  رگا  : » الیوأت نسحا  ریخ و  کلذ  رخالا  مویلا  هللااب و  نونمؤت  متنک  نا  لوسرلاو  هللا  یلا  هودرف  ءیـش  یف  متعزانت 
نایاپ و رتهب و  امـش  يارب  نیا  دیراد ،  نیـسپ  زاب  زور  راگدرورپ و  هب  نامیا  رگا  دیهد  عاجرا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ادـخ و  هب  ار  نآ 
 ، هللا باتک   ) ادخ اهنت  فالتخا  لح  عجرم  هدماین و  نایم  هب  رمالا  اولوا  زا  ینخـس  اجنیا  رد  مینیب  یم  هک  روطنامه  تسا ـ » رتوکین  شتبقاع 

هکلب تسین  هعیش  نادنمشناد  ریـسفت  صوصخم  داریا  نیا  ًالوا  تفگ : دیاب  داریا  نیا  خساپ  رد  تسا .  هدش  یفرعم  تنـس )  ) ربمایپ و  نآرق )
عزانت فالتخا و  قوف ،  هلمج  رد  عزانت  فالتخا و  زا  روظنم  هک  تسین  یکـش  ًایناث  دوش و  یم  هجوتم  تقد  یمک  اب  زین  اهریـسفت  ریاـس  هب 

درک تعاطا  رمالااولوا  زا  دیاب  ًاملـسم  لئاسم  نیا  رد  اریز  نیملـسم ،  يربهر  تموکح و  تایئزج  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هن  تسا  ماکحا  رد 
اب نآ  عیرـشت  هک  تسا  مالـسا  یلک  نیناوق  ماکحا و  رد  فالتخا  نآ ،  زا  روظنم  نیاربانب  هدـش ) حیرـصت  هیآ  لوا  هلمج  رد  هک  روطنامه  )

ریـسم رد  هراومه  هکلب  دنک ،  یم  خسن  هن  دـنک و  یم  عضو  ینوناق  هن  تسا ،  ماکحا  يرجم  طقف  ماما  میناد  یم  اریز  تسا  ربمایپ ،  ادـخ و 
باتک فالخ  رب  ینخس  ام  زا  رگا  هک  میناوخ  یم  تیبلها  ثیداحا  رد  اذل  تسا و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تنـس  ادخ و  ماکحا  يارجا 

هللا یلـص  ) ربمایپ تنـس  هللا و  باتک  فالخ  رب  يزیچ  ام  تسا  لاحم  دیریذپن ،  زگره  دندرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نخـس  هللا و 
هک تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ادخ و  یمالـسا  نیناوق  ماکحا و  رد  مدرم  فالتخا  لح  عجرم  نیتسخن  نیاربانب  میئوگب ،  هلآو ) هیلع 
هک تسا  یشناد  ملع و  ای  هللا و  باتک  زا  هکلب  تسین  ناشدوخ  زا  زین  نآ  دننک ،  یم  مکح  نایب  موصعم  ناماما  رگا  دوش و  یم  یحو  وا  رب 

ماکحا رد  فالتخا  لح  عجارم  فیدر  رد  رمالا  اولوا  رکذ  مدع  تلع  بیترت  نیا  هب  تسا و  هدیسر  اهنآ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا 
هنومن 3/435 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) ددرگ یم  نشور 

؟  دنتسه یناسک  هچ  تیبلها  79 ـ 

؟  دنتسه یناسک  هچ  تیبلها 

هدرک هدارا  دـنوادخ  « ) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللادـیری  امنا  : » میناوخ یم  هیآ 33  بازحا  هکراـبم  هروس  رد 
حرطم لاؤس  نیا  هفیرش  هیآ  هب  هجوت  اب  دزاس ) كاپ  رظن  ره  زا  ار  امش  دنک و  رود  ربمایپ ) تیب  لها   ) امـش زا  ار  يدیلپ  یکاپان و  هک  تسا 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ نارـسمه  هب  طوبرم  تایآ  يالبال  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  تسرد  دنتـسه ؟  یناسک  هچ  تیبلها  زا  روظنم  هک  دوش  یم 
 ، دـنک یم  لابند  ار  يرگید  فدـه  دـهد  یم  ناشن  دراد و  يا  هناگادـج  نحل  هدـش  لزان  اهنآ  يالبال  رد  هک  ریهطت  هیآ  یلو  تسا  هلآو )

نیا زاغآ  رد  تسا ! هدمآ  رکذم » عمج   » رئامـض اب  ثحب  دروم  هیآ  یلو  تسا ،  ثنؤم » عمج   » ياهریمـض اب  همه  دعب  لبق و  تایآ  هک  ارچ 
موسر دـننامه  دـننامب و  دوخ  ياه  هناخ  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  اهنآ  هب  هتخاس و  بطاخم  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارـسمه  هیآ 

ادـخ و دـننک و  تخادرپ  ار  تاکز  دـنراد و  اپرب  ار  زامن  دـننک ،  تیاعر  ار  تفع  نیزاوم  دـنوشن و  رهاظ  مدرم  نایم  رد  نیتسخن  تیلهاج 
مامت َُهلوُسَرَو . ) َهّللا  َنْعِطَاَو  َةاکَّزلا  َنیتآ  َةولَّصلا و  َنِْمقَاَو  یلُوالا  ِۀَّیلِهاجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَتالَو  َّنُِکتُوُیب  یف  َنْرَق  َو   ) دـنیامن تعاـطا  ار  شلوسر 

یم يرگید  روط  هیآ  نحل  سپـس  دـینک ) تقد   . ) تسا ثنؤم  عمج  تروص  هب  همه  تسا  هدـمآ  هیآ  زا  شخب  نیا  رد  هک  يریمـض  شش 
ُهّللا ُدیُری  امَّنِا  « ) دنک كاپ  الماک  ار  امـش  دزاس و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  اهنت »  » دنوادخ دـیامرف : یم  و  دوش ، 
عمج تروص  هب  ود  ره  هک  تسا  هتفر  راک  هب  عمج  ریمـض  ود  هیآ  زا  شخب  نیا  رد  ًاریهْطَت . ) ْمُکرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل 

هک تسا  یئاج  رد  نخـس  نیا  یلو  دـنک  یم  لابند  ار  بلطم  کی  ًالومعم  هیآ  کـی  لـیذ  ردـص و  هک  تسا  تسرد  تسا .  هدـمآ  رکذـم 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارـسمه  هب  رظان  زین  ار  هیآ  زا  تمـسق  نیا  هک  یناسک  نیاربانب  دشاب ،  هتـشادن  دوجو  نآ  فالخ  رب  يا  هنیرق 

هیآ نیا  دروم  رد  هتـشذگ  نیا  زا  دـنا .  هتفگ  اهریمـض ،  تواـفت  ینعی  نآ ،  رد  دوجوم  هنیرق  هیآ و  رهاـظ  فـالخ  رب  ینخـس  دـنا  هتـسناد 
هیلع هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  صخـش  زا  ار  نآ  هعیـش  ننـست و  لها  زا  معا  مالـسا  گرزب  ياملع  هک  میراد  يددـعتم  تایاور  هب  یـسرتسد 
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تایاور نیا  تسا .  هدـمآ  ترثک  روفو و  هب  تاـیاور  نیا  تسا  اـهنآ  لوبق  دروم  هک  نیقیرف  عباـنم  نیرتفورعم  رد  دـنا و  هدرک  لـقن  هلآو )
مهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  هـیآ ،  نـیا  رد  بطاـخم  هـک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  یگمه 

یـسراف رد  تسا و  رـصح  يارب  ًالومعم  هک  اّمنا  هب  ریبعت  دمآ .  دهاوخ  حورـشم  روط  هب  ًادـعب  هک  ربمایپ ) نارـسمه  هن   ) دنـشاب یم  ( مالـسلا
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  هژیو  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  یتبهوم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوش  یم  هتفگ  اهنت »  » ای طقف »  » نآ ياج  هب  زورما 
دنا هتسناد  ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارسمه  ینعم  هب  ار  تیبلها  تنس  لها  نارـسفم  زا  یعمج  دوش .  یمن  نارگید  لماش  تسا و  هلآو )
لیلد رکذـم » عمج   » هب هیآ ،  نیا  دـعبام  لبق و  اـم  رد  ثنؤم » عمج   » ياهریمـض لیدـبت  و  هیآ ،  قایـس  رییغت  میتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  یلو  ، 
تسا میکح  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا ،  يرگید  زیچ  نآ  زا  روظنم  دراد و  هناگادج  ياوتحم  هلمج  نیا  هک  تسا  نیا  رب  ینشور 

ربمایپ و هب  صوصخم  ار  نآ  نارسفم  زا  رگید  یهورگ  تسا .  باسح  يور  نآ  تاریبعت  همه  تغالب و  تحاصف و  يالعا  دح  رد  نآرق  و 
هب لیذ  رد  هدش و  دراو  هعیش  تنس و  لها  عبانم  رد  هک  یناوارف  تایاور  و  دنا ،  هتسناد  مالـسلا )) مهیلع   )) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و 

صوصخم ار  هیآ  هک  یناسک  یتح  هک  تسا  تایاور  نیمه  دوجو  لیلد  هب  دیاش  تسا و  ینعم  نیا  رب  هاوگ  مینک  یم  هراشا  اهنآ  زا  یشخب 
ربمایپ نارـسمه  مه  دوش و  یم  لماش  ار  ناراوگرزب  نیا  مه  هک  دـنا  هدـش  لـئاق  نآ  يارب  یعیـسو  ینعم  دـنا ،  هتـسنادن  ناراوگرزب  نیا  هب 

یلع و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  هیآ  صاصتخا  لیلد  هک  یتایاور  اـما  تسا .  هیآ  رد  یموس  ریـسفت  نیا  و  ار ،  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )
ـ  دش هراشا  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ـ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نسح و  ناشدـنزرف  ود  و  س )  ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  و  مالـسلا ) هیلع  )
وبا زا  تیاور  هس  هملـس ،  ما  زا  تیاور  جنپ  هک  تسا ،  هدش  لقن  روثنملا » رّدلا   » ریـسفت رد  اهنت  تیاور  هدجیه  هلمج  زا  تسا ،  دایز  رایـسب 
ۀلئاو زا  تیاور  کی  ءارمحلا ،  یبا  زا  تیاور  ود  سابع ،  نبا  زا  تیاور  ود  سنا ،  زا  تیاور  کی  هشیاع ،  زا  تیاور  کی  يردخ ،  دیعس 

ییابطابط همالع  موحرم  ( 1 !) تسا مقرا  نب  دـیز  زا  تیاور  کی  محازم و  نب  كاحـض  زا  تیاور  کی  دعـس ،  زا  تیاور  کی  عقـسا ،  نب 
رد تنس ،  لها  قرط  زا  هچنآ  : » دیامرف یم  درمش و  یم  تیاور  داتفه  زا  شیب  هدش  هدراو  هراب  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  نازیملا »  » ریـسفت رد 
رب زین  میدرب  مان  الاب  رد  هک  يدارفا  زا  ریغ  ار  يرگید  نایوار  و  تسا ، ! هدش  دراو  هعیـش  قرط  زا  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدش  لقن  هنیمز  نیا 

تایاور نیا  هک  ار  یبتک  تایاور و  دادعت  زین  یـضعب  تسا . ) هدمآ  روثنملا  رّدلا  ریـسفت  ریغ  رد  اهنآ  تیاور  هک  یتایاور   ) دـیازفا یم  اهنآ 
یم اهنآ  عبانم  رکذ  اب  ار  تایاور  نآ  زا  یتمـسق  اهنت  اجنیا  رد  دشاب .  نینچ  تسین  دیعب  دنا و  هدرک  رکذ  اهدـص  رب  غلاب  هدـش  لقن  اهنآ  رد 

َۀَمِطاـف َو  ٍّیلَع  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ِیبَّنلا ِیف  َْتلَزن  ۀَـیآلا  َّنِا  دـیوگ : یم  لوزنلا » بابـسا   » رد يدـحاو  هـچنآ  دوـش  نـشور  اـت  مـیروآ 
همطاف و یلع و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  صوصخ  رد  هیآ  نیا  : » ْمُهُْریَغ اهیف  ْمُهُکِراُشیال  ًۀَّصاـخ  (( مالـسلا مهیلع   )) ِْنینَـسَْحلاَو
رد ناوت  یم  ار  ثیداحا  نیا  تسا .  تیعقاو  کی  ( 2 «) درادن تکراشم  اهنآ  اب  نآ  رد  يرگید  سک  هدش و  لزان  (( مالسلا مهیلع   )) نینسح

یماگنه دیوگ ،  یم  تحارص  اب  هدش و  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارسمه  زا  یضعب  زا  هک  یتایاور  1 ـ درک : هصالخ  شخب  راهچ 
؟  میتسه هیآ  نیا  ءزج  مه  اـم  اـیآ  هک  میدرک  لاؤس  شترـضح  زا  تفگ ،  یم  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  نخـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک 

لقن ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  رسمه  هملس » ما   » زا دوخ  ریسفت  رد  یبلعث  هلمج  زا  دیتسین ! هیآ  نیا  لومشم  اما  دیبوخ  امش  دومرف :
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دروآ ،  ترـضح  نآ  دزن  ییاذغ  س )  ) همطاف هک  دوب  دوخ  هناخ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دنک  یم 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ دعب  دندروخ  اذغ  سپس  دندمآ ،  اهنآ  نک ، » ادص  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نسح و  تدنزرف  ود  رـسمه و  : » دومرف
نم تیب  لها  اهنیا  ادنوادخ  : » ًاریهْطَت ْمُهْرِّهَطَو  َسجِّرلا  ُمُْهنَع  ْبِهْذَاَف  یتَْرتِع  َو  یْتَیب  ُلْهَا  ِءالُؤه  َمُهّللَا ! : تفگ دـنکفا و  اهنآ  رب  ییابع  هلآو )
هدش لزان  ُهّللا . . .  ُدیُری  امِّنِا  هیآ  هک  دوب  اجنیا  رد  و  نادرگ » ناشکاپ  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  و  نک ،  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  دـننم ،  ترتع  و 

 . یتسین هورگ  نیا  هرمز  رد  اّما  « ) یتسه یکین  رب  وت  : » ْریَخ یِلا  ِکَّنِا  دومرف : متـسه ! ؟  امـش  اب  مه  نم  اـیآ  ادـخ ! لوسر  يا  متفگ  نم  . . . 
زا تسا  فورعم  وا  ریبک  ریسفت  و  هتسیز ،  یم  مجنپ  نرق  لئاوا  مراهچ و  نرق  رخاوا  رد  هک  تنس  لها  فورعم  ياملع  زا  یبلعث  زین  و  ( 3 ()

رگناریو گنج  نآ  رد  شتلاخد  لمج و  گنج  هرابرد  وا  زا  هک  یماگنه  دنک : یم  لقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رـسمه  هشیاع » »
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ینیلأْسَت تفگ : نینچ  دندرک ،  لاؤس  ( مالسلا هیلع   ) یلع هرابرد  هک  یماگنه  و  دوب ! یهلا  ریدقت  کی  نیا  تفگ : فسأت ) اب   ) دندرک لاؤس 
ُلوُسَر َعَمَج  َو  ًاْنیَـسُحَو  ًاَنَـسَح  َو  َۀَـمِطاف  َو  ًاَّیلَع  ُْتیَأَر  ْدََـقل  ِهّللا ،  لوُسَر  یِلا  َناک  ِساّنلا  ِّبَحَا  ِْجَوز  َو  ِهّللا  ِلوُسَر  یِلا  َناک  ِساّنلا  ِّبَحَا  ْنَع 

ای ُْتلُقَف  َْتلاق  ًاریهْطَت ،  ْمُهْرِّهَط  َو  َسْجِّرلا  ْمُْهنَع  ْبِهْذاَف  یتَماح  َو  یْتَیب  ُلـْهَا  ِءـالؤه  َمُهّللَا  َلاـق : َُمث  ْمِْهیَلَع  بوَِثب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ِهّللا
هللا یلـص   ) ربمایپ دزن  مدرم  نیرتبوبحم  هک  ینک  یم  لاؤس  یـسک  هرابرد  نم  زا  ایآ  : » ْریَخ یِلا  ِکَّنِاَف  یّحَنَت  َلاق  َکـِلْهَا  ْنِم  اـَنَا  ِهّللا  لوُسَر 

مدید دوخ  مشچ  اب  نم  دوب ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  رـسمه  هک  یـسرپ  یم  یـسک  زا  و  دوب ،  هلآو ) هیلع 
: دومرف و  دوب ،  هدرک  عمج  يا  هچراپ  ریز  رد  ار  اـهنآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و 

ایآ ادخ  لوسر  يا  متفگ  نم  امرف ،  ناشکاپ  اه  یگدولآ  زا  و  ربب ،  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  نم ،  نایماح  دننم و  نادناخ  اهنیا  ادنوادخ !
یم تحارص  اب  ثیداحا  هنوگ  نیا  ( 4 (« . ) یشاب یمن  عمج  نیا  ءزج  اما   ) یتسه یکین  ریخ و  رب  وت  شاب  رود  دومرف : متسه  اهنآ  زا  زین  نم 

یناوارف هداعلا  قوف  تایاور  رد  ءاسک  ثیدح  ناتساد  2 ـ دندوبن .  هیآ  نیا  رد  تیبلها  ءزج  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارسمه  هک  دیوگ 
نسح و همطاف و  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  تسا  نیا  اهنآ  همه  كرتشم  ردق  هدش و  هدراو  فلتخم  تاریبعت  اب 
دـنکفا و اهنآ  رب  يا و . . .  هچراپ  ای  ابع ـ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـندمآ ـ  وا  تمدـخ  هب  ای  و  دـناوخ ـ  ارف  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح

َسْجِّرلا ْمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُری  امَّنِا  هیآ  ماگنه  نیا  رد  و  نک ،  رود  اهنآ  زا  ار  یگدولآ  سجر و  دـننم  نادـناخ  اهنیا  ادـنوادخ ! تفگ :
یقهیب و  كردتـسم »  » رد مکاح  نینچمه  و  هشیاع »  » لوق زا  حیحـص  رد  ملـسم  ار  ثیدح  نیا  هکنیا  هجوت  لباق  دـیدرگ .  لزان  ِْتیَْبلا  َلْهَا 

ار نآ  لیزنتلا  دـهاوش  رد  زین  یناکـسح  مکاح  ( 5  . ) تسا هدروآ  روـثنملا » رّدـلا   » رد یطویـس  و  شریـسفت »  » رد ریرج  نبا  و  ننـس ، »  » رد
« . هملس ّما   » زا رگید  ياج  رد  و  هملس » یبا  نب  ورمع   » زا اجکی  رد  هدش ،  لقن  ثیدح  نیا  ًارارک  زین  يذمرت »  » حیحص رد  ( 6  ) تسا هدروآ 
یم ءاسک ) ثیدـح   ) ثیدـح نیا  لـقن  زا  دـعب  نارمع ) لآ  هیآ 61   ) هلهاـبم هیآ  لـیذ  رد  یتبـسانم  هب  يزار » رخف   » هـکنیا رگید  هـتکن  ( 7)

شتحص هک  تسا  یتیاور  نوچمه  تیاور  نیا  هک  نادب  : » ِثیدَْحلاَو ِریسْفَّتلا  ِلْهَا  َْنَیب  اِهتَّحِـص  یلَع  ِقَفَتُْملاَک  َۀیاوِّرلا  هِذه  َنَا  ْمَلْعاَو  دیازفا :
نیا دوخ ،  دنـسم  رد  لـبنح » دـمحا   » ماـما هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا  ( 8 « . ) تسا ثیدـح  ریـسفت و  ياملع  نایم  رد  قاـفتا  دروم 

زا دـعب  هک  میناوخ  یم  تسا  ناوارف  ددـعتم و  زین  نآ  هک  تاـیاور  زا  يرگید  شخب  رد  3 ـ ( 9  . ) تسا هدروآ  فلتخم  قرط  زا  ار  ثیدـح 
هک یماگنه  تسا ) هدمآ  هام  هن  ای  تشه  یـضعب  رد  و  هام ،  شـش  یـضعب  رد   ) هام نیدنچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ریهطت ،  هیآ  لوزن 

َلْهَا َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـْیُری  امَّنِا  ِْتیَْبلا ! َلْهَا  ای  ةولَّصلا ! دز : یم  ادـص  تشذـگ  یم  س )  ) همطاف هناخ  رانک  زا  حبـص  زاـمن  يارب 
كاپ ار  امـش  دزاس و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخ  یم  اهنت  دنوادخ  تیب ! لها  يا  تسا  زامن  ماگنه  : » ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا 
نامه رد  و  ( 10  . ) تسا هدش  لقن  کلام » نب  سنا   » زا یناکـسح » مکاح   » فورعم رـسفم  هتـشون  لیزنتلا » دهاوش   » رد ثیدح  نیا  دـنک !»

وبا  » زا هام  تشه  ناونع  هب  نایرج  نیا  باتک  نامه  رد  زین  و  تسا .  هدـمآ  ءارمحلا » یبا   » زا هاـم » تفه   » ناونع هب  يرگید  ثیدـح  باـتک 
و دشاب ،  هدید  ار  بلطم  نیا  هام  شـش  سنا  تسا  نکمم  اریز  تسا ،  یعیبط  تاریبعت ،  نیا  توافت  ( 11  . ) تسا هدش  لقن  يردخ » دیعس 

هکنآ یب  تسا ،  هدرک  لـقن  هدـید  ار  هچنآ  سک  ره  ( 12  . ) هام هن  سابع  نبا  و  هام ،  تفه  ءارمحلا  یبا  و  هاـم ،  تشه  يردـخ  دیعـس  وبا 
یلـص  ) مرکا ربمغیپ  يوس  زا  ینالوط  تدم  نآ  رد  نخـس  نیا  رارکت  همانرب و  نیا  همادا  لاح  ره  هب  دـشاب .  اهنآ  نانخـس  نایم  رد  يداضت 

« تیب لها   » زا روظنم  دزاس  نشور  یپ  رد  یپ  دـیکأت  اب  حوضو و  هب  هتـساوخ  یم  وا  تسا ،  هدوب  هدـش  باسح  هلأـسم  کـی  هلآو ) هیلع  هللا 
تـسا هدش  لزان  هورگ  نیا  نأش  رد  اهنت  هیآ  نیا  دننادب  همه  و  دنامن ،  یقاب  سکچیه  يارب  يدیدرت  هدنیآ  رد  ات  دـنا ،  هناخ  نیا  لها  اهنت 

اهنت هکنیا  صوصخ  هب  تسا .  زیگنا  تریح  یتسار  تسا ،  هدـشن  موهفم  یـضعب  يارب  هلأسم  زاب  دـیکأت  رارکت و  همهنیا  اـب  هکنیا  بجع  و 
( مالسلا هیلع   ) یلع و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هناخ  رد  دش  یم  زاب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دجـسم  هب  نآ  يدورو  رد  هک  يا  هناخ 

هشیمه تسادیپ  رد . ) ود  نیا  زج  دندنبب  دش  یم  زاب  دجسم  يوس  هب  هک  ییاهرد  مامت  داد  روتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ اریز   ، ) دوب
هک تسین  روآ  تفگـش  لاح  نیا  اب  دندینـش ،  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  اجنآ  رد  ار  نخـس  نیا  زاـمن ،  ماـگنه  هب  مدرم  زا  یعمج 
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هکنیا اـب  ددرگ ،  لـماش  زین  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نارـسمه  اـت  دـنهد  هعـسوت  ار  هیآ  موـهفم  دـنراد  رارـصا  نارـسفم  زا  یـضعب 
تایئزج مامت  دوخ و  لئاضف  ندرک  وگزاـب  رد  خـیرات  یهاوگ  قبط  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رـسمه  هشیاـع  میتفگ  هک  هنوگناـمه 

ربمایپ دیوگ : یم  هکلب  تسناد  یمن  هیآ  نیا  لومشم  ار  دوخ  اهنت  هن  درک ،  یمن  راذگورف  يزیچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  شطابترا 
هراشا هدش و  لقن  فورعم  هباحص  يردخ  دیعـسوبا  زا  هک  يددعتم  تایاور  4 ـ یتسین !» نآ  ءزج  وت  : » دومرف نم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

هیآ نیا  : » ُمالّسلا ُمِْهیَلَع  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلاَو  َۀَمِطاف  َو  ٍّیلَع  َو  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  هَسْمَخ  یف  َْتلََزن  دیوگ : یم  تحارـص  اب  هدرک ،  ریهطت  هیآ  هب 
: هکنیا نخس  هاتوک  ( 13  . ) تسا هدـش  لزان  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هراـبرد 

نیسح ماما  نسح و  ماما  همطاف و  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  اهنآ  صاصتخا  ریهطت و  هیآ  هرابرد  هک  یتایاور 
نیا زا  و  دهد ،  یم  رارق  هرتاوتم  تایاور  فیدر  رد  ار  نآ  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  تسا  هدـمآ  یمالـسا  فورعم  عبانم  رد  مالـسلا ) هیلع  )

تنـس لها  فورعم  عبانم  زا  عبنم  داتفه  زا  شیب  زا  ار  نآ  قحلا  قاقحا  حرـش  رد  هک  اجنآ  ات  دـنام ،  یمن  یقاب  نآ  رد  يدـیدرت  ياـج  رظن 
یم مـه  رازه  زا  مـینک  ءاــصحا  ار  عباــنم  نـیا  هـمه  رگا  : » دــیوگ یم  دــنک و  یم  لــقن  تـیب ) لــها  ناوریپ  فورعم  عباــنم  رب  هوــالع  )

(15 () 14 «!) درذگ

اهتشون یپ 

و ثحب ،  دروم  هیآ  لیذ  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  3 ـ  هحفص 311 .  دلج 16 ،  نازیملا ،  2 ـ  هحفص 196 و 199 .   ، 5 دلج روثنملا ،  رد  1 ـ 
حیحص بازحا 5 ـ  هیآ 33  لیذ  نایبلا  عمجم  4 ـ  دنا .  هدروآ  ار  قوف  ثیدـح  هحفص 56 ،   ، 2 دلج لیزنتلا ،  دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح 

ج يذمرت ،  حیحص  7 ـ  ثیدح 376 .  ص33 ،  ج2 ،  لیزنتلا ،  دهاوش  تیب 6 ـ  لها  لئاضف  باب   ) ثیدح 2424 ص1883 ،  ج4 ،  ملسم ، 
لوا دلج  دمحا ،  دنسم  9 ـ  ص80 .  ج 8 ،  يزار ،  رخف  ریسفت  8 ـ  ثارتلا .  ءایحا  پاچ  همطاف ـ ) لضف  باب   ) ثیدح 3871 ص699 ،   ، 5

دهاوش 10 ـ  دعب . ) هحفص 276 و  ج 1 ،  هسمخلا ،  لـئاضف  زا  لـقن  هب  هحفص 292 (  دلج 6 ،  هحفص 107 و  دلج 4 ،  هحفص 330 ،  ، 
هدرک لقن  يددعتم  قرط  هب  ار  تیاور  نیا  لیزنتلا  دهاوش  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) هحفص 11و 12و 13و 14و 15و 92 ج 2 ،  لیزنتلا ، 

دهاوش رد  13 ـ  ص199 .  ج5 ،  روثنملا ،  ردلا  12 ـ  ات 548 .  ص503  ج2 ،  قحلا ،  قاقحا  ج 2 ص 28 و  لیزنتلا ،  دهاوش  11 ـ  تسا . )
دلج زا  سابتقا  14 ـ  ثیدح 695 و 660 و 661 و 664 . )  ) ات 27 هحفص 24 زا  دلج 2 ،  تسا ،  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  راهچ  لیزنتلا ، 

نآرق 9/137 مایپ  ریسفت  15 ـ  ات 563 .  هحفص 502  زا  قحلا ،  قاقحا  مود 

؟  تسیچ ریدغ  هثداح  80 ـ 

؟  تسیچ ریدغ  هثداح 

يا َنیِرفاْکلا : َمْوَْقلا  يِدْهَیال  َهّللا  َّنِا  ِساّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِاَو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیِلا  لِْزنُا  ام  غَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَا  ای   
و يا ،  هدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن  رگا  و  ناسرب ،  مدرم  هب   ) لـماک روط  هب  تسا  هدـش  لزاـن  تراـگدرورپ  يوس  زا  ار  هچنآ  ربماـیپ !

ياـهباتک رد  دـنک . » یمن  تیادـه  ار  جوجل  نارفاـک  تیعمج  دـنوادخ  و  دراد ،  یم  هاـگن  مدرم  یلاـمتحا ) ياـهرطخ   ) زا ار  وـت  دـنوادخ 
یلع نأش  رد  قوف  هیآ  هک  تسا  هدمآ  خیرات  ثیدح و  ریسفت و  زا  معا  هعیـش ) فورعم  بتک  همه  و  ننـست (  لها  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 

هللادـبع نب  رباـج  « ، » مقرا نب  دـیز  « ، » يردـخ دیعـسوبا   » هلمج زا  هباحـص ،  زا  يداـیز  هورگ  ار  تاـیاور  نیا  دـش .  لزاـن  مالـسلا ) هیلع  )
اهنآ تایاور  رد  دـنا و  هدرک  لقن  یلیل » نب  رماـع   » و دوعـسم » نبا  « ، » هریرهوبا « ، » هفیذـح « ، » بزاـع نب  ءارب  « ، » ساـبع نبا  « ، » يراـصنا
قرط زا  تایاور  نیا  زا  یـضعب  هکنیا  بلاج  تسا .  هدـش  لزان  ریدـغ  زور  ناتـساد  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـمآ 
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زا بزاع  نب  ءارب  ثیدح  و  قیرط .  هدزای  زا  زین  سابع  نبا  ثیدح  قیرط .  هدزای  زا  يردخ  دیعـس  وبا  ثیدـح  هلمج : زا  هدـش  لقن  ددـعتم 
نادنمـشناد دنا ،  هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  لامجا ) هب  ای  عیـسو  روط  هب   ) ار ثیداحا  نیا  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا .  هدـش  لقن  قیرط ،  هس 

يدحاو نسحلاوبا  ( . » هحفص 29 صئاصخلا ،  زا  لقن  هب  « ) ٍّیلع یف  نآرُْقلا  َنِم  َلُِّزنام   » باتک رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  دنریز : فورعم 
رد يزار » رخف  ( . » هحفص 298  ، 2 دلج روثنملا ،  رّدـلا  زا  لقن  هب  یعفاـش ( » رکاـسع  نبا   . » هحفص 150 لوزنلا » بابـسا   » رد يروباشین »

« همهملا لوصف   » رد یکلام » غابـص  نبا  ( . » طوطخم « ) نیطمـسلا دئارف   » رد ینیومح » قاحـسا  وبا   . » هحفص 636 دلج 3 ،  ریبک ، » ریـسفت  »
 . هحفص 57 موس ،  دلج  ریدقلا » حتف   » رد یناکوش » یضاق   . » هحفص 298 دلج 2 ،  روثنملا ، » ردلا  رد  یطویس  نیدلا  لالج   . » هحفص 27

هحفص هدوملا » عیبانی   » رد یفنح » يزودنق  نامیلـس  خیـش   . » هحفص 172 مشش ،  دلج  یناعملا » حور   » رد یعفاش » یـسولآ  نیدلا  باهـش  »
ریسفت  » رد يرصم » هدبع  دمحم  خیش   . » هحفص 584 متشه ،  دلج  يراخبلا » حیحص  حرش  یف  يراقلا  ةدمع   » رد یفنح » نیدلاردب   . » 120

 . رگید يریثک  عمج  و  روثنملا ) ردـلا  رد  یطویـس  لقن  هب  انب  ( ) ق یفوتم 418 ه ـ « ) هیودرم نبا  ظـفاح   . » هحفص 463 مشـش ،  دلج  رانملا »
هراشا ًادـعب  هک  یلئـالد  هب  دـنا  هدرک  لـقن  ار  لوزن  نأـش  تیاور و  هکنیا  نیع  رد  قوف  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  درک  شومارف  دـیابن  هتبلا 
روطب ار  اهنآ  نانخـس  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ  ياهثحب  نمـض  هک  دنا  هتخادرپ  نآ  دقن  هب  ای  هتـشذگ ،  نآ  رانک  زا  یگداس  هب  درک  میهاوخ 

 . داد میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  قیقد 

ریدغ نایرج 

هک یتایاور  و  تسا ،  هدش  لزان  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد  رامشیب  دهاوش  قباطم  هیآ  نیا  هک  دش  هدافتسا  لامجا  روط  هب  هتشذگ  ثحب  زا 
 . دنک راکنا  ار  اهنآ  دناوتب  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدش  لقن  ـ  هعیـش بتک  هب  دسر  هچ  ات  تنـس ـ  لها  فورعم  بتک  رد  هنیمز  نیا  رد 
هللا یلـص   ) ربمایپ هبطخ  مخ و  ریدغ  نایرج  رد  هیآ  نیا  دیوگ : یم  تحارـص  اب  هک  میراد  يرگید  ناوارف  تایاور  قوف ،  تایاور  رب  هوالع 

ات تسا  هتـشذگ  تایاور  زا  شیب  بتارم  هب  اهنآ  ددع  و  تسا ،  هدش  لقن  یلو  یـصو و  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یفرعم  و  هلآو ) هیلع 
اب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارای  هباحـص و  زا  رفن  زا 110  ار  ریدـغ  ثیدـح  ریدـغلا ،  باتک  رد  ینیما  همالع  گرزب  ققحم  هک  اـجنآ 

يرظن یب  صخش  ره  یمالسا .  فورعم  فلؤم  دنمـشناد و  نیعبات و 360  زا  رفن  زا 84  نینچمه  و  دنک ،  یم  لقن  هدنز  كرادم  دانـسا و 
ینشور قادصم  یمالـسا و  تایاور  نیرت  یعطق  زا  ریدغ  ثیدح  هک  دنک  یم  ادیپ  نیقی  دزادنیب  كرادم  دانـسا و  نیا  هعومجم  هب  یهاگن 

هک اجنآ  زا  و  دشاب .  هتشادن  داقتعا  يرتاوتم  ثیدح  چیه  هب  دیاب  دنک ،  کش  نآ  رتاوت  رد  یـسک  رگا  یتسار  هب  تسا و  رتاوتم  ثیدح  زا 
نیمه هب  هیآ  لوزن  نأش  ثیدح و  دانـسا  دروم  رد  دنک ،  یم  رود  باتک  نیا  رد  دوخ  فدـه  زا  ار  ام  هدرتسگ  روط  هب  ثحب  نیا  رد  دورو 
دنشاب هتشاد  ثیدح  دانسا  يور  يرت  عیسو  هعلاطم  دنهاوخ  یم  هک  ار  یناسک  میور و  یم  ثیدح  ياوتحم  غارس  هب  هدرک ،  تعانق  رادقم 

اب يرتشوش  هللا  رون  یـضاق  راوگرزب  همالع  هتـشون  قحلا  قاقحا  2 ـ لوا .  دلج  ریدـغلا  سیفن  باتک  1 ـ میهد : یم  عاجرا  ریز  ياـهباتک  هب 
تاقبع 4 ـ یلماع .  نیدلا  فرـش  دیـس  موحرم  تاعجارملا  3 ـ متـسیب .  مهدراـهچ و  موس و  مود و  دـلج  یفجن ،  هللا  تیآ  طوـسبم  حورش 
قدصلا لئالد  5 ـ دوش . ) هعجارم  دلج 7 و 8 و 9  تاقبع  هصالخ  هب  تسا  نیا  رتهب   ) يدنه نیسح  دماح  ریم  راوگرزب  ملاع  هتـشون  راونالا 

 . مود دلج  رفظم ،  موحرم  راوگرزب  ملاع  هتشون 

ریدغ تایاور  ياوتحم 

هب ناتـساد  نیا  تایاور ،  زا  یـضعب  رد  هتبلا  : ) میروآ یم  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  تایاور  هعومجم  زا  هک  ار  ریدغ  نایرج  هدرـشف  اجنیا  رد 
زاو هدش  هراشا  رگید  هشوگ  هب  یضعب  ناتساد و  زا  يا  هشوگ  هب  اهنت  یضعب  رد  هدمآ و  هاتوک  رصتخم و  یـضعب  ینالوط و  لصفم و  روط 

یلـص  ) ربمایپ روضح  رد  رتمامت  هچ  ره  هوکـش  اب  عادولا ،  ۀـجح  مسارم  ربمایپ  رمع  لاس  نیرخآ  رد  هک ): دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  عومجم 
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اهناج هقئاذ  رد  زونه  گرزب  تداـبع  نیا  يونعم  تذـل  و  دوب ،  هتفر  ورف  تیناـحور  زا  يا  هلاـه  رد  اـهبلق  دیـسر ،  ناـیاپ  هب  هلآو ) هیلع  هللا 
گرزب تداعس  ضیف و  نیا  كرد  یلاحشوخ  زا  دوب ،  دایز  هداعلا  قوف  اهنآ  ددع  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارای  تشاد .  ساکعنا 

ناناملـسم هکلب  دـندرک  یم  یهارمه  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رفـس ،  نیا  رد  هنیدـم  مدرم  اهنت  هن  ( 1  . ) دـندیجنگ یمن  تسوپ  رد 
زاجح باتفآ  دـندوب .  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هارمه  هب  گرزب  یخیرات  راختفا  کی  بسک  يارب  زین  ناتـسبرع  هریزج  فلتخم  طاـقن 

مک دوب ،  هدش  کیدزن  رهظ  درک ،  یم  ناسآ  ار  زیچ  همه  ریظن ،  یب  یناحور  رفس  نیا  ینیریـش  اّما  دیـشاپ ،  یم  اه  هرد  اههوک و  رب  شتآ 
مدرم هک  تسا  یهارراهچ  تقیقح  رد  اجنیا  دش .  یم  نایامن  رود  زا  مخ » ریدغ   » نازوس کشخ و  ياهنابایب  سپس  هفحج و  نیمزرس  مک 

برغ و يوس  هب  یهار  و  قرـش ،  رد  قارع  يوس  هب  یهار  و  لامـش ،  رد  هنیدـم  يوس  هب  یهار  دـنک ،  یم  ادـج  مه  زا  ار  زاـجح  نیمزرس 
رفـس نیا  لصف  نیرتمهم  هرطاـخ و  نیرخآ  دـیاب  اـج  نیمه  رد  دور و  یم  شیپ  بونج  رد  نمی  نیمزرـس  يوس  هب  یهار  رـصم و  نیمزرس 

هللا یلـص   ) ربمایپ زیمآ  تیقفوم  ياهتیرومأم  رد  ینایاپ  هطقن  تقیقح  رد  هک  روتـسد  نیرخآ  تفایرد  اب  ناناملـسم  و  دریذپ ،  ماجنا  گرزب 
روتسد ناهگان  تشذگ ،  یم  نابرق  دیع  زا  زور  تشه  تسرد  و  دوب ،  ترجه  مهد  لاس  هبنشجنپ  زور  دنوش .  ادج  مه  زا  دوب  هلآو ) هیلع 

رد هلفاق  شیپاـشیپ  رد  هک  ار  ییاـهنآ  دـنلب ،  يادـص  اـب  ناناملـسم  دـش ،  هداد  ناـهارمه  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ فرط  زا  فقوت 
نّذؤم تشذگ ،  راهنلا  فصن  طخ  زا  دیشروخ  دنـسرب ،  زین  ناگداتفا  بقع  ات  دنداد  تلهم  و  دندرک ،  توعد  تشگزاب  هب  دندوب  تکرح 

هب اوه  اّما  دـندش ،  یم  زامن  هدامآ  تعرـس  هب  مدرم  درک ،  توعد  رهظ  زامن  هب  ار  مدرم  ربکا  هّللا  يادـص  اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
نیا ریغ  رد  دـننکفیب ،  رـس  يور  هب  ار  نآ  رگید  فرط  اـپ و  ریز  هب  ار  دوخ  ياـبع  زا  یتمـسق  دـندوب ،  روبجم  یـضعب  هک  دوـب  غاد  يردـق 

هزبس و هن  دروخ و  یم  مشچ  هب  ارحـص  رد  ینابیاس  هن  درک .  یم  تحاران  ار  اهنآ  رـس  اپ و  باتفآ ،  هعـشا  ناـبایب و  غاد  ياـهگیر  تروص 
هانپ تخرد  دنچ  نیمه  هب  یعمج  درک .  یم  هزرابم  یتخسرس  اب  امرگ ،  اب  هک  ینابایب  نایرع  تخل و  تخرد  يدادعت  زج  یتخرد ،  هایگ و 

هب غاد  ياهداب  یلو  دنداد ،  بیترت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ يارب  ینابیاس  دندنکفا و  هنهرب  ناتخرد  نیا  زا  یکی  رب  يا  هچراپ  دندرب ، 
هب ًاروف  دنتشاد  میمصت  ناناملـسم  دش .  مامت  رهظ  زامن  درک .  یم  شخپ  نآ  ریز  رد  ار  باتفآ  نازوس  يامرگ  دیزخ و  یم  نابیاس  نیا  ریز 

يارب دیاب  همه  هک  داد  عالطا  اهنآ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یلو  دنوش ،  هدنهانپ  دندرک  یم  لمح  دوخ  اب  هک  یکچوک  ياه  همیخ 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  هک  یناسک  دـننک .  هدامآ  ار  دوخ  دـش  یم  نایب  یلـصفم  هبطخ  نمـض  رد  هک  یهلا  هزات  مایپ  کی  ندـینش 

ربمایپ دش و  هداد  بیترت  نارتش  زاهج  زا  يربنم  اذل  دننک .  هدهاشم  دنتـسناوت  یمن  ّتیعمج  يالبال  رد  ار  وا  یتوکلم  هفایق  دنتـشاد  هلـصاف 
ار مدرم  سپـس  درپـس ،  ادـخ  هب  ار  دوخ  دروآ و  اـجب  راـگدرورپ  ساپـس  دـمح و  تسخن  تفرگ و  رارق  نآ  زارف  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

دیلوئسم مه  امش  ملوئسم ،  نم  مور .  یم  امش  نایم  زا  هدرک ،  تباجا  ار  ادخ  توعد  يدوز  نیمه  هب  نم  دومرف : نینچ  تخاس و  بطاخم 
ُهّللا َكازَجَف  َتْدَهَج  َو  َتْحَـصَن  َو  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَا  ُدَهْـشَن  دنتفگ  دندرک و  دنلب  ادص  مدرم  دـیهد ؟  یم  تداهـش  هنوگچ  نم  هرابرد  امـش  . 

هار رد  ار  شـشوک  شالت و  نیرخآ  يداد و  ماجنا  ار  یهاوخریخ  طرـش  يدرک و  غالبا  ار  تلاـسر  هفیظو  وت  میهد  یم  یهاوگ  اـم  : » ًاّریَخ
زور تیناقح  نم و  تلاـسر  ادـخ و  یگناـگی  هب  یهاوگ  امـش  اـیآ  : » دومرف سپـس  دـهد » .  ریخ  يازج  ارت  دـنوادخ  يدومن ،  اـم  تیادـه 
«! . . شاب هاوگ  ادنوادخ  : » دومرف میهد » یم  یهاوگ  يرآ ،  : » دنتفگ همه  دیهد ! ؟  یمن  زور  نآ  رد  ناگدرم  ندش  هتخیگنارب  زیخاتـسر و 

زج تفرگ و  ارف  ار  نابایب  رـسارس  توکـس  نآ ،  لابند  هب  يرآ و  دـنتفگ : دیونـش . . . ؟  یم  ارم  يادـص  ایآ  مدرم ! يا  دومرف : رگید  راـب  . 
هک ردقنارگ  هیامنارگ و  زیچ  ود  نیا  اب  دیرگنب  نونکا  دومرف . . . : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دش .  یمن  هدینـش  يزیچ  داب  همزمز  يادص 

ربمایپ هللا . ! ؟  لوسر  ای  هیامنارگ  زیچ  ود  مادک  دز ،  ادص  تیعمج  نایم  زا  یکی  درک ؟  دیهاوخ  هچ  مراذـگ  یم  راگدای  هب  امـش  نایم  رد 
تسد رد  شرگید  يوس  راگدرورپ و  تسد  هب  نآ  يوس  کی  هک  تسادخ  باتک  ربکا ،  لقث  لّوا  تفگ : هلصافالب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  )

نم هب  ریبخ  فیطل  دنوادخ  دننم و  نادـناخ  نم  ردـقنارگ  راگدای  نیمّود  اّما  و  دـیوشن ،  هارمگ  ات  دـیرادنرب  نآ  نماد  زا  تسد  تسامش ، 
بقع دـیوش و  یم  كاله  هک  دـیریگن  یـشیپ  ود  نیا  زا  دـندنویپب ،  نم  هب  تشهب  رد  ات  دـنوشن ،  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیا  هک  هداد  ربخ 
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وجتـسج ار  یـسک  ایوگ  درک  هاگن  دوخ  فارطا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دندید  مدرم  ناهگان  دش .  دیهاوخ  كاله  زاب  هک  دـیتفین 
ود ره  لغب  ریز  يدیفس  هک  نانچنآ  درک ،  دنلب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دش و  مخ  داتفا ،  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  شمـشچ  هکنیمه  دنک و  یم 

هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ يادص  اجنیا  رد  تسا ،  مالـسا  ریذپان  تسکـش  رـسفا  نامه  وا  هک  دنتخانـش  دندید و  ار  وا  مدرم  همه  دش و  نایامن 
دوخ زا  ناناملسم  هب  تبسن  مدرم  همه  زا  یسک  هچ  : » ْمِهِـسُْفنَا ْنِم  َنینِمؤُْملِاب  ِساَّنلا  َیلْوَا  ْنَم  ُساّنلا  اَهُّیَا  دومرف : دش و  رتدنلب  رتاسر و  ( هلآو

نم ربهر  یلوم و  ادخ ،  تفگ : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دنرتاناد ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ادخ و  دنتفگ : تسا »! ؟  رتراوازس  اهنآ 
ُْتنُک ْنَمَف  دومرف : سپـس  مدـقم ) اهنآ  هدارا  رب  نم  هدارا  و   ) مرتراوازـس ناشدوخ  زا  اهنآ  هب  تبـسن  مناـنمؤم و  ربهر  یلوم و  نم  و  تسا ، 

نایوار زا  یضعب  هتفگ  هب  راب و  هس  ار  نخـس  نیا  و  تسا ـ » وا  ربهر  الوم و  یلع ،  متـسه ،  وا  ربهر  الوم و  نم  سکره  : » ُهالْوَم ٌّیلَعَف  ُهالوم 
ْنَم ْبِحَاَو  ُهاداع  ْنَم  ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاو  َّمُهّللَا  درک : ضرع  تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  رـس  نآ  لابند  هب  درک و  رارکت  راب  راهچ  ثیدـح 

وا نانمشد  رادب و  تسود  ار  وا  ناتسود  ادنوادخ ! : » َراد ُْثیَح  ُهَعَم  َّقَْحلا  ِرِدَاَو  َُهلَذَخ  ْنَم  ْلذْخاَو  هَرَصَن  ْنَم  ْرُْـصناَو  ُهَضَْغبَا  ْنَم  ْضِْغبَاَو  ُهَّبَحَا 
نک يرای  ار  شنارای  دراد ،  ضوغبم  ار  وا  هک  سک  نآ  رادب  ضوغبم  و  دراد ،  بوبحم  ار  وا  هک  سک  نآ  رادب  بوبحم  رادب ،  نمـشد  ار 
الا دومرف : سپـس  نکم . » ادـج  قح  زا  ار  وا  رادـب و  وا  هارمه  ار  قح  زاس و  مورحم  شیوخ  يرای  زا  دـننک  شیراـی  كرت  هک  ار  اـهنآ  و  ، 
هب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هبطخ  دنناسرب . » نابئاغ  هب  ار  ربخ  نیا  دـنراد  هفیظو  نارـضاح  همه  دیـشاب ،  هاگآ  : » بئاغلا دـهاشلا  غلبیلف 
زا تیعمج  فوفص  زونه  و  تخیر ،  یم  ورف  مدرم  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ يور  رـس و  زا  قرع  دیـسر ،  نایاپ 

ُتْمَْمتاَو ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  مْوَْیلَا  دناوخ : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  ادخ  یحو  نیما  هک  دوب  هدشن  قرفتم  مه 
ْرَبْکَا ُهّللَا  ْرَبْکَا ،  ُهّللَا  دومرف : ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ مدرک » مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  امش  نیئآ  زورما   . . . » یتَمِْعن ْمُْکیَلَع 

ار دوخ  نییآ  هک  یئادخ  نامه  تسا ،  گرزب  دنوادخ  : » يدَْعب ْنِم  ٍّیلَِعل  ِۀَیالِْولاَو  یَتلاسِِرب  ِّبَّرلا  یَـضِرَو  ِۀَمْعِّنلا  ِماْمِتاَو  ِْنیدلا  ِلامِْکا  یلَع 
رد تشگ . » دونشخ  یضار و  نم  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  نم و  تلاسر  توبن و  زا  و  درک ،  مامت  ام  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و 
وا هب  هک  یـسانشرس  دارفا  زا  دنتفگ و  یم  کیربت  ّتیعقوم  نیا  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع داتفا و  مدرم  نایم  رد  ییاغوغ  روش و  ماگنه  نیا 

ِبلاط یبَا  َْنبا  اَی  ََکل  ٍّخـَب  ٍّخـَب  دـنتخاس : يراج  نابز  رب  ّتیعمج  روضح  رد  ار  هلمج  نیا  هک  دـندوب ،  رمع  رکبوبا و  دـنتفگ .  یم  کیربت 
مامت نم و  ربهر  الوم  وت  بلاطوبا ! دـنزرف  يا  داب ،  وت  رب  نیرفآ  داب ،  وت  رب  نیرفآ  ۀَـنِمُْؤم : َو  نِمُْوم  ِّلُک  الْوَم  َو  َيـالْوَم  َْتیَْـسمَاَو  َتْحَبْـصا 
تباث نب  ناسح  و  دـنام . » دـهاوخ  همه  ندرگ  رد  نامیپ  نیا  ادـخ  هب  : » تفگ سابع  نبا  ماگنه  نیا  رد  يدـش . » ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و 

نینچ ار  دوخ  فورعم  راعشا  سپس  دیارسب ،  يراعـشا  تبـسانم  نیا  هب  هک  تساوخ  هزاجا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  فورعم ،  رعاش 
: ایِماعَّتلا َكانُه  وُْدبَی  َْملَو  اُولاقَف  ْمُکُّیبَن *** ؟  َو  ُمُکالْوَم  ْنَمَف  َلاقَف  ًایِدانُم  ِلوُسَّرلِاب  ْعِمْسَاَو  ٍّمُِخب  ْمُهُّیبَن ***  ریدَْغلا  َمْوَی  ْمِْهیِداُنی  درک : زاغآ 

ُْتنُک ْنَمَف  ًایِداه  َو  ًاماِما  يدَْعب  ْنِم  َُکتیـضَر  ینَّنِاَف ***  ٌیلَع  ای  ُْمق  َُهل  َلاقَف  ًایِـصاع  ِۀَـیالَْولا  یف  اّنِم  ْقَلت  َْملَو  انُِّیبَن ***  َْتنَا  َو  انالْوَم  َکهِلا 
اهنآ ربمایپ  : » ینعی ( 2) ًایِداعُم ًاّیلَع  اداع  يذَِّلل  ْنُک  َو  ُهَِّیلَو ***  ِلا  َو  َّمُهّللَا  اعَد  َكانُه  اِیلاُوم  قْدِـص  َعاـْبتَا  َُهل  اُونوُکَف  ُهُِّیلَو ***  اذـهَف  ُهـالْوَم 

نودب اهنآ  و  تسیک ؟  امـش  ربمایپ  امـش و  يالوم  دومرف : «! » يردقنارگ هدنهد  ادن  هچ  و  داد ،  ادن  اهنآ  هب  مخ  نیمزرـس  رد  ریدـغ  زور  رد 
میهاوخن یچیپرـس  وت  تیالو  شریذپ  زا  ام  یئام و  ربمایپ  وت  تسام و  يالوم  وت  يادخ  «: » دـنتفگ خـساپ  ًاحیرـص  ضامغا  یـشوپ و  مشچ 

و مدرک . » باـختنا  ربـهر  ماـما و  مدوخ  زا  دـعب  ار  وـت  نم  اریز  زیخرب  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ « . » درک
رد « . » دینک يوریپ  وا  زا  یتسار  قدص و  رس  زا  همه  امـش  سپ  تسوا  ربهر  الوم و  درم  نیا  میوا  ربهر  الوم و  نم  سک  ره  : » دومرف سپس 

ثیدـح زا  يا  هصالخ  دوب  نیا  رادـب . . . . » نمـشد  ار  وا  نمـشد  رادـب و  تسود  ار  وا  تسود  اهلا ! راـب  درک : ضرع  ربماـیپ  ماـگنه ،  نیا 
یـضعب 90 ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ناهارمه  دادـعت  1 ـ  تسا .  هدمآ  هعیـش  ننـست و  لها  نادنمـشناد  بتک  رد  هک  ریدغ  فورعم 

لقن ننست  لها  نادنمشناد  ناگرزب  زا  یعمج  ار  راعشا  نیا  دنا 2 ـ هتشون  رازه  یضعب 124  رازه و  یضعب 120  رازه و  یضعب 112  رازه و 
هللادـبع وبا   » ظفاح و  یکلاـم » یمزراوخ   » و یناتـسجس » دیعـس  وبا   » ظـفاح و  یناهفـصا ،  میعن » وبا   » ظـفاح اـهنآ : ناـیم  زا  هک  دـنا ،  هدرک 
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 . درب مان  ناوت  یم  ار  يومح » نیدلا  ردص  و  يزوج » نب  طبس   » و یطویس »  » نیدلا لالج  و  یعفاش » یجنگ   » و ینابزرم »

غیلبت هیآ  يور  يا  هزات  لیلحت  یسررب و 

و مینک ،  رظن  فرـص  تسا  هدـمآ  ریدـغ  ناتـساد  هرابرد  هک  یتایاور  نینچمه  و  قوف ،  هیآ  لوزن  نأش  هرابرد  هک  یتایاور  مامت  زا  رگا  اـم 
تفالخ و هلأسم  ربارب  رد  ار  دوخ  هفیظو  تایآ  نیا  قمع  زا  میناوت  یم  مینکفیب ،  قیقد  رظن  نآ ،  زا  دـعب  تایآ  هیآ و  دوخ  ياوتحم  هب  اهنت 

یم ناشن  هدش  دراو  نآ  رد  هک  یفلتخم  تاریبعت  اب  قوف  هیآ  هکنیا : حیـضوت  میزاس .  نشور  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  ینیـشناج 
ات تسا  هتشاد  ّتیمها  هداعلا  قوف  مالـسا  رظن  زا  هک  يا  هلأسم  1 ـ تسا : هدوب  مهم  یگژیو  هس  ياراد  هک  تسا  يا  هلأسم  هب  رظان  هک  دـهد 

هدرکن غالبا  ار  راگدرورپ  تلاسر  دـنکن  غالبا  رگا  و  دـنک ،  غالبا  ار  نآ  دوش  یم  هداد  روتـسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هب  هک  اـجنآ 
یم مامتان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلاـسر  دوشن ،  ماـجنا  رگا  هک  تّوبن ،  هلأـسم  گنـسمه  تسا  هدوب  يزیچ  رگید  ریبعت  هب  و  تسا !

غالبا یهلا  روتـسد  ره  هدوب و  یلومعم  یهلا  روتـسد  کی  نیا  هک  تسین  نیا  روظنم  تسا  یهیدب  ُهََتلاسِر . ) َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِاَو  ! ) دنام
نیا هیآ  رهاظ  هک  یلاح  رد  درادـن ،  نایب  هب  يزاین  تسا و  حـضاو  حیـضوت  لیبق  زا  نخـس  نیا  اریز  تسا ،  هدـشن  غـالبا  وا  تلاـسر  دوشن 
زامن هب  طوبرم  ًامتح  هلأسم  نیا  2 ـ تسا .  هدروخ  هرگ  تّوبن  تلاسر و  نایکاب  هک  تسا  يا  هژیو  ّتیمها  ياراد  رظن  دروم  هلأسم  هک  تسا 
هروس میناد  یم  و  تسا ،  هدـئام  هروس  رد  هیآ  هک  ارچ  تسا ،  هدوبن  مالـسا  تامیلعت  ناکرا  زا  نآ  لاثما  تاکز  داهج و  ّجـح و  هزور و  و 
رابرپ رمع  رخاوا  رد  ینعی  تسا ) اه  هروس  نیرخآ  زا  ای   ) هدش لزان  ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  رب  هک  تسا  يا  هروس  نیرخآ  هدئام 
دروم هلأسم  هک  دهد  یم  ناشن  هیآ  تاریبعت  3 ـ ( 1  . ) دوب هدش  نییبت  مالسا  مهم  ناکرا  مامت  هک  هدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ 

یلص  ) ربمایپ ناج  تسا ،  هدوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  دنا  هتشاد  یتخـس  يریگ  عضوم  نآ  ربارب  رد  یـضعب  هک  تسا  هدوب  يا  هلأسم  هیآ ،  رظن 
دراد و یم  مالعا  صوصخ  هب  دروم  نیا  رد  شربمایپ  زا  ار  دوخ  صاخ  تیامح  دنوادخ  اذل  و  دتفیب ،  رطخ  هب  نآ  رطاخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا 

هیآ نایاپ  رد  سپـس  ساَّنلا ) َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  « ) دراد یم  ظوفحم  اهنآ ) یلامتحا  تارطخ  و   ) مدرم زا  ار  وت  دنوادخ  : » دـیامرف یم  وا  هب 
رب يرگید  هناشن  دوخ  ریبعت  نیا  و  َنیِرفاـْکلا ) َموَْقلا  يِدـْهَیال  َهّللا  َّنِا  « ) دـنک یمن  تیادـه  ار  نارفاـک  تیعمج  دـنوادخ  : » دـنک یم  دـیکأت 
هک دهد  یم  ناشن  دیآ  یم  تسد  هب  هیآ  زا  یبوخ  هب  هک  هناگ  هس  تاهج  نیا  عومجم  تسا .  نافلاخم  زا  یعمج  یفنم  ياه  يریگ  عضوم 

رخاوا رد  دـناوت  یم  يزیچ  نینچ  اهنت  يرآ  تسا .  هدوبن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ینیـشناج  تفـالخ و  غـالبا  زج  يزیچ  نآ  زا  روظنم 
هک تسا  يزیچ  نینچ  دوب و  هدش  نییبت  تقو  نآ  ات  هک  مالسا  ناکرا  ریاس  هن  دشاب ،  ّتقد  ثحب و  دروم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رمع 
میب و  دزیگنارب ،  ار  ییاـهتفلاخم  تسا  هدوـب  نکمم  نآ  راـهظا  هک  هدوـب  يزیچ  نـینچ  و  دـشاب ،  تلاـسر  زارطمه  گنـسمه و  دـناوت  یم 

اب دوش ،  هتفگ  الاب  هیآ  يارب  تسا  تفالخ  تماما و  تیـالو و  هلأـسم  هب  طوبرم  هچنآ  زج  يرگید  ریـسفت  ره  تسا .  هدوب  نآ  رد  یتارطخ 
 ، دینک هدهاشم  دننک  فرحنم  رگید  لئاسم  يوس  هب  ار  هیآ  ياوتحم  دـنا  هتـساوخ  هک  ار  ینارـسفم  تاملک  مامت  امـش  درادـن .  یبسانت  نآ 

لیذ رد  يزار  رخف  1 ـ  دنا .  هدنام  زاب  نآ  ریـسفت  زا  عقاو  رد  دنهد و  هئارا  دشاب  هیآ  تادیکأت  روخ  رد  هک  یبلطم  دنا  هتـسناوتن  کی  چـیه 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ دش ،  لزان  قوف  هیآ  هک  یماگنه  دنا  هتـشون  ناسیون ): هریـس  ثیدـح و  نایوار   ) راثآ باحـصا  دـیوگ : یم  هیآ  نیا 

زا یضعب  رانملا و  ریسفت  رد  هحفص 139 ـ ) دلج 11 ،  يزار  ریبک  ریسفت   ) دوبن تایح  رد  زور  ای 82  زور  زا 81  شیب  شلوزن  زا  دعب  هلآو )
ددع هرابرد  یـضعب  هتبلا  هحفـص 116 ) دـلج 6 ،  رانملا   ) هدـش لزاـن  عادولا  ۀـجح  رد  هدـئام  هروس  ماـمت  هک  تسا  هدـمآ  زین  رگید  بتک 

 . دنا هدرک  لقن  رتمک  زین  قوف ،  ياهزور 

تاحیضوت

ریدغ ثیدح  رد  یلوم  تیالو و  ریسفت  1 ـ 
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ٌِّیلَعَف ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  تسا :  هدمآ  بتک  همه  رد  هک  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ فورعم  هلمج  میتسناد و  ًالامجا  ار  ریدغ  رتاوتم  ثیدـح 
تسود  » ینعم هب  اجنیا  رد  ار  یلوم »  » هک دنراد  رارصا  ّتنس  لها  ناگدنسیون  زا  يرایسب  هچرگ  دزاس .  یم  نشورار  يرایسب  قیاقح  ُهالْوَم 

تسود و یلوم ، »  » یناعم زا  یکی  هک  میراد  لوبق  مه  ام  تسا .  نیمه  یلوم »  » فورعم یناعم  زا  یکی  اریز  دـننک ،  ریـسفت  روای » راـی و  و 
یم ربهر »  » و تسرپرـس » یلو و   » ینعم هب  الاب  ثیدح  رد  یلوم »  » دهد یم  ناشن  هک  تسا  راک  رد  يدّدـعتم  نئارق  یلو  تسا ،  روای  رای و 
يا هدـیچیپ  ناهنپ و  یفخم و  بلطم  نانمؤم ،  همه  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یتسود  هلأسم  1 ـ تسا : نینچ  هدرـشف  روط  هب  نئارق  نیا  دشاب ، 

هبطخ نازوس و  کشخ و  نابایب  طسو  رد  میظع  هلفاق  نآ  نتخاس  فقوتم  هب  جایتحا  و  دشاب ،  هتشاد  نایب  دیکأت و  همه  نیا  هب  زاین  هک  دوبن 
ردارب همه  نانمؤم  : » ُةَوِْخا َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِا  دیوگ : یم  تحارـص  اب  نآرق  دـشاب .  هتـشاد  تیعمج  زا  یپ  رد  یپ  ياهفارتعا  نتفرگ  ندـناوخ و 

یلو هنمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  : » ضَْعب ُءاِیلْوَا  ْمُهُـضَْعب  ُتانِمؤُْملاَو  َنُونِمؤُْملاَو  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  و  ( 10 ـ  تارجح « . ) دنرگیدکی
زا هک  تسا  یمالسا  لئاسم  نیرت  یهیدب  زا  رگیدکی  اب  ناناملسم  یتسود  یمالسا و  تّوخا  هکنیا  هصالخ  ( 71 ـ  هبوت « . ) دنرگیدکی رای  و 

نیا اب  هک  هدوبن  يا  هلأسم  هوالع  هب  داهن ،  دیکأت  نآ  رب  درک ،  غیلبت  ار  نآ  اهراب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ و  تشاد ،  دوجو  مالسا  زاغآ 
ْنِم ْمُِکب  یلْوَا  ُتَْسلَا  هلمج  2 ـ دینک ) تقد   . ) دنک ساسحا  يرطخ  نآ  ياشفا  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دوش و  نایب  هیآ  رد  غاد  نحل 
نایب اب  یبسانت  چیه  تسا  هدمآ  تیاور  نیا  نوتم  زا  يرایسب  رد  هک  متسین » یلوا  رتراوازس و  امش  دوخ  زا  امش  هب  تبسن  نم  ایآ  : » ْمُکـسُْفنَا
امـش تسرپرـس  اوشیپ و  مراد و  امـش  هب  تبـسن  نم  هک  يرایتخا  ّتیولوا و  نامه  دـیوگب ،  دـهاوخ  یم  هکلب  درادـن ،  هداس  یتسود  کـی 
ینیب عقاو  فاـصنا و  زا  رود  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  ریغ  هلمج  نیا  يارب  يریـسفت  هنوگ  ره  و  تسا ،  تباـث  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يارب  متـسه ، 
هعقاو نیا  رد  مدرم  يوـس  زا  هک  ییاـهکیربت  3 ـ متسه . ) یلوا  امـش  هب  تبـسن  امـش  زا  « ) مکـسفنا نم   » ریبعت هب  هّجوت  اب  ًاصوصخم  تسا ، 
هلأسم زج  يزیچ  هلأسم  دهد  یم  ناشن  دنتفگ ،  وا  هب  رکبوبا »  » و رمع »  » هک یکیربت  ًاصوصخم  دـش ،  هتفگ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  یخیرات 
تـسا تباث  مومع  روط  هب  ناناملـسم  همه  يارب  هک  یتسود  مـالعا  اریز  دـشاب ،  تینهت  کـیربت و  روخ  رد  هک  تسا  هدوبن  تفـالخ  بصن 

: تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تانایب  نآ  زا  دعب  رمع  هک : تسا  هدمآ  دـمحا »  » ماما دنـسم  رد  درادـن .  کیربت 
هک یلاح  رد  يدرک  ماش  يدرک و  حبص  بلاطیبا ! دنزرف  يا  وت  رب  داب  اراوگ  : » ۀَنِمُؤم َو  نِمُْوم  ِّلُک  یلْوَم  َْتیَْسمَاوَتْحَبْصَا  ِبلاطیبَا  َْنباَی  ًائینَه 
یم هدرک  رکذ  َکـَْیِلا » َلِْزنُا  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَا  اـی   » هیآ لـیذ  رد  يزار  رخف  هک  يریبـعت  رد  ( 1 «!) یتسه ناـمیا  اـب  نز  درم و  ره  يـالوم 
همه يـالوم  دوخ و  يـالوم  ار  وا  رمع  بیترت ،  نیا  هب  و  ۀَـنِمُؤم ،  َو  نِمُؤم  ِّلُـک  یلْوَم  َو  َيـالْوَم  َتْحَبْـصَا  َکـَل  ًاـئینَه  تفگ : رمع  میناوـخ 

نیرفآ : » ِملْسُم ِّلُک  یلْوَم  َو  َيالْوَم  َتْحَبْصَا  ِبلاطیبَا ! َْنباَی  ََکل  ٍَّخب  ٍَّخب  هدمآ : تروص  نیا  هب  تیاور  دادغب  خیرات  رد  درمـش .  یم  نانمؤم 
و ریدـقلا » ضیف   » رد و  ( 2 « . ) یتسه یناملـسم  ره  يـالوم  نم و  يـالوم  هک  یلاـح  رد  يدرک  حبـص  بلاـطوبا ، ! دـنزرف  يا  وت  رب  نیرفآ 
َو نِمُْؤم  ِّلُک  الْوَم  ِبلاـطیبَا  َْنباَـی  َْتیَْـسمَا  دـنتفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ود  ره  رمع  رکبوبا و  ار  کـیربت  نیا  هک  تسا  هدـمآ  قعاوصلا » »

ینعم هب  تیالو  اب  زج  نیا  و  درادـن ،  یتافیرـشت  نینچ  تسا  رگیدـکی  اب  نانمؤم  همه  نایم  هک  يا  هداس  یتسود  تسادـیپ  هتفگان  ۀَـنِمُْؤم . 
حیرـص و تاریبعت  نآ  دـنلب و  ياوتحم  نومـضم و  نآ  اب  میدرک  لقن  البق  تباث » نب  ناـسح   » زا هک  يراعـشا  4 ـ تسین .  راگزاس  تفـالخ 

 . ( دیئامرف هعلاطم  ار  راعشا  نآ  رگید  راب   ) تسا ایوگ  هلأسم  نیا  رد  یفاک  هزادنا  هب  و  تسا ،  اعّدم  نیا  رب  يرگید  هاوگ  زین  نشور ، 

ریدغ ناتساد  دییات  رد  نآرق  رگید  تایآ  2 ـ

ِْيذ ِهّللا  َنِم  ٌِعفاد ـ  َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ِعقاو ـ  باذَِعب  ٌِلئاس  َلَئَـس   ) جراعم هروس  زاغآ  تایآ  لیذ  رد  ثیدـح  نایوار  نارّـسفم و  زا  يرایـسب 
دناوت یمن  سک  چـیه  و  تسا ،  نارفاک  صوصخم  باذـع  نیا  تسویپ ،  عوقو  هب  هک  درک  یباذـع  ياضاقت  يا  هدـننک  اضاقت  (: » ِجِراـعَْملا

دنا هدرک  لقن  یلوزن  نأش  دننک ، ) یم  دوعص  اهنامـسآ  هب  شناگتـشرف  هک  يدنوادخ  « ، ) جراعملا يذ  دنوادخ  يوس  زا  دنک ـ  عفد  ار  نآ 
وا هرابرد  درک و  بوصنم  تفالخ  هب  مخ  ریدغ  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  تسا : نینچ  شا  هصالخ  هک 
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(3 () دوب ناقفانم  زا  هک  « ) يرهف ثراح  نب  نامعن   ، » دـیچیپ فارطا  رد  نآ  ربخ  هک  تشذـگن  يزیچ  ُهالْوَم » ٌّیلَعَف  هـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » تفگ
مه ام  میهدب  وت  تلاسر  و  ادخ ،  یگناگی  هب  تداهـش  هک  يداد  روتـسد  ام  هبوت  درک : ضرع  دمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تمدـخ 
نیا هکنیا  ات  يدشن ،  یضار  اهنیا  هب  یلو  میتفریذپ ،  ار  اهنیا  همه  يداد ،  تاکز  زامن و  جح و  داهج و  هب  روتـسد  سپـس  میداد ،  تداهش 

هیحان زا  راـک  نیا  اـیآ  ُهـالْوَم  ٌّیلَعَف  هـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  یتفگ : يدرک و  بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا )) هیلع   ) یلع هب  هراـشا   ) ناوج
« . تسا ادـخ  هیحان  زا  تسین ،  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادـخ  هب  مسق  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ادـخ ، ؟  يوس  زا  اـی  هدوب  تدوخ 

«! نارابب ام  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  تسا ،  وت  هیحان  زا  تسا و  قح  نخـس  نیا  رگا  ادـنوادخ  : » تفگ دـنادرگرب و  يور  ثراح » نب  ناـمعن  »
دمآ الاب  رد  هچنآ  تشگ .  لزان  ِعقاو  باذَِعب  ٌِلئاس  َلَئَس  هیآ  هک  دوب  اجنیا  تشک و  ار  وا  دمآ و  دورف  شرس  رب  نامسآ  زا  یگنـس  ناهگان 

ّتنس و لها  نارّسفم  زا  يرایسب  ار  نومـضم  نیمه  و  ( 4) تسا هدـش  لقن  یناکـسح  مساقلاوبا  زا  نایبلا  عمجم  رد  هک  تسا  یتیاور  قباطم 
و ( 6) یناـعملا حور  ریـسفت  رد  یــسولآ  و  ( 5) شفورعم ریـسفت  رد  یبطرق  دـننام : دـنا  هدرک  لـقن  يرـصتخم  تواـفت  اـب  ثیداـحا  تاور 

نیع كردم و  رکذ  اب   ) ّتنس له  ياملع  زا  رفن  یـس  زا  ار  تیاور  نیا  ریدغلا ،  باتک  رد  ینیما  همالع  ( . 7) شریسفت رد  یبلعث  قاحساوبا 
سمش رینملا » جارسلا   ، » يدنرز دّمحم  خیش  نیطمّـسلاررد »  ، » ینیومح نیطمّـسلا » دئارف   ، » یبلح هریـس  هلمج  زا  دنک ،  یم  لقن  ترابع )
شاّقن رکبوبا  رودصلا » ءافـش  ریـسفت   » و يوره ،  دیبع  وبا  ظفاح  نآرقلا » بیرغ  ریـسفت   » یطویـس و ریغـصلا » عماج  حرـش   ، » یعفاش نیدلا 

(8  . ) رگید ياهباتک  یلصوم و 

اهتشون یپ 

رد 3 ـ  هحفص 290 .  دلج 7 ،  دادغب ،  خـیرات  2 ـ  ص432 . ) ج1 ،  هسمخلا ،  لئاضف  لـقن  قبط   ) هحفص 281 دلج 4 ،  دمحا  دنـسم  1 ـ 
دلج 5 ـ  هحفص 352 .  دلج 9 و 10 ،  نایبلا ،  عمجم  4 ـ  تسا .  هدمآ  ثراح » نب  رضن   » یضعب رد  و  نامعن » نب  ثراح   » تایاور زا  یضعب 

 . نآرق 9/181 مایپ  ریسفت  8 ـ  هحفص 71 .  یجنلبش ،  راصبالا  رون  لقن  قباطم  7 ـ  هحفص 52 .  دلج 29 ،  6 ـ  هحفص 6757 .   ، 10

اهتشون یپ 

هنومن 22/72 ریسفت  هبطخ 2 4 ـ  هغالبلا  جهن  3 ـ  هبطخ 87 .  هغالبلا  جهن  2 ـ  همان 7 .  هغالبلا  جهن  1 ـ 

؟  دراد ماما  ای  ربمایپ  يربهر  تّیعورشم  رد  یشقن  تعیب  ایآ 

 ، تسین تعیب  هب  يزاین  چـیه  دـنوش  یم  بصن  ادـخ  يوس  زا  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دروم  رد   
تعیب هک  یناسک  رب  هاوخ  تسا ،  بجاو  وا  يوس  زا  بوصنم  و  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تعاطا  ینعی 
نآرق هک  هنوگنامه  تسا ،  تعاطا  بوجو  تماما  توبن و  ماقم  همزال  رگید : ریبعت  هب  و  دنـشاب .  هدرکن  تعیب  هک  یناسک  اـی  دنـشاب  هدرک 

ارچ سپ  تسا  نینچ  رگا  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤـس  نـیا  یلو  ( . 59 ءاـسن ـ   ) مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  دـیوگ : یم 
تعیب  ) تسا هدـمآ  ًاحیرـص  نآرق  رد  نآ  هنومن  ود  هک  تفرگ  تعیب  ناناملـسم  هزات  ای  دوخ ،  نارای  زا  ًارارک  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
کـش نودب  میئوگ  یم  خساپ  رد  تسا ) .  هدش  هراشا  نآ  هب  هنحتمم  هروس  رد  هک  هکم  لها  اب  تعیب  مهدجیه  هیآ  حتف  هروس  رد  ناوضر 
تخس ثداوح  اهنارحب و  اب  هلباقم  يارب  ًاصوصخم  و  هتفرگ ،  یم  ماجنا  یـصاخ  عقاوم  رد  هک  هدوب  يرادافو  رب  دیکأت  عون  کی  اهتعیب  نیا 
دنتفرگ یم  افلخ  يارب  هک  یئاهتعیب  رد  یلو  دوش .  هدـیمد  دارفا  دـبلاک  رد  يا  هزات  حور  نآ  هیاـس  رد  اـت  تسا ،  هدـش  یم  هدافتـسا  نآ  زا 
تعیب قیرط  زا  هک  دوبن  يزیچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تفالخ  ام  هدیقع  هب  دنچ  ره  دوب ،  تفالخ  ماقم  شریذپ  ناونع  هب  تعیب 
نیمه هب  و  تفای .  یم  ققحت  نیشیپ  ماما  ای  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ صخش  هلیسو  هب  دنوادخ و  يوس  زا  اهنت  هکلب  دریگ ،  ماجنا  مدرم 
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يرادافو رب  دـیکأت  هبنج  زین  نآ  دـندرک  ( مالـسلا امهیلع   ) نیـسح ماما  ای  نسح  ماما  ای  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  ناناملـسم  هک  ار  یتعیب  لـیلد 
شیب رابکی  تعیب »  » هک دـیآ  یم  رب  یبوخ  هب  هغالبلا  جـهن  تارابع  زا  یـضعب  زا  دوب .  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياهتعیب  هیبش  تشاد و 

یم هدناوخ  وجبیع  نز و  هنعط  دـباتب  رـس  نآ  زا  سک  ره  و  دوب ،  دـهاوخن  نآ  رد  خـسف  رایتخا  و  درادـن ،  هار  نآ  رد  رظن  دـیدجت  تسین ، 
اهیف فنأتـسیالو  رظنلا .  اهیف  ینثیال  ةدحاو ،  ۀعیب  اّهنال  تسا ! قفانم  دـنک  دـیدرت  ای  دـشیدنیب  نآ  در  ای  لوبق  هرابرد  هک  سک  نآ  و  دوش ، 

لباـقم رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاریبـعت  نیا  عومجم  زا  ( 1 !) نهادـم اهیف  يورملا  و  نعاط ،  اـهنم  جراـخلا  راـیخلا ، 
دزن هک  تعیب  هلأسم  هب  دـندرک  یم  یئوج  هناهب  دنتـشادن و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ فرط  زا  شـصوصنم  تماما  هب  نامیا  هک  یناسک 
یم دزشوگ  وا  لاثما  هیواعم و  هب  و  دنشاب ،  هتشادن  ( مالسلا هیلع   ) ماما تعاطا  زا  ندز  زابرـس  يارای  ات  درک ،  یم  لالدتـسا  دوب  ملـسم  اهنآ 
نآ ربارب  رد  دشاب و  لئاق  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تفالخ  يارب  دـیاب  تسا  لئاق  هناگ  هس  يافلخ  تفالخ  يارب  تیعورـشم  هک  هنوگنامه  درک 

نیاربانب دـش . ) ماجنا  یمومع  تبغر  تیاـضر و  يور  زا  رت و  هدرتسگ  يو  تعیب  نوچ  تسا ،  رتعورـشم  وا  تفـالخ  هکلب   ) ددرگ میلـست 
رد اذـل  درادـن .  تعیب  ندوب  يدـیکأت  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ادـخ و  قیرط  زا  ماما  بصن  هلأسم  اب  یتافانم  چـیه  تعیب  هب  لالدتـسا 

هلأـسم هب  رگید  یئاـجرد  و  ( 2) دـیامرف یم  هراشا  تسا  تماـما  صوصن  زا  هک  نیلقث  ثیدـح  هب  ماـما  دروم  کـی  رد  هغـالبلا  جـهن  نیمه 
رظن دیدجت  خسف و  ناکما  مدع  نآ و  ماود  تعیب و  هب  تبسن  يرادافو  موزل  هب  شرگید  تارابع  رد  و  دینک ) تقد  ( . ) 3) تثارو تیصو و 
دوش یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  اهنآ  زا  ًانمـض  تعیب .  هرابرد  لوبق  دروم  تسا  یلئاسم  زین  اهنیا  هک  تسا  هدومرف  هراشا  رارکت  هب  زاـین  مدـع  و 

تسا شزرااب  یتعیب  هکلب  درادن ،  یشزرا  دریگ  ماجنا  مدرم  ندرک  ریگلفاغ  تروص  هب  ای  دشاب ،  هتـشاد  هارکا  رابجا و  هبنج  تعیب  رگا  هک 
تباین ماقم  هک  تسا  يرورض  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت  دینک . ) تقد  مه  زاب   ) دریگ ماجنا  هعلاطم  رکف و  هدارا و  يدازآ  رایتخا و  يور  زا  هک 
يوریپ هتبلا  درادن ،  تعیب  هب  يزاین  هنوگچیه  و  هدش ،  نییعت  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  يوس  زا  هک  تسا  یماقم  ام  رظن  زا  هیقف  یلو 

هک تسین  ینعم  نادـب  نیا  یلو  دـهد ،  یم  ار  دـی » طسب   » حالطـصا هب  ماقم و  نیا  زا  هدافتـسا  ناکما  وا  هب  هیقف ، » یلو   » زا مدرم  تعاطا  و 
دروم رد  یهلا  مکح  هب  لمع  هکلب  درادن ،  تعیب  هلأسم  اب  یطابترا  مدرم  يوریپ  هلأسم  هزات  تسا و  مدرم  يوریپ  تیعبت و  ورگ  رد  وا  ماقم 

(4 ( . ) دینک تقد   ) تسا هیقف  تیالو 

؟  تسیچ یعیرشت  ینیوکت و  تیالو  81 ـ 

ینوناق یتسرپرس  تیمکاح و  نامه  یعیرشت  تیالو  زا  روظنم  ینیوکت  تیالو  یعیرشت 2 ـ تیالو  1 ـ تسا : هنوگ  ود  رب  تیالو  میناد  یم   
 ، تسا هدرتسگ  عیسو و  رایسب  سایقم  رد  هاگ  و  ریغص ،  لفط  رب  دج  ردپ و  تیالو  دننام  تسا  يدودحم  سایقم  رد  هاگ  هک  تسا  یهلا  و 
هک تسا  نآ  ینیوکت  تیالو  زا  روظنم  اّما  یمالـسا » روشک  هرادا   » و تموکح »  » هب طوبرم  لئاسم  ماـمت  رب  یمالـسا  مکاـح  تیـالو  دـننام 
 ، بابـسا ملاع  یعیبط  نایرج  تداـع و  فـالخ  رب  دـنک و  فرـصت  نیوکت  شنیرفآ و  ناـهج  رد  دـنوادخ  نذا  ناـمرف و  هب  دـناوتب  یـسک 

افـش تسا  هدراذگ  وا  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  يا  هطلـس  ذوفن و  اب  ادـخ  نذا  هب  ار  یجالع  لباق  ریغ  رامیب  ًالثم  دروآ ،  دوجو  هب  ار  یثداوح 
و اهناسنا ،  ماسجا  سوفن و  رد  يداع  ریغ  يونعم  فرـصت  هنوگ  ره  و  لیبق ،  نیا  زا  يرگید  ياهراک  و  دنک ،  هدنز  ار  ناگدرم  ای  و  دهد ، 

لباق ریغ   » یضعب و  لوبق » لباق   » یضعب هک  دشاب  هتشاد  دناوت  یم  تروص  راهچ  ینیوکت » تیالو   . » تسا عون  نیا  رد  لخاد  تعیبط  ناهج 
دوخ ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف  ای  ناگدنب  زا  يا  هدنب  هب  دنوادخ  هک  ینعم  نیا  هب  ناهج » شنیرفآ  تقلخ و  رما  رد  تیال  و  « ـ 1 تسا : لوبق »

زیچ همه  رب  رداق  دنوادخ  هک  ارچ  تسین ،  یلاحم  رما  نیا  نیقی  هب  دنک ،  وحم  یتسه  هحفـص  زا  ای  دـنیرفایب ،  ار  یملاوع  هک  دـهد  ییاناوت 
یتـسه و ملاـع  شنیرفآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـج  همه  رد  نآرق  تاـیآ  یلو  دـهدب ،  سک  ره  هب  دـناوت  یم  ار  ییاـناوت  هنوـگ  ره  تـسا و 
هب هن  هتفرگ ،  ماجنا  راگدرورپ  تردـق  هب  همه  اـهایرد  اـههوک و  ناویح و  هاـیگ و  کـلم و  هتـشرف و  سنا و  نج و  نیـضرا و  تاواـمس و 
هب هدرتسگ ) روط  هب   ) تبـسن نیا  يدروم  چیه  رد  و  هدش ،  هداد  وا  هب  تقلخ  تبـسن  اج  همه  اذل  و  شناگتـشرف ،  ای  صاخ  ناگدنب  هلیـسو 
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هطساو ینعم  هب  ینیوکت  تیالو  2 ـ تسا .  ادـخ  اهنت  ناسنا  ناویح و  هایگ و  اهنیمز و  اهنامـسآ و  قلاخ  نیاربانب  تسا ،  هدـشن  هداد  وا  ریغ 
یتسه ناهج  تادوجوم  ریاس  ای  شناگدنب  هب  دنوادخ  يوس  زا  یتردق  تکرب و  تمحر و  دادـما و  هنوگ  ره  هک  ینعم  نیا  هب  ندوب  ضیف 
یلـصا هلول  هاش  قیرط  زا  همه  هک  رهـش  کی  ياه  هناخ  یندیماشآ  ياهبآ  دننامه  تسا ،  وا  صاخ  ناگدنب  هللا و  ءایلوا  قیرط  زا  دسر  یم 

یم ضیف » رد  هطـساو   » هب ریبعت  نآ  زاو  دـناسر ،  یم  اـج  همه  هب  دراد و  یم  تفاـیرد  یلـصا  عبنم  زا  ار  اـهبآ  میظع  هلول  نیا  درذـگ ،  یم 
مامت هب  یتایح  داوم  میـسقت  ناسنا و  دوجو  راتخاس  رد  ریغـص و  ملاـع  رد  نآ  هنومن  و  تسین ،  لاـحم  یلقع  رظن  زا  زین  ینعم  نیا  دـنیامن . 

هب زاین  نآ  تابثا  کش  نودـب  یلو  دـشاب ؟  نینچ  زین  ریبک  ملاع  رد  هک  دراد  یعناـم  هچ  دوش ،  یم  هدـید  بلق  گرهاـش  قیرط  زا  اـهلولس 
يافـش ناگدرم و  يایحا  دـننام  نیعم ،  ساـیقم  رد  ینیوکت  تیـالو  3 ـ تسا .  هللا  نذا  هب  زاـب  دوـش  تباـث  مـه  رگا  و  دراد ،  یفاـک  لـیلد 
تایاور هدمآ ،  تحارص  اب  دیجم  نآرق  رد  ناربمایپ  زا  یضعب  هرابرد  تیالو  عون  نیا  زا  ییاه  هنومن  نآ .  لاثما  جالع و  لباق  ریغ  نارامیب 

یلقن لیالد  هکلب  تسا ،  ریذپ  ناکما  لقع  رظن  زا  اهنت  هن  ینیوکت  تیالو  زا  هخاش  نیا  ور  نیا  زا  تسا ،  نآ  رب  هاوگ  دهاش و  زین  یمالـسا 
ربمایپ هک  بیترت  نیا  هب  دنوادخ ،  تردق  هلیسو  هب  نآ  ماجنا  و  بولطم ،  روما  ققحت  يارب  ندرک  اعد  ینعم  هب  تیالو  4 ـ دراد .  زین  ددعتم 
یلقع لکشم  هنوگچیه  زین  ینعم  نیا  دبای .  یم  ققحت  تسا  هتساوخ  ادخ  زا  وا  هچنآ  دنک و  یم  اعد  موصعم  ماما  ای  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  )

هک ارچ  تشاذگ  نآ  رب  ینیوکت  تیالو  مان  ناوتن  رظن  کی  زا  دیاش  هکلب  تسا ،  نآ  ياه  هنومن  زا  ولمم  تایاور  تایآ و  درادن و  یلقن  و 
ای ناماما  ای  ناربمایپ  رایتخا  رد  هک  دوش  یم  هدید  مظعا » مسا   » هب یتاراشا  تایاور  زا  يرایسب  رد  تسا .  ادخ  يوس  زا  وا  ياعد  تباجتـسا 

هکنیا زا  رظن  عطق  دننک .  نیوکت  ملاع  رد  یتافرصت  دنتسناوت  یم  نآ  هلیسو  هب  تسا و  هدوب  ناماما ) ناربمایپ و  زا  ریغ   ) هللا ءایلوا  زا  یضعب 
نآ رب  لماک  روط  هب  دـشاب و  ینیوکت  تیالو  زا  موس  مسق  نامه  هب  رظان  دـناوت  یم  زین  تاـیاور  هنوگ  نیا  تسیچ ـ  مظعا » مسا   » زا روظنم 

نآرق 9/161 مایپ  ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دراد قابطنا 

؟  دراد تاباختنا  اب  یتوافت  هچ  و  تسیچ ؟  تعیب  تّیهام  82 ـ 

تعاطا و نآ  ياوتحم  و  تسا ،  رگید  يوس  زا  ریذـپ  تعیب  و  وسکی ،  زا  هدـننک  تعیب  نایم  هدـهاعم  داد و  رارق  عون  کی  تعیب » تیهاـم   »
تاـیآ نحل  زا  دراد .  یفلتخم  تاـجرد  دـننک  یم  رکذ  نآ  رد  هک  یطیارـش  قبط  رب  و  تسا ،  هدـنوش  تعیب  زا  عاـفد  تیاـمح و  يوریپ و 

و دـشاب ،  یم  بجاو  نآ  قبط  رب  لمع  هک  تسا  هدـننک  تعیب  يوس  زا  مزال  دـقع  عون  کی  تعیب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداـحا  نآرق و 
حالص هچنانچ  ریذپ  تعیب  یلو  درادن ،  ار  خسف  قح  هدننک  تعیب  نیاربانب  ( . 1 هدئام ـ   ) تسا دوقعلاب » اوفوا   » یلک نوناق  لومشم  نیاربانب 
تعیب یضعب  ( . 1) ددرگ یم  دازآ  دوخ  دهع  مازتلا و  زا  هدننک  تعیب  تروص  نیا  رد  دنک ،  خسف  دراد و  رب  ار  دوخ  تعیب  دناوت  یم  دنادب 
داجیا عون  کی  نآ  تیهام  ینعی  تسا ،  نآ  سکع  تسرد  تاباختنا  هلأسم  هک  یلاح  رد  دـنناد ،  یم  نآ  زا  یعون  ای  تاـباختنا »  » هیبش ار 

باختنا نیا  دنچ  ره  تسا ،  يراک  ماجنا  رد  لیکوت  یعون  رگید  ریبعت  هب  ای  و  هدـنوش ،  باختنا  يارب  ماقم  تسپ و  و  هفیظو ،  تیلوؤسم و 
ياطعا تاباختنا  رگید : ریبعت  هب  و  تسین .  نینچ  تعیب  هک  یلاح  رد  اهتلاکو ) همه  دـننام   ) دراد لابند  هب  هدـننک  باختنا  يارب  مه  یفئاظو 

رد ود  نیا  تسا  نکمم  هچرگ  تسا .  تعاطا » دـهعت   » تعیب هک  یلاح  رد  دـشاب ،  یم  لـیکوت  هیبش  میتفگ  هک  هنوگناـمه  و  تسا ،  ماـقم 
تعیب تعیب ،  دروم  رد  اذل  تسین ،  اهنآ  تیهام  موهفم و  تدحو  ینعم  هب  زگره  تهابش  نیا  یلو  دننک  ادیپ  تهابش  مه  اب  راثآ  زا  یضعب 
یعمج هتـسد  هک  دنراد  خسف  قح  ناگدننک  باختنا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تاباختنا  دروم  رد  هک  یلاح  رد  دشاب  یمن  خسف  رب  رداق  هدننک 

بش مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هک  میناوخ  یم  البرک  يارجامرد  1 ـ  ( 2 ( . ) دینک تقد   ) دننک لزع  شماقم  زا  ار  هدـنوش  باختنا  صخش 
اهنآ یلو   ، ) دـنورب دـنهاوخ  یم  اـج  ره  اـت  تشادرب ،  اـهنآ  زا  ار  دوخ  تعیب  شنراـی  زا  ینادردـق  راـهظا  نمـض  دـناوخ و  هبطخ  اروشاـع 

هنومن 22/71 2 ـ  هحفص 57 . ) دلج 4  ریثا  نبا  لماک   ) مامز ینم  مکیلع  سیل  لح  یف  اوقلطناف  دومرف : و  دندنام ) رادافو  نانچمه 
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؟  دراد ماما  ای  ربمایپ  يربهر  تّیعورشم  رد  یشقن  تعیب  ایآ  83 ـ 

؟  تسا هتفریذپ  هلاس  هد  كدوک  مالسا  ایآ  84 ـ 

؟  تسا هتفریذپ  هلاس  هد  كدوک  مالسا  ایآ 

هکنیا نآ  و  تسا ،  هدوب  حرطم  ناـیوج » هناـهب   » زا یـضعب  ناـیم  رد  مالـسا  نیتـسخن  نورق  ناـمه  زا  هک  تسا  یفورعم  لاؤس  لاؤـس ،  نیا 
هتفریذپ غلابان  هلاس و  كدوک 10  کی  مالسا  ایآ  یلو  تفریذپ ،  ار  مالـسا  هک  تسا  يدرم  نیتسخن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  تسرد 

هک ار  یئوگتفگ  تسا  بسانم  اجنیا  رد  دندوب .  هدش  اریذپ  وا  زا  لبق  ار  مالـسا  يرگید  عمج  میریگب  رایعم  ار  وا  غولب  نامز  رگا  و  تسا ؟ 
ار ثیدح  نیا   ) میروایب تفرگ  تروص  قاحسا »  » مان هب  وا  رصع  رد  تنـس  لها  فورعم  ءاملع  زا  یکی  اب  هک  یـسابع  هفیلخ  نومأم »  » نایم

مامت زا  هدش  ثوعبم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هک  زور  نآ  تفگ  وا  هب  نومأم  تسا . ) هدروآ  دـیرفلا » دـقع   » رد هبردـبع » نبا  »
یسک ایآ  نومأم :» ( » هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تلاسر  دیحوت و  هب  تداهـش  رد  صالخا  تفگ : قاحـسا » « ؟  دوب لضفا  یلمع  هچ  لامعا 

نس مک  هک  یلاح  رد  دروآ  مالسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع قاحسا :» « ؟  دشاب هتفرگ  یشیپ  مالسا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رب  هک  يراد  غارـس  ار 
ایآ دوبن ؟  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ توعد  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع مالـسا  ایآ  نومأم :» ! » دش یمن  يراج  وا  رب  یهلا  ماکحا  دوب و  لاس  و 
هک دنک  توعد  مالسا  هب  ار  یسک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تسا  نکمم  هنوگچ  تفریذپن ؟  ار  شمالـسا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

« دیرفلا دقعلا   » زا ناتساد  نیا  لقن  زا  دعب  هر »  » ینیما همالع  موحرم  ( 1  . ) دهدب هک  تشادن  یخساپ  قاحسا » « ! ؟  تسین هتفریذپ  شمالسا 
راختفا مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دنناد  یم  مدرم  همه  هک  دسیون  یم  دوخ  هلاسر  رد  لاس 240  يافوتم  یلزتعم  یفاکسا  رفعج  وبا  دیازفا : یم 

یم و  دروآ ،  نامیا  هبنش  هس  زور  مالسلا ) هیلع   ) یلع دش و  ثوعبم  هبنشود  زور  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تشاد  ار  مالسا  هب  یماگشیپ 
ره زا  هلأسم  نیا  و  مدروآ ،  مالسا  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  : » دومرف یم  هتـسویپ  و  مدناوخ ! زامن  نارگید  زا  لبق  لاس  تفه  نم  دومرف 
رد دروآ  مالسا  وا  دیوگب  ای  درمشب ،  کبس  ار  ( مالسلا هیلع   ) یلع مالسا  هک  میا  هتفاین  هتشذگرد  ار  یسک  ام  و  تسا ،  رتروهشم  يروهشم 

« بلاـطوبا  » لـمعلا سکع  رظتنم  مالـسا  شریذـپ  يارب  هزمح »  » و ساـبع »  » لـثم يدارفا  هک  نیا  بجع  دوب ،  لاـسدرخ  كدوک  هک  یلاـح 
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  ًالوا  هک : نیا  نخس  هاتوک  ( 2 « . ) دروآ نامیا  تسشنن و  ردپ  رظتنم  زگره  بلاطوبا  دنزرف  یلو  دندوب ، 

هللا یلـص   ) مرکا ربمایپ  رب  داریا  عقاو  رد  دنادن  ربتعم  لاس  نس و  نآ  رد  ار  وا  مالـسا  هک  یـسک  تفریذـپ و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مالـسا  ، 
درک و هدامآ  یئاذـغ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  هدـمآ  رادـلا  موی  ناتـساد  رد  یفورعم  تایاور  رد  ًایناث  دریگ .  یم  هلآو ) هیلع 

مالسا زا  عافد  يارب  ار  وا  توعد  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف : دناوخ و  ارف  مالـسا  هب  ار  اهنآ  دومن و  توعد  شیرق  زا  ار  شکیدزن  ناگتـسب 
هک مالـسلا ) هیلع   ) باطیبا نب  یلع  زج  تفریذپن  ار  ترـضح  نآ  توعد  سک  چیه  دوب ،  دهاوخ  وا  نیـشناج  وا و  یـصو  ردارب و  دریذـپب 
ایآ ینم .  نیـشناج  نم و  یـصو  ردارب و  وت  دومرف  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ و  میامن ،  یم  تعیب  وت  اب  منک و  یم  يراـی  ار  وت  نم  تفگ 

ناـیوج هناـهب  هتفگ  هب  دوب و  هدیـسرن  غولب  دـح  هب  زین  زور  نآ  رد  هک  ار  یـسک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  دـنک  یم  رواـب  یـسک 
نارس هک  اجنآ  ات  دیامن ،  توعد  وا  زا  يوریپ  هب  ار  نارگید  دنک و  یفرعم  دوخ  نیشناج  یصو و  ردارب و  ناونع  هب  دوبن  هتفریذپ  شمالـسا 

یناوجون ره  تسین ،  مالسا  شریذپ  طرش  غولب  نس  کش  نودب  یشاب .  تدنزرف  وریپ  دیاب  وت  دنیوگب  بلاطوبا  هب  رخسمت  يور  زا  كرش 
رارق نیملسم  هرمز  رد  دوش و  یم  ادج  وا  زا  دشابن  ناملسم  مه  شردپ  هک  ضرف  هب  دریذپب  ار  مالسا  دشاب و  هتـشاد  یفاک  زیمت  لقع و  هک 

 ، دندیسر ماقم  نیا  هب  تیلوفط  رد  ناربمایپ  زا  یخرب  تسین و  توبن  طرش  غولب  یتح  هک  دوش  یم  هدافتسا  دیجم  نآرق  زا  ًاثلاث  دریگ .  یم 
یسیع ناتـساد  رد  و  ( 12 میرم : « ) میداد وا  هب  تیلوفط  رد  ار  توبن  نامرف  اـم  : » ًاـّیبَص َمْکُْحلا  ُهاـْنیَتآَو  دـیامرف : یم  ییحی  هراـبرد  هکناـنچ 
متـسه ادـخ  هدـنب  نم  : » ًاِّیبَن ینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهّللاُدـْبَع  ّینِا  تفگ  تحارـص  اب  یکدوک  ماگنه  هب  هک  تسا  هدـمآ  زین  مالـسلا ) هیلع  )
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( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  نامه  اـهنیا  همه  زا  رتارف  ( 30 میرم ـ   ) تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هدیـشخب و  نم  هب  ینامـسآ  باـتک 
ره هب  دومرف .  یفرعم  شیوخ  نیـشناج  ریزو و  یـصو و  ردارب و  ناونع  هب  ار  وا  رادلا  موی  رد  یّتح  تفریذپ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مالـسا 

دننام یب  یتلیـضف  تفریذپ  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ توعد  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیوگ  یم  هک  یتایاور  لاح 
ینیـشناج يارب  تـّما  درف  نـیرت  هتـسیاش  وا  لـیلد  نـیمه  هـب  و  درادـن ،  يربارب  وا  اـب  نآ  رد  سکچیه  هـک  دراد  رب  رد  ترـضح  نآ  يارب 

(3  . ) تسا هدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

اهتشون یپ 

9/355 نآرق ـ  مایپ  ریسفت  3 ـ  هحفص 237 .  دلج 3  ریدغلا ،  2 ـ  صیخلت . ) اب   ) هحفص 43 دلج 3 ،  دیرفلا ،  دقع  1 ـ 

؟  دیشون بآ  دولآ  رهز  هزوک  زا  ع )  ) نسح ماما  ارچ  85 ـ 

موصعم ناماما  ءایبنا و  هکنیا  رد  دومرف ؟  لوانت  دولآ  رهز  روگنا  (ع ) متشه ماما  ارچ  دیـشون و  بآ  دولآ  رهز  هزوک  زا  ع )  ) نسح ماما  ارچ 
نآ شرتـسگ  تعـسو و  رد  نینچمه  و  ملع ،  نیا  یگنوـگچ  رد  یلو  تسین .  یفرح  دـنهاگآ  یهلا  میلعت  هب  بیغ  مـلع  زا  مالـسلا ) هـیلع  )

دراو نآ  رد  یتوافتم  رابخا  دروخ ،  یم  مشچ  هب  ثحابم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  یلئاسم  نیرت  هدیچیپ  زا  هلأسم  نیا  و  تسا ،  رایـسب  نخس 
حرش هب  هلأسم  نیا  رد  هظحالم  لباق  یساسا و  تالامتحا  زا  یکی  دوش ،  یم  هدید  یفلتخم  ياهرظن  راهظا  زین  نادنمـشناد  يوس  زا  هدش و 

دننادـب ار  بیغ  رارـسا  زا  يزیچ  دـننک  هدارا  دـنهاوخب و  هاگ  ره  ینعی  لعفلاب »  » هن هوقلاب »  » اما دـنناد  یم  ار  روما  نیا  همه  اـهنآ  تسا : ریز 
دنناوت یم  دوش و  یم  باب  حتف  لوصا  دعاوق و  نآ  هب  هعجارم  اب  هک  تسا  اهنآ  دزن  یلوصا  دعاوق و  ای  و  دـنک ،  یم  ماهلا  اهنآ  هب  دـنوادخ 

ره رد  هکنیا  ای  دـنوش ،  یم  ربخ  اب  بیغ  رارـسا  زا  دـنرگن و  یم  نآ  هب  هک  تسا  اهنآ  دزن  یبتک  ای  و  دـننادب ،  ار  بیغ  رارـسا  زا  يزیچ  ره 
هدارا نیا  هک  یلاح  رد  و  دـنوش ،  یم  ربخ  اب  رارـسا  نیا  زا  دـهد  تسد  اـهنآ  هب  طـسب »  » تلاـح حالطـصا  هب  دـنک و  هدارا  ادـخ  هک  لاـح 
تسا یتایاور  لّوا ) لکش  رد   ) رظن نیا  دهاش  دوش .  یم  ناهنپ  ًاتقوم  مولع  نیا  ددرگ ،  لصاح  ضبق »  » تلاح حالطصا  هب  دوش و  هتفرگرب 

رد یباب  هنیمز  نیا  رد  ینیلک  موحرم  دنتـسناد ،  یم  دننادب  ار  يزیچ  دنتـساوخ  یم  هک  یماگنه  موصعم  نایاوشیپ  ناماما و  دـیوگ : یم  هک 
یم دـننادب  ار  يزیچ  دـندرک  یم  هدارا  هاـگ  ره  ناـماما   » اوُِـملَع اوُـمَْلعَی  ْنَا  اُؤاـش  اذِا  َۀَِّمئـالا  َّنِا  ناوـنع  تـحت  هدرک  دــقعنم  یفاـک  لوـصا 
هیلع  ) نسح ماما  الثم  ارچ  هکنیا  هلمج  زا  دنک ،  یم  لح  زین  ار  تالکشم  زا  يرایسب  ناماما  ناربمایپ و  ملع  دروم  رد  نایب  نیا  ( 1 «) دنتسناد

هب ار  بابان  درف  نالف  ارچ  دومرف ؟  لوانت  ار  دولآ  رهز  رانا  ای  روگنا  ( مالسلا هیلع   ) متـشه ماما  و  دیـشون ؟  بآ  دولآ  رهز  هزوک  زا  مالـسلا )
یط ار  یلاع  تاماقم  شدـنزرف  هکنیا  اب  دوب ؟  نارگن  همهنیا  دوخ  عضو  زا  بوقعی  ارچ  و  دـندرک ؟  باختنا  يرادـنامرف  ای  تواضق  ناونع 
یم رگا  اـهنآ  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  دراوـم  نیا  ماـمت  رد  ارچ ؟ . . .  و  ارچ . . .  دـش  یم  لاـصو  هـب  لدـبم  قارف  ماجنارـس  و  درک ،  یم 
ادیپ یهاگآ  تسا  هدادن  هزاجا  اهنآ  هب  رگید  حلاصم  ای  ناحتما  يارب  دـنوادخ  هک  دنتـسناد  یم  اهنآ  یلو  دنتـسناد ،  یم  دـننادب  دنتـساوخ 
دارفا یماسا  همان  نیا  رد  هک  دـهدب  يرگید  تسد  هب  يا  همان  یـسک  رگا  تخاس : نشور  ار  هلأسم  نیا  ناوت  یم  لاثم  کـی  رکذ  اـب  دـننک 

رد دوشب  ربخ  اب  قئاقح  نیا  زا  دهاوخب  رگا  وا  دـشاب .  هدـمآ  نآ  رد  يرگید  موتکم  قیاقح  ای  و  دـشاب ،  هدـش  رکذ  اهنآ  تاماقم  ای  يدایز 
هداد وا  تسد  هب  ار  همان  هک  یگرزب  صخـش  ًانمـض  تسین ،  ربخ  اب  اهنآ  زا  هدشن  زاب  همان  رد  ات  یلو  دوش  یم  هاگآ  دـنک و  یم  زاب  ار  همان 

هب تیاور  هس  باـب  نیا  رد   ) هحفـص 258 لوا  دلج  یفاک  لوصا  1 ـ  ( 2  . ) تسا هدرک  دوخ  هزاـجا  نذا و  هب  لوکوم  ار  هماـن  رد  ندوـشگ 
ریسفت 2 ـ  تسا .  هدرک  هراشا  اهنآ  هب  هحفص 118  دلج 3  رد  زین  لوقعلا  تآرم  رد  یسلجم  همّالع  موحرم  تسا ) هدش  لقن  نومصم  نیمه 

نآرق 7/249 مایپ 
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؟  تسیچ راظتنا  هفسلف  86 ـ 

؟  تسیچ راظتنا  هفسلف 

هیاپ صخـش  زا  هک  تسا  یثحابم  نیرت  یعطق  زا  هکلب  درادن .  یتادراو  هبنج  یمالـسا  تامیلعت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم روهظ  هب  هدیقع   
یپ غارـس  هب  نونکا  دـشاب .  یم  رتاوتم  هنیمز  نیا  رد  ثیداـحا  دـنقفتم و  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  قرف  مومع  و  هدـش ،  هتفرگ  مالـسا  راذـگ 
ورف یئایؤر  راکفا  رد  نانچ  ار  ناسنا  يروهظ  نینچ  هب  ناـمیا  اـیآ  مینیب  هب  میورب و  یمالـسا  عماوج  ینونک  عضو  رد  راـظتنا  نیا  ياهدـمآ 
عون کی  هدـیقع  نیا  یتسار  هب  هک  نیا  اـی  و  دـنک ؟ .  یم  یطئارـش  هنوگ  ره  میلـست  ددرگ و  یم  لـفاغ  دوخ  دوجوم  عضو  زا  هک  درب  یم 

راب ریز  زا  رارف  هیام  ای  تسا  نیرفآ  تیلوئسم  ایآ  دوکر ؟  ای  دنک  یم  كرحت  داجیا  ایآ  تسا ؟  عامتجا  درف و  یگدنزاس  مایق و  هب  توعد 
يرورض الماک  هتکن  کی  هب  هجوت  تالاؤس  نیا  یسررب  حیـضوت و  زا  لبق  یلو  هدننک ؟  رادیب  ای  تسا  ردخم  ایآ  هرخالاب  و  اهتیلوئـسم ! ؟ 

تسا نکمم  دتفیب  یچ  هدافتساؤس  ای  قیالان  ای  دراوان  دارفا  تسدب  هاگ  ره  میهافم  نیرتیلاع  تاروتسد و  نیرت  هدنزاس  هک  نیا  نآ  تسا و 
دراد و رایسب  ياه  هنومن  نیاو  دنک  تکرح  نآ  دض  رب  يریسم  رد  دهدب و  یلصا  فده  فالخ  رب  يا  هجیتن  تسرد  هک  دوش  خسم  نانچ 

هنوگ نیا  رد  هبساحم  رد  هابتشا  هنوگ  ره  زا  یئاهر  يارب  لاح  رهب  تسا .  لئاسم  نیمه  فیدر  رد  دید  میهاوخ  هک  يروطب  راظتنا »  » هلئسم
رد ام  ینعی  دراذگن .  رثا  نآ  رد  هار  نایم  ياهلاناک  اهرهن و  یلامتحا  ياهیگدولآ  ات  تفرگ  همشچ  رس  زا  ار  بآ  حالطصا  هب  دیاب  ثحابم 

دروم دنک  یم  دـیکات  راظتنا »  » هلئـسم يور  هک  ار  یتایاور  نوگانوگ  نحل  هتفر و  یمالـسا  یلـصا  نوتم  غارـس  هب  ًامیقتـسم  راظتنا »  » ثحب
هیلع  ) قداص ماما  زا  یـسک  1 ـ دـینک : هجوت  تیاور  دـنچ  نیا  هب  تقد  اب  نونکا  میوش .  هاگآ  یلـصا  فدـه  زا  اـت  میهد  یم  رارق  یـسررب 

زا لاح  نیا  رد  دشک و  یم  ار  قح  تموکح  روهظ  راظتنا  تسا و  نایاوشیپ  تیالو  ياراد  هک  یسک  هرابرد  دیئوگ  یم  هچ  دیسرپ  مالسلا )
عم ناک  نمک  وه  لاق  مث  ۀئینه ـ  تکس  مث  هطاطسف ـ  یف  مئاقلا  عم  ناک  نم  ۀلزنمب  وه  دومرف : خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما دور ؟  یم  ایند 

و درک ـ  توکـس  یمک  سپـس  دـشاب ـ  هدوب  وا ) شترا  داتـس   ) وا همیخ  رد  بـالقنا  نیا  ربـهر  اـب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  وا  هللا « ! لوسر 
تایاور رد  نومـضم  نیا  نیع  ( 1 «) تسا هدوب  هارمه  شتازرابم »  » رد هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپاب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دومرف :

رد و  3 ـ ادخ » هاررد  ینزریشمشدننامه  «:» هللا لیبس  یف  هفیـسب  براضلا  ۀلزنمب   » یـضعبرد 2 ـ تسا .  هدـش  لقن  یفلتخم  تاریبعت  اب  يدایز 
یضعب رد  4 ـ دبوکب !» نمشد  زغم  رب  ریشمش  اب  ربمایپ  تمدخ  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  «: » هفیسب هللا  لوسر  عم  عراق  نمک   » رگید یـضعب 
ۀلزنمب  » رگید یــضعب  رد  و  5 ـ دـشاب . » هدوب  مئاـق  مچرپ  ریز  هک  تسا  یـسک  دـننامه  « » مئاـقلا ءاول  تحت  ادـعاق  ناـک  نم  ۀـلزنمب   » رگید

نم ۀلزنمب  رگید  یضعب  و  6 ـ دنک » داهج  ربمایپ  يور  شیپ  هک  تسا  یـسک  دننامه  هلآو : ») هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يدی  نیب  دهاجملا 
هیلع  ) يدـهم روهظ  راظتنا  دروم  رد  هک  هناگتفه  تاهیبشت  نیا  دوش . » دیهـش  ربمایپ  اـب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  «: » هللا لوسر  عم  دهـشتسا 

و وس ،  کی  زا  راـظتنا »  » هلئـسم ناـیم  هباـشت  هطبار و  عون  کـی  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنـشور  هدـش  دراو  تیاور  شـش  نیا  رد  مالـسلا )
نینچ راظتنا  زین  يددـعتم  تاـیاور  رد  7 ـ دـینک . ) تقد   ) دراد دوجو  رگید  يوس  زا  دوخ  لکـش  نیرخآ  رد  نمـشد  اب  هزراـبم  و  داـهج » »

و هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  ثیداحا  زا  یضعب  رد  نومـضم  نیا  تسا .  هدش  یفرعم  تدابع  نیرتالاب  ناونع  هب  نتـشاد ،  ار  یتموکح 
راظتنا یتما  لامعا  لضفا  : » دومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد  و  تسا ،  هدش  لقن  یلع  نانمؤمریما  زا  یضعب  رد 

هللا یلـص   ) ربمایپ زا  يرگید  ثیدح  رد  و  ( 2 «) تسا ندیـشک  ادـخ  هیحان  زا  جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  نیرتالاب  «: » لجوزع هللا  نم  جرفلا 
موهفم هب  ای  مینادب  هملک  عیـسو  ینعم  هب  ار  جرف  راظتنا  هکنیا  زا  معا  ثیدـح  نیا  ( 3 «) جرفلا راظتنا  ةدابعلا  لـضفا   » میناوخ یم  هلآو ) هیلع 
یکاح یگمه  تاریبعت  نیا  دزاس .  یم  نشور  ام  ثحب  دروم  رد  ار  راظتنا  تیمها  دشاب ،  یناهج  گرزب  حلصم  روهظ  راظتنا  ینعی  صاخ 
غارـس هب  ات  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  نیا  تسا  راد  هنماد  عیـسو و  داهج  کی  اب  مأوت  هشیمه  نتـشاد  یبالقنا  نانچ  راـظتنا  هک  تسا  نیا  زا 

ـ  2 هحفص 136 .  دـلج 13  میدـق  پاچ  راحب  لقن  قبط  یقرب  نساحم  1 ـ  مینک .  يریگ  هجیتن  اـهنآ  عومجم  زا  سپـس  هتفر  راـظتنا  موهفم 
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 . راحب ج 13 ص 136 لقن  هب  انب  یفاک  3 ـ  راحب ج 13 ص 137 .  لقن  هب  انب  یفاک 

راظتنا موهفم 

راظتنا

لثملا یف  دـنک .  یم  شالت  يرتهب  عضو  داجیا  يارب  تسا و  تحاران  دوجوم  عضو  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  تلاح  هب  ًالومعم  راظتنا » »
دـنتحاران و دـنزرف  قارف  يرامیب و  زا  تسا ،  رفـس  زا  شدـنزرف  تشگزاب  راظتنا  رد  هک  يردـپ  ای  دـشک ،  یم  يدوبهب  راظتنا  هک  يراـمیب 

نیا دشاب  یم  يداصتقا  نارحب  نتسشن  ورف  راظتنا  رد  تسا و  تحاران  هتفشآ  رازاب  زا  هک  يرجات  نینچمه  دنشوک .  یم  يرتهب  عضو  يارب 
مایق و  يدـهم »  » تلادـع قح و  تموکح  راظتنا  هلئـسم  نیاربانب  رتهب . » عضو  يارب  شالت   » و دوجوم » عضو  اب  یگناگیب   » دراد ار  تلاح  ود 

رـصنع دوجوم و  عضو  اب  یگناگیب  نامه  یفن  رـصنع  تابثا »  » رـصنع و  یفن »  » رـصنع تسا ،  رـصنع  ود  زا  بکرم  عقاو  رد  یناهج  حلـصم 
لامعا هتـشر  ود  همـشچرس  دـنک  لولح  راد  هشیر  تروص  هب  ناسنا  حور  رد  هبنج  ود  نیا  رگا  و  تسا .  ندوب  يرتهب  عضو  ناهاوخ  تابثا 

هزرابم و یتح  داسف و  ملظ و  لماوع  اب  یگنهاـمه  يراـکمه و  هنوگ  ره  كرت  زا  دـنترابع  لاـمعا  هتـشر  ود  نیا  دـش .  دـهاوخ  راد  هنماد 
نآ نتفرگ  لکش  يارب  يونعم  يدام و  یحور و  یمسج و  ياهیگدامآ  بلج  يرای و  دوخ  يزاس و  دوخ  و  وس ،  کی  زا  اهنآ  اب  يریگرد 

یهاگآ كرحت و  لماع  هدنزاس و  نآ  تمـسق  ود  ره  مینیب  یم  مینک  تقد  هک  بوخ  و  رگید .  يوس  زا  یمدرم  یناهج و  دحاو  تموکح 
هب میدرک  لقن  نارظتنم  راک  هجیتن  شاداپ و  هرابرد  الاب  رد  هک  يددعتم  تایاور  ینعم  راظتنا »  » یلـصا موهفم  هب  هجوت  اب  تسا .  يرادـیب  و 

يدهم ترـضح  همیخ  رد  هک  دنا  هدـش  هدرمـش  یناسک  دـننامه  یهاگ  یعقاو  نارظتنم  ارچ  هک  میمهف  یم  نونکا  دوش .  یم  كرد  یبوخ 
ایآ تسا .  هتشگ  دیهش  ای  هدش ،  هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  ای  دنز ،  یم  ریشمش  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  ای  دنتـسه  وا  مچرپ  ریز  ای  ( مالـسلا هیلع  )
؟  تسا دارفا  راظتنا  هجرد  یگدامآ و  رادقم  اب  بسانتم  هک  تسین  تلادع  قح و  هار  رد  هدهاجم  تاجرد  فلتخم و  لحارم  هب  هراشا  اهنیا 

تاجرد زین  یگدامآ  يزاسدوخ و  راـظتنا و  تسا  تواـفتم  مه  اـب  اـهنآ  شقن  ادـخ و  هار  نادـهاجم  يراکادـف  نازیم  هک  روطناـمه  ینعی 
یگدامآ ودره  دـنداهج و  ود  ره  دراد ،  تهابـش  هجیتن »  » و تامدـقم »  » رظن زا  اهنآ  زا  یکی  اب  اهنیا  زا  مادـک  ره  هک  دراد  یتوافتم  ـالماک 

یناهج تموکح  کی  یهدـنامرف  داتـس  زکرم  رد  ینعی  هتفرگ  رارق  یتموکح  نانچ  ربهر  همیخ  رد  هک  یـسک  يزاسدوخ ،  دـنهاوخ و  یم 
یگتسیاش قح  هب  هک  تسا  يدارفا  ياج  تسین ،  سک  ره  ياج  اجنآ  دشاب ،  هدوب  توافت  یب  ربخیب و  لفاغ و  درف  کی  دناوت  یمن  تسا ، 

حلـص و تموکح  نافلاخم  اـب  بـالقنا  نیا  ربهر  ربارب  رد  دراد  تسد  رد  حالـس  هک  یـسک  نینچمه  دـنراد .  ار  یتیمها  تیعقوم و  ناـنچ 
يدهم روهظ  راظتنا  یعقاو  تارثا  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  دشاب .  هتـشاد  دیاب  یمزر  يرکف و  یحور و  ناوارف  یگدامآ  دگنج  یم  شتلادع 

: دینک هجوت  ریز  حیضوت  هب  مالسلا ) هیلع  )

لماک شاب  هدامآ  ینعی  راظتنا 

هدولآ و رگا  نم  تسا . ؟  نارگمتـس  نوخ  شریـشمش  همعط  هک  مشاـب  یـسک  راـظتنا  رد  تسا  نکمم  هنوـگچ  مرگمتـس  ملاـظ و  رگا  نم 
تـسا یگرزب  داهج  راظتنا  رد  هک  یـشترا  دریگ  یم  ار  ناـگدولآ  ناـماد  شلوا  هلعـش  هک  مشاـب  یبـالقنا  رظتنم  مناوت  یم  هنوگچ  مکاـپان 

یگنوگچ اریز  دنک .  یم  حالصا  ار  یفعض  هطقن  هنوگ  ره  دمد و  یم  اهنآ  رد  یبالقنا  حور  درب و  یم  الاب  ار  دوخ  تارفن  یمزر  یگدامآ 
تسود کی  تشگزاب  راظتنا  رفـس .  زا  يداع  رفاسم  کی  ندمآ  راظتنا  میتسه .  نآ  راظتنا  رد  هک  تسا  یفده  اب  بسانتم  هراومه  راظتنا » »

عوـن کـی  اـب  هتخیمآ  اـهراظتنا  نیا  زا  کـی  ره  لوـصحم .  ندرک  ورد  تخرد و  زا  هوـیم  ندـیچ  لـصف  ندیـسر  ارف  راـظتنا  زیزع .  رایـسب 
 . . . نیابمک و ساد و  و  مزال ،  رازبا  يرگید  رد  تخاس ،  مهارف  یئاریذـپ  لـئاسو  درک و  هداـمآ  ار  هناـخ  دـیاب  یکی  رد  تسا ،  یگداـمآ 
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دنراد ار  یلوحت  ینوگ و  رگید  بالقنا و  راظتنا  عقاو  رد  دنـشک  یم  ار  یناهج  گرزب  حلـصم  کی  مایق  راظتنا  هک  اهنآ  دـینک  رکف  نونکا 
يا هقطنم  هبنج  نیـشیپ  ياهبالقنا  فـالخ  رب  هک  یبـالقنا  تسا .  رـشب  خـیرات  لوط  رد  یناـسنا  ياـهبالقنا  نیرت  یـساسا  نیرتعیـسو و  هک 

 ، یـسایس تسا  یبـالقنا  دوـش ،  یم  لـماش  ار  اـهناسنا  یگدـنز  بناوـج  نؤـش و  ماـمت  مه  تسا و  یناـگمه  یموـمع و  مه  هکلب  هتـشادن 
 . یقالخا يداصتقا و  یگنهرف ، 

يدرف يزاس  دوخ  هفسلف ـ  نیتسخن 

ناهج رد  ار  یعیسو  تاحالصا  نانچ  نیگنس  راب  دنناوتب  هک  تسا  یناسنا  شزرااب  هدامآ و  رصانع  هب  دنمزاین  زیچ  ره  زا  لبق  یلوحت  نینچ 
هدایپ رد  يراکمه  يارب  يرکف  یحور و  یگدامآ  یهاگآ و  هشیدـنا و  حطـس  ندرب  الاب  هب  جاتحم  لوا  هجرد  رد  نیا  و  دنـشکب ،  شودـب 

ره یلک  روطب  هنادرخبان و  هناکدوک و  تافالتخا  اهتداسح ،  اهیرکف ،  جـک  اـهینیب ،  هتوک  اـهیرظن ،  گـنت  تسا .  میظع  هماـنرب  نآ  ندرک 
یمهم هماـنرب  ناـنچ  يارب  یعقاو  رظتنم  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  تسین .  راـگزاس  یعقاو » نارظتنم   » تیعقوم اـب  یگدـنکارپ  قاـفن و  هنوـگ 

نیا تبقاع  جـئاتن و  هب  نامیا  دریگ .  رارق  نویبالقنا  فص  رد  ًامتح  نونکا  مه  زا  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  ار  یچاـشامت  شقن  دـناوت  یمن  زگره 
و كاپ » یلامعا   » نتـشاد هب  جاتحم  زین  ناقفاوم  فص  رد  نتفرگ  رارق  دـشاب و  نافلاخم  فص  رد  هک  دـهد  یمن  هزاـجا  وا  هب  زگره  لوحت 

دارفا هک  یماظن  راظتنا  رد  مناوت  یم  هنوگچ  متسردان  دساف و  رگا  نم  تسا .  یفاک  یهاگآ »  » و تماهـش »  » زا يرادروخرب  رتکاپ و  یحور 
حور هیفصت  يارب  راظتنا  نیا  ایآ  منک .  يرامش  زور  دوب ،  دنهاوخ  روفنم  دورطم و  هکلب  دنرادن  یـشقن  هنوگچیه  نآ  رد  تسردان  دساف و 

هب ًامتح  درب  یم  رـس  هب  شخب  يدازآ  داهج  راظتنا  رد  هک  یـشترا  تسین ؟  یفاک  اهیگدولآ  ثول  زا  نم  ناـج  مسج و  يوشتـسش  رکف و  و 
یم ار  مزال  ياهرگنـس  دروآ ،  یم  تسدـب  تسا  هتـسیاش  يدربن  نادـیم  نینچ  يارب  هک  ار  یحالـس  دـیآ  یمرد  لماک  شاب  هدامآ  تلاح 

ار يا  هزرابم  نینچ  يارب  قوش  قشع و  هلعـش  دـنک و  یم  تیوقت  ار  دوخ  دارفا  هیحور  درب .  یم  الاب  ار  دوخ  دارفا  یمزر  یگداـمآ  دزاـس . 
دیوگب رگا  درب و  یمن  رـس  هب  راـظتنا  رد  زگره  تسین  یگداـمآ  نینچ  ياراد  هک  یـشترا  دراد  یم  هگن  هدـنز  شنازابرـس  درف  درف  لد  رد 

ناهج همه  حالـصا  يارب  يونعم ،  يدام و  یقالخا ،  يرکف و  لماک  شاب  هدامآ  يانعم  هب  یناهج  حلـصم  کی  راـظتنا  دـیوگ .  یم  غورد 
یخوش اهیناماسبان  ملاظم و  همه  هب  نداد  نایاپ  نیمز و  يور  ماـمت  حالـصا  تسا .  هدـنزاس  ردـقچ  یـشاب  هداـمآ  نینچ  دـینک  رکف  تسا . 

نآ قمع  تعـسو و  هب  دیاب  ینعی  دشاب  نآ  اب  بسانتم  دیاب  یگرزب  فدـه  نینچ  يارب  شاب  هدامآ  دـشاب ،  دـناوت  یمن  يا  هداس  راک  تسین 
دنلب كاپ و  هداعلا  قوف  ریذپان ،  تسکش  دنمورین و  رایسب  ممصم و  گرزب و  رایـسب  ینادرم  یبالقنا  نینچ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دشاب !
ياه هماـنرب  نیرت  قیمع  نتـسب  راـک  هب  مزلتـسم  یفدـه  نینچ  يارب  يزاـس  دوخ  و  تسا .  مزـال  قیمع  شنیب  ياراد  هداـمآ و  ـالماک  رظن ، 

؟  تسین هدنزاس  يراظتنا  نینچ  دیوگب  دناوت  یم  سکچیه  ایآ  یعقاو  راظتنا  يانعم  تسا  نیا  تسا ،  یعامتجا  يرکف و  یقالخا و 

یعامتجا ياهیرای  دوخ  مود ـ  هفسلف 

رد شیوخ  حالـصا  رب  هوالع  و  دنـشاب ،  رگیدکی  لاح  بقارم  هکلب  دـنزادرپن  شیوخ  هب  اهنت  دـنراد  هفیظو  لاح  نیع  رد  نیتسار  نارظتنم 
مامت هک  تسا  يا  همانرب  تسین ،  يدرف  همانرب  کی  دنشک  یم  ار  شراظتنا  هک  ینیگنـس  میظع و  همانرب  اریز  دنـشوکب  زین  نارگید  حالـصا 

گنهامه دیاب  اهـشالت  اهـششوک و  دشاب ،  یناگمه  یعمج و  هتـسد  تروص  هب  راک  دـیاب  دـنیوج ،  تکرـش  نآ  رد  دـیاب  بالقنا  رـصانع 
عیسو نادیم  کی  رد  دنراد .  ار  نآ  راظتنا  هک  دشاب  یناهج  بالقنا  همانرب  نامه  تمظع  هب  دیاب  یگنهامه  نیا  تعـسو  قمع و  و  ددرگ ، 

حالصا دنیب  هب  اجک  ره  رد  ار  یفعـض  هطقن  ره  تسا  فظوم  هکلب  دنامب  لفاغ  نارگد  لاح  زا  دناوت  یمن  يدرف  چیه  یعمج  هتـسد  هزرابم 
گنهامه هنالاعف و  تکرش  نودب  اریز  دنک  تیوقت  ار  یناوتان  فیعـض و  تمـسق  ره  و  دیامن ،  میمرت  ار  يریذپ  بیـسآ  عضوم  ره  دنک و 

دنـشوک یم  شیوخ  حالـصا  هب  هکنیا  رب  هوالع  یعقاو  نارظتنم  نیاربانب  تسین .  ریذـپ  ناکما  يا  همانرب  نانچ  ندرک  هدایپ  نیزرابم ،  مامت 
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تـسا نیا  یناهج و  حلـصم  کی  مایق  راظتنا  يارب  يرگید  هدنزاس  رثا  تسا  نیا  دـننک .  حالـصا  زین  ار  نارگید  هک  دـنناد  یم  دوخ  هفیظو 
 . تسا هدش  هدرمش  نیتسار  نارظتنم  يارب  هک  اهتلیضف  همهنآ  هفسلف 

دنوش یمن  لح  طیحم  داسف  رد  نیتسار  نارظتنم  موس ـ  هفسلف 

نیا حیـضوت  تسا .  اهیگدولآ  ربارب  رد  میلـست  مدع  طیحم و  دسافم  رد  ندشن  لح  دراد  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم راظتنا  هک  يرگید  مهم  رثا 
تخـس تسب  نب  نیا  رد  كاپ  دارفا  یهاگ  دـناشک  یم  یگدولآ  هب  ار  يریثک  عمج  اـی  تیرثکا  دوش و  یم  ریگارف  داـسف  هک  یماـگنه  هک 

رگید هتـشذگ و  راک  زا  راک  دـننک  یم  رکف  اهنآ  یهاگ  دریگ .  یم  همـشچرس  تاحالـصا  سأـی  زا  هک  یتسب  نب  دـنریگ ،  یم  رارق  یناور 
ار اهنآ  تسا  نکمم  سأی  يدـیمون و  نیا  تسا ،  هدوهیب  شیوخ  نتـشادهاگن  كاپ  يارب  شـشوک  شالت و  و  تسین ،  حالـصا  هب  يدـیما 
دننک و ظفح  ملاسان  تیرثکا  ربارب  رد  حلاص  تیلقا  کی  تروص  هب  ار  دوخ  دنناوتن  دناشکب و  طیحم  اب  یگنرمه  داسف و  يوس  هب  ًاجیردت 

توعد يراد  نتشیوخ  تمواقم و  هب  دمدب و  دیما »  » اهنآ رد  دناوت  یم  هک  يزیچ  اهنت  دننادب ! یئاوسر  بجوم  ار  ندشن  تعامج  گنرمه 
شـشوک شالت و  زا  تسد  اهنآ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  تسا ،  یئاهن  حالـصا  هب  دیما  دنوش  لح  دـساف  طیحم  رد  دراذـگن  دـنک و 

زا یکی  شزرمآ  زا  سأـی  یمالـسا  تاروتـسد  رد  مـینیب  یم  رگا  و  تـشاد .  دـنهاوخن  رب  نارگید  حالــصا  شیوـخ و  یکاـپ  ظـفح  يارب 
یتح هدش ،  یقلت  مهم  ردقنیا  ادخ  تمحر  زا  سأی  ارچ  هک  دننک  بجعت  دراوان  دارفا  تسا  نکمم  تسا و  هدش  هدرمش  ناهانگ  نیرتگرزب 
رکف هب  هک  دـنیب  یمن  یلیلد  چـیه  تمحر ،  زا  سویأـم  راـکهانگ  هک  تسا  نیمه  تقیقح  رد  شا  هفـسلف  ناـهانگ ،  زا  يرایـسب  زا  رتـمهم 

دص هچ  تماق  کی  هچ  تسا  هتشذگ  نم  رـس  زا  بآ  هک  نونکا  تسا  نیا  وا  قطنم  و  درادرب ،  هانگ  همادا  زا  تسد  لقاال  ای  دتفیب و  ناربج 
ارنآ نونکا  مه  هک  نم  تسا ،  منهج  شرخآ  دـشابن ،  رگید  گنر  یهایـس  زا  رتالاب  تسا ، ! چـیه  ایند  مغ  مناهج  ياوسر  هک  نم  تماق ؟ 
وفع هب  دیما  دوش ،  هدوشگ  وا  يارب  دـیما  هنزور  هک  یماگنه  اما  اهقطنم . . .  نیا  دـننام  و  مسرت ! ؟  یم  هچ  زا  رگید  ما  هدـیرخ  دوخ  يارب 

هب تشگزاب  هانگ و  ریـسم  رد  ندرک  فقوت  هب  ار  وا  دـش و  دـهاوخ  وا  یگدـنز  رد  یفطع  هطقن  دوجوم ،  عضو  رییغت  هب  دـیما  راگدرورپ ، 
دـساف دارفا  دروم  رد  یتیبرت  رثؤم  لماع  کی  ناونع  هب  هراومه  ناوت  یم  ار  دـیما  لیلد  نیمه  هب  دـنک .  یم  توعد  حالـصا  یکاـپ و  يوس 
راظتنا هک  نیا  هجیتن  دننک .  ظفح  ار  نتـشیوخ  دنناوت  یمن  دیما  نودب  دنراتفرگ ،  دـساف  ياهطیحم  رد  هک  یحلاص  دارفا  نینچمه  تخانش 

ربارب رد  ار  اهنآ  و  دراد ،  نادقتعم  رد  یناور  هدنیازف  رثا  ددرگ  یم  رتشیب  شروهظ  دیما  دوش  یم  رتدساف  ایند  ردـق  ره  هک  یحلـصم  روهظ 
دوش نوچ  لصو  هدعو   » ياضتقم هب  هکلب  دنوش  یمن  سویأم  طیحم  داسف  هنماد  شرتسگ  اب  اهنت  هن  اهنآ  دنک  یم  همیب  داسف  دنمورین  جاوما 

اب نتشیوخ  ظفح  ای  داسف و  اب  هزرابم  يارب  ناشـششوک  دننیب و  یم  شیوخ  ربارب  رد  ار  فده  هب  لوصو  ددرگ » رتزیت  قشع  شتآ  کیدزن 
یتروص رد  اهنت  راـظتنا  يریدـخت  رثا  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  هتـشذگ  ياـهثحب  عومجم  زا  ددرگ .  یم  بیقعت  يرتداـیز  قشع  قوش و 

اما شخـسم ـ  ناقفاوم  زا  یعمج  دـنا و  هدرک  شفیرحت  نافلاخم ،  زا  یعمج  هک  هنوگناـمه  دوش ـ  فیرحت  اـی  خـسم  نآ  موهفم  هک  تسا 
كرادـم هلمج  زا  دوب .  دـهاوخ  دـیما  كرحت و  يزاس و  دوخ  تیبرت و  مهم  لماع  کی  دوش  هدایپ  درف  هعماـج و  رد  یعقاو  موهفم  هب  رگا 

یف مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هللادـعو   ) هیآ لـیذ  رد  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  دـییأت  ار  عوضوم  نیا  هک  ینـشور 
رد ار  نیمز  يور  تموـکح  هک  تـسا  هداد  هدـعو  دـنهد  یم  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـنراد و  ناـمیا  هـک  اـهنآ  هـب  دـنوادخ   . . . ( » ضرـالا

و مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم « : » هباحـصا مئاقلا و  وه   » هیآ نیا  زا  روظنم  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  زا  دراذـگب » ناـشرایتخا 
لزان مالـسلا ) هیلع   ) يدهم هرابرد  هیآ  نیا  مالـسلا « :)) هیلع  ) يدـهملا یف  تلزن  : ) میناوخ یم  يرگید  ثیدـح  رد  و  ( 1 «) دنتسه وا  نارای 
لمع ناـمیا و  هک  اـهنآ  ( » تاـحلاصلا اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا   ) ناوـنع هب  شناراـی  )و  مالـسلا هیلع   ) يدـهم هیآ  نیا  رد  تسا . »  هدـش 

یناوتان ینوبز و  فعـض و  هنوگ  ره  هک  مکحتـسم  نامیا  کی  نودب  یناهج  بالقنا  نیا  ققحت  نیاربانب  دنا ،  هدش  یفرعم  دنراد » یحلاص 
يا همانرب  نینچ  راظتنا  رد  هک  اهنآ  و  تسین .  ریذپ  ناکما  دـیاشگب  ناهج  حالـصا  يارب  ار  هار  هک  یحلاص  لامعا  نودـب  و  دزاس ،  رود  ار 
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یم هک  دنتـسه  یناسک  نینچ  اهنت  دنـشوکب .  شیوخ  لامعا  حالـصا  رد  مهو  دـنربب  الاب  ار  دوخ  نامیا  یهاگآ و  حطـس  دـیاب  مه  دنتـسه 
هناگیب حلاص  لمع  نامیا و  زا  هک  اهنآ  هن  و  دنراد ،  يراکمه  متـس  ملظ و  اب  هک  اهنآ  هن  دنهد  دوخب  وا  تموکح  رد  یناگمه  دیون  دنناوت 

هک يا  هراکیب  لاحیب و  تسس و  دارفا  هن  و  دنسرت .  یم  دوخ  هیاس  زا  یتح  زیچ  همه  زا  نامیا  فعـض  رثا  رب  هک  ینوبز  وسرت و  دارفا  هن  دنا 
اب هزرابم  هار  رد  یـششوک  شالت و  نیرتمک  هدرک و  رایتخا  توکـس  ناش  هعماج  طـیحم و  دـسافم  ربارب  رد  هدراذـگ و  تسد  يور  تسد 
ـ  2 هحفص 14 .  دلج 13  میدـق  راونالا  راحب  1 ـ  ( 2  . ) یمالـسا هعماج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم مایق  هدنزاس  رثا  تسا  نیا  دـنرادن .  داسف 

هنومن 7/378 ریسفت 

؟  تسا مادک  داعم  یلقع  لئالد  87 ـ 

؟  تسا مادک  داعم  یلقع  لئالد 

ینشور یلقع  لئالد  دوش  یم  هنیمز  نیا  رد  هیآ  اهدص  لماش  تسا و  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  داعم  يارب  هک  یناوارف  یلقن  لئالد  زا  هتشذگ   
ار ناهج  نیا  یگدنز  رگا  تمکح  ناهرب  فلا ـ  دوش : یم  يروآدای  نآ  زا  یتمسق  اجنیا  رد  هدرـشف  روط  هب  هک  دراد  دوجو  رما  نیا  رب  زین 

نیا یگدنز  نودب  ار  ینینج  نارود  یگدنز  هک  دنام  یم  نیا  هب  تسرد  دوب ،  دهاوخ  ینعم  یب  چوپ و  میریگب  رظن  رد  رگید  ناهج  نودـب 
موهفم یب  ینینج  نارود  ردقچ  دندرم  یم  دـندش و  یم  هفخ  دـلوت  هظحل  رد  اهنینج  مامت  هک  دوب  نیا  تقلخ  نوناق  رگا  مینک .  ضرف  ایند 

هچ اریز  تشاد .  دـهاوخ  دوجو  یمگ  رد  رـس  نیا  دوش  روصت  رگید  ناـهج  زا  هدـیرب  ناـهج  نیا  یگدـنز  رگا  نینچمه  درک ؟  یم  هولج 
هتخپ ات  و   » میشاب هبرجت  یب  ماخ و  یتدم  مینز ؟  اپ  تسد و  تالکشم  نایم  رد  ایند  نیا  رد  رتشیب  رتمک و  ای  لاس  داتفه  ام  هک  دراد  یموزل 

رب يریپ  فرب  میدیسر  یئاج  هب  تامولعم  رظن  زا  هک  یماگنه  میشاب  شناد  ملع و  لیـصحت  لابند  هب  یتدم  تسا !» مامت  رمع  یماخ ،  دوش 
ررکم و ياهندش  رادیب  ندیباوخ و  سابل و  تسد  دنچ  ندیشوپ  اذغ و  يرادقم  ندروخ  مینک ؟  یم  یگدنز  هچ  يارب  هزات  هتـسشن ! ام  رس 
تامدقم و همه  نیا  روانهپ و  نیمز  نیا  هدرتسگ  نامـسآ  نیا  یتسار  هب  ایآ  لاس ! ؟  اههد  ار  يرارکت  هدننک  هتـسخ  همانرب  نیا  نداد  همادا 

راک هب  تادوجوم  ریاس  ام و  شنیرفآ  رد  هک  یئاهیراک  هزیر  نیا  گرزب و  ياـه  هناـخباتک  همهنیا  ناـیبرم و  ناداتـسا و  همهنیا  تارخؤم و 
هب فارتعا  دنرادن ،  لوبق  ار  داعم  هک  اهنآ  هک  تسا  اجنیا  تسا ؟  يدام  یگدنز  ندیـشوپ و  ندیـشون و  ندروخ و  نامه  يارب  همه  هتفر ، 
یم راختفا  هیام  زاجم و  ار  ینعم  یب  چوپ و  یگدنز  نیا  زا  تاجن  یـشکدوخ و  هب  مادقا  اهنآ  زا  یهورگ  و  دننک ،  یم  یگدنز  نیا  یچوپ 
يا همدقم  هکنآ  یب  ار  ناهج  نیا  یگدـنز  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  وا  نایاپ  یب  تمکح  دـنوادخ و  هب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنرمش !
انیلا مـکنا  ًاـثبع و  مکاـنقلخ  اـمنا  متبـسحفا  دـیوگ : یم  دـیجم  نآرق  درمـشب . ؟  هجوـت  لـباق  دـشاب  رگید  ناـهج  نادـیواج  یگدـنز  يارب 
ادخ يوس  هب  تشگزاب  رگا  ینعی  ( 115 نونمؤم ـ  ( ؟ » دیدرگ یمنزاب  ام  يوس  هب  دیا و  هدش  هدیرفآ  هدوهیب  دیدرک  نامگ  ایآ   » نوعجرتال

يدـنوادخ تمکح  اب  دـنک و  یم  ادـیپ  ینعم  موهفم و  ایند  نیا  یگدـنز  یتروص  رد  يرآ  دوب .  هدوهیب  ثبع و  ناـهج  نیا  یگدـنز  دوبن 
( ةرطنق ایندلا   ) عیـسو ملاع  نآ  يارب  یهاگرذگ  و  ةرخالا ) ۀعرزم  ایندـلا   ) رگید ناهج  يارب  يا  هعرزم  ار  ناهج  نیا  هک  دوش  یم  راگزاس 
رد مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  هک  هنوگنامه  مینادـب ،  ارـس  نآ  يارب  يا  هناختراجت  رگید و  ناهج  يارب  یهاگـشناد  هیهت و  سـالک  و 

تـسا یتسردـنت  هناخ  دـنک و  راتفر  یتسار  هب  نآ  اب  هک  سکنآ  يارب  تسا  یتسار  قدـص و  هاگیاج  ایند  نیا  دومرف : شیاوتحمرپ  تاملک 
هکنآ يارب  تسا ،  زردنا  لحم  و  دریگرب ،  هشوت  نآ  زا  هک  سکنآ  يارب  تسا  يزاین  یب  يارـس  و  دمهفب ،  يزیچ  نآ  زا  هک  سکنآ  يارب 

قح ءاـیلوا  هناـختراجت  یهلا و  یحو  لوزن  لـحم  راـگدرورپ و  ناگتـشرف  هاـگزامن  تـسا ،  ادـخ  ناتــسود  دجــسم  دریگ ،  زردـنا  نآ  زا 
تـسا نآ  رـس  تشپ  يرگید  ملاع  هکنیا  رب  دهد  یم  یهاوگ  یبوخ  هب  ناهج  نیا  عضو  یـسررب  هعلاطم و  هکنیا  نخـس  هاتوک  ( . 1 «) تسا

نآ یپ  زا  هک  دیوش  یمن  رکذـتم  ارچ  دـیدید  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  شنیرفآ  یلوا و  هاشن  امـش  : » نورکذـتال ولف  یلوالا  ةأشنلا  متملع  دـقلو 
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نآ زیچ  همه  هک  دـهد  یم  ناـشن  شنیرفآ  نیناوق  یتـسه و  ماـظن  رد  تقد  تلادـع ـ  ناـهرب  ب ـ  ( . 62 هعقاو ـ  ( ؟ » تـسا يرگید  ناـهج 
ببـس دهد  یم  خر  ینوزومانو  رییغت  نیرتمک  هاگ  ره  هک  تسا  امرفمکح  يا  هنالداع  ماظن  نانچنآ  ام  نت  نامزاس  رد  تسا .  هدش  باسح 

قیقد ماظن  نامه  لومـشم  ام  نت  ياهلولـس  ءزج  ءزج  ام و  مشچ  ياه  هدرپ  ام  نوخ  شدرگ  ام ،  بلق  تاکرح  دوش ،  یم  گرم  ای  يرامیب 
ناسنا ایآ  ( 2) تسا اپ  رب  تلادع  هلیسو  هب  نیمز  اهنامسآ و  ضرالاو : تاومـسلا  تماق  لدعلاب  دنک و  یم  تموکح  ملاع  لک  رد  هک  تسا 

دیامزایب ار  وا  ات  هداد  رایتخا  هدارا و  يدازآ  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  دشاب ! ؟  روانهپ  ملاع  نیا  رد  روجان  هلـصو  کی  دناوت  یم 
 ، نارگمتـس ناـملاظ و  رگا  دوـش ؟  یم  هـچ  درک ،  هدافتـسا  ءوـس  يدازآ  زا  ناـسنا  رگا  یلو  دـنک ،  یط  ار  لـماکت  ریـسم  نآ  هیاـس  رد  و 

تسا تسرد  دنک .  یم  اضتقا  هچ  دنوادخ  لدع  دنداد  همادا  دوخ  هار  هب  یهلا  تبهوم  نیا  زا  هدافتسا  ءوس  اب  ناگدننک  هارمگ  ناهارمگ و 
نانچ ًاملـسم  اما  دنـسر ،  یم  نآ ـ  زا  یتمـسق  لقاال  ای  دوخ ـ  لامعا  رفیک  هب  دـنوش و  یم  تازاـجم  اـیند  نیا  رد  ناراکدـب  زا  یهورگ  هک 
تسا نکمم  ایآ  دنـسرب ،  ناهج  نیا  رد  دوخ  لامعا  شاداپ  هب  ناکین  ناکاپ و  همه  و  دننیبب ،  ار  دوخ  رفیک  همه  نامرجم ،  همه  هک  تسین 

: نومکحت فیک  مکلام  نیمرجملاک  نیملـسملا  لعجنفا  دـیجم  نآرق  هتفگ  هب  دنـشاب ؟  ناسکی  راـگدرورپ  تلادـع  هفک  رد  هورگ  ود  نیا 
35 و ملق ـ  ( ؟ » دـینک یم  مکح  هنوگچ  میهد ،  رارق  نامرجم  نوچمه  دنمیلـست  تلادـع  قح و  هب  ادـخ  نوناق  ربارب  رد  هک  ار  یناسک  اـیآ  »
ـ  ص ( ؟ » میهد رارق  نارجاف  نوچمه  ار  ناراگزیهرپ  تسا  نکمم  اـیآ  : » راـجفلاک نیقتملا  لـعجن  ما  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  و  ( . 36

و ناهج » نیا  تافاکم   » هاگداد تیافک  مدـع  هک  هنوگنامه  تسین  دـیدرت  ياج  قح  نامرف  تعاـطا  رد  اـهناسنا  تواـفت  لاـح  ره  هب  ( . 28
هک درک  لوبق  دیاب  نیاربانب  دسر ،  یمن  رظن  هب  یفاک  یئاهنت  هب  زین  تلادع  يرارقرب  يارب  ناهانگ » ياهلمعلا  سکع   » و نادـجو » همکحم  »

هنرگو دوش  باسح  اجنآ  رد  دـب  کین و  راک  نزوس  رـس  هک  دـشاب  یماع  لدـع  هاگداد  همکحم و  تسا  مزـال  یهلا  تلادـع  يارجا  يارب 
دیجم نآرق  زیخاتـسر ،  داعم و  دوجو  لوبق  اب  تسا  يواسم  ادخ  لدع  لوبق  هک  تفریذپ  دیاب  نیاربانب  دـش .  دـهاوخن  نیمأت  تلادـع  لصا 

: دیامرف یم  زین  و  ( . 47 ءایبنا ـ  « ) مینک یم  اپرب  تمایق  زور  رد  ار  تلادـع  ياهوزارت  ام  : » همایقلا مویل  طـسقلا  نیزاوملا  عضن  دـیوگ و  یم 
« دـش دـهاوخن  اهنآ  رب  یمتـس  ملظ و  دوش و  یم  مکح  تلادـع  هب  اهنآ  نایم  رد  تماـیق  زور  رد  : » نوملظیـال مه  طـسقلاب و  مهنیب  یـضقو 

تاریبعت رد  هک  تسا  هدوب  یفده  ناسنا  شنیرفآ  يارب  یهلا ،  ینیب  ناهج  رد  نییدام ،  رادنپ  فالخ  رب  فدـه  ناهرب  ج ـ  ( . 54 سنوی ـ  )
تقلخ ام  تسا و  هدش  ریبعت  یگدنب » تدابع و   » ای و  ادخ » هب  برق   » هب نآ  زا  یهاگ  ثیدح  نآرق و  ناسل  رد  و  لماکت »  » هب نآ  زا  یفسلف 

لماک یگدـنب  تدابع و  هیاس  رد  و  « ) دـننک شتـسرپ  ارم  هک  روظنم  نیا  هب  رگم  مدـیرفاین  ار  سناو  نج  نم  : » نودـبعیل الا  سنـالاو  نجلا 
( . 56 تایراذ ـ  ( ) دنبای هار  نم  برق  میرح  هب  دنوش و 

؟  ددرگ یم  نیمأت  گرزب  فده  نیا  دشاب  زیچ  همه  نایاپ  گرم  رگا  ایآ 

نیا لوصحم  و  دبای ،  همادا  نآ  رد  ناسنا  لماکت  طخ  دشاب و  ناهج  نیا  زا  دـعب  یناهج  دـیاب  تسا .  یفنم  لاؤس  نیا  خـساپ  کش  نودـب 
هدش نیمأت  یئاهن  فده  ات  دبای  همادا  ریـس  نیا  زین  رگید  ناهج  رد  میا  هتفگ  رگید  ياج  رد  هکنانچ  یتح  و  دنک ،  ورد  اجنآ  رد  ار  هعرزم 
عطق گرم  زا  سپ  ناهج  زا  ار  یگدنز  نیا  طابترا  رگا  و  تسین ،  نکمم  داعم  شریذپ  نودب  شنیرفآ  فده  نیمأت  هکنیا  هصالخ  دشاب . 

(3  . ) تشاد میهاوخن  اهارچ  يارب  یخساپ  دریگ و  یم  دوخ  هب  امعم  لکش  زیچ  همه  مینک 

اهتشون یپ 

هنومن 18/479 ریسفت  3 ـ  نمحر .  هروس  هیآ 7  لیذ  یفاص » ریسفت  « ـ  2 هملک 131 .  راصق  تاملک  هغالبلا  جهن  1 ـ 

؟  یناحور ای  تسا  ینامسج  داعم  ایآ  88 ـ 
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ًاماوت مسج  حور و  هک  تسا  نیا  فدـه  هکلب  دـنک ،  یم  تشگزاـب  رگید  ناـهج  رد  مسج  اـهنت  هک  تسین  نیا  ینامـسج  داـعم  زا  روظنم   
داعم هب  اهنت  نیشیپ  هفـسالف  زا  یعمج  تسا .  مسج  تشگزاب  زا  وگتفگ  تسا ،  ملـسم  حور  تشگزاب  رگید  ریبعت  هب  و  دوش ،  یم  ثوعبم 

نآ دوش ،  یم  زاین  یب  نآ  زا  گرم  زا  دعب  و  تسا ،  ناسنا  اب  ناهج  نیا  رد  اهنت  هک  دنتـسناد  یم  یبکرم  ار  مسج  دندوب و  دقتعم  یناحور 
ینامـسج یناحور و  هبنج  ود  ره  رد  داعم  هک  تسا  نیا  مالـسا  گرزب  ياملع  هدـیقع  یلو  دباتـش .  یم  حاورا  ملاع  هب  دزاس و  یم  اهر  ار 

دراذگ یم  حور  رایتخا  رد  ار  یمسج  دنوادخ  دنیوگ : یم  و  دنتسین ،  قباس  مسج  صوصخ  هب  دیقم  یـضعب  اجنیا  رد  دریگ ،  یم  تروص 
هک یمـسج  ناـمه  دـندقتعم  نیققحم  هک  یلاـح  رد  دوش ! یم  بوـسحم  وا  مسج  مسج  نیا  تسا  وا  حور  هب  ناـسنا  تیـصخش  نوـچ  و  ، 
زا هک  تسا  يا  هدـیقع  نیا  و  دـناشوپ ،  یم  نآ  رب  ینیون  تایح  سابل  و  دوش ،  یم  يروآ  عمج  ادـخ  نامرف  هب  هتـشگ ،  یـشالتم  كاخ و 

: تفگ ناوت  یم  نیقی  روط  هب  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  دیجم  نآرق  رد  ینامـسج  داعم  دهاوش  تسا .  هدـش  هتفرگ  دـیجم  نآرق  تایآ  نوتم 
تایآ رد  داعم  ندوب  ینامسج  هنرگو  دنا  هدرکن  داعم  ناوارف  تایآ  رد  يا  هعلاطم  نیرتمک  دنناد  یم  یناحور  رد  رصحنم  ار  داعم  هک  اهنآ 

تقیقح نیا  رگنایب  حوضو  هب  میناوخ  یم  سی  هروس  رخآ  رد  هک  یتایآ  تسین .  دـیدرت  هنوگچیه  ياـج  هک  تسا  نشور  يردـق  هب  نآرق 
و دنک ؟  هدنز  دـناوت  یم  یـسک  هچ  دراد  تسد  رد  هک  ار  هدیـسوپ  ناوختـسا  نیا  هک  دوب  نیا  زا  شبجعت  ینابایب  برع  درم  هک  ارچ  تسا 

نآ تسخن  زور  هک  یئادخ  ار  هدیسوپ  ناوختـسا  نیمه  وگب  « » ةرم لوا  اهأشنا  يذلا  اهییحی  لق  : » دیوگ یم  وا  خساپ  رد  تحارـص  اب  نآرق 
ام یتقو  هنوگچ  هک  دوب  بلطم  نیمه  رس  رب  داعم  هلأسم  رد  اهنآ  تفلاخم  ناکرـشم و  بجعت  مامت  دنک . » یم  هدنز  درک  داجیا  عادبا و  ار 

دیدج قلخ  یفل  اناء  ضرالا  یف  انللـض  اذاء  اولاقو  مینک ؟  یم  نت  رد  تایح  سابل  هرابود  دش ،  مگ  نیمز  رد  ام  ياهکاخ  میدـش و  كاخ 
زاب یگدنز  هب  رگید  راب  دیدش  كاخ  دیدرم و  هک  یتقو  دهد  یم  هدعو  امـش  هب  درم  نیا  هنوگچ  : » دنتفگ یم  اهنآ  هیآ 10 . ) هدجس  ملا  )

دندرک یم  بجعت  هلأسم  نیا  زا  يردق  هب  اهنآ  هیآ 35 . ) نونمؤم   ) نوجرخم مکنا  ًاماظع  ًابارت و  متنک  متماذا و  مکنا  مکدعیا  دیدرگ : یم 
مکنا قزمم  لک  متقزم  اذا  مکئبنی  لجر  یلع  مکلدن  له  اورفک  نیذلا  لاق  : » دنتشادنپ یم  ادخ  رب  غورد  ای  نونج و  هناشن  ار  نآ  راهظا  هک 
رگید دیدش  هدنکارپ  كاخ و  الماک  هک  یماگنه  دهد  یم  ربخ  امـش  هب  هک  میهد  ناشن  امـش  هب  ار  يدرم  دنتفگ  نارفاک  دیدج » قلخ  یفل 
نیمه روحم  رب  داعم » ناکما  هرابرد  نآرق  تالالدتـسا   » ًاـمومع لـیلد  نیمه  هب  هیآ 7 و 8 . ) ابـس  هروس  « ) دیبای یم  يدـیدج  شنیرفآ  راب 

رمق 7) سی 51 ـ   ) دیوش یم  جراخ  اهربق  زا  تمایق  رد  امـش  هک  دنک  یم  ناشن  رطاخ  ًارارک  نآرق  هوالعب  و  دنز ،  یم  رود  ینامـسج  داعم 
و گرم ،  زا  دـعب  وا  ندـش  هدـنزو  ریزع  ناتـساد  نینچمه  و  میهاربا ،  هناگراهچ  ياهغرم  ناتـساد  تسا .  ینامـسج  داعم  هب  طوبرم  اـهربق 
يدام و بهاوم  زا  دیجم  نآرق  هک  يدایز  ياهفیصوت  دیوگ .  یم  نخس  ینامـسج  داعم  زا  تحارـص  اب  همه  لیئارـسا  ینب  لوتقم  يارجام 
روـح و هنرگو  دریذـپ ،  یم  قـقحت  حور  هلحرم  رد  مه  مسج و  هلحرم  رد  مه  داـعم  هک  دـهد  یم  ناـشن  همه  تسا  هدرک  تـشهب  يوـنعم 
زا یهاگآ  نیرتمک  یـسک  تسین  نکمم  لاح  ره  هب  درادن .  ینعم  يونعم  بهاوم  رانک  رد  يدام  ذـئاذل  یتشهب و  ياهاذـغ  عاونا  روصق و 
اب تسا  يواسم  نآرق  رظن  زا  ینامـسج  داعم  راکنا  رگید  ریبعت  هب  و  دـنک ،  راکنا  ار  ینامـسج  داعم  دـشاب و  هتـشاد  نآرق  گنهرف  قطنم و 

ازارد هب  نخـس  میوش  نآ  دراو  میهاوخب  رگا  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  یلقع  دـهاوش  یلقن ،  لئالد  نیا  رب  هوالع  داعم ! لصا  راکنا 
زا یمالسا  ناققحم  هک  لوکأم  لکآ و  ههبش  دننام  دزیگنا  یمرب  تالاکشا  تالاؤس و  زا  يا  هراپ  ینامسج  داعم  هب  داقتعا  هتبلا  دشک .  یم 

هنومن 18/487 ریسفت  1 ـ  ( 1) دنا هتفگ  خساپ  نآ 

؟  تسیچ لوکام  لکآ و  ههبش  89 ـ 

؟  تسیچ لوکام  لکآ و  ههبش 

ار ریز  ناتـساد  یتوملا » . . .  ییحت  فیک  ینرا  ّبر  میهاربا  لاـق  ذاو  هرقب : هروـس  هیآ 260  لیذ  رد  خیرات  ناگدنسیون  نارـسفم و  رتشیب   
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زا يرادقم  هکیلاح  رد  هداتفا  ایرد  رانک  رد  هک  دید  ار  يرادرم  تشذگ  یم  یئایرد  رانک  زا  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا يزور  دـنا : هدرک  لقن 
 ، دنا هداد  رارق  دوخ  همعط  ار  نآ  وس ،  ود  زا  یکشخ ،  ایرد و  تاناویح  ناگدنرپ و  و  تسا ،  یکشخ  رد  رگید  يرادقم  بآ و  لخاد  نآ 

یگنوگچ دنهاوخ  یم  همه  هک  تخادنا  يا  هلئسم  رکف  هب  ار  میهاربا  هرظنم  نیا  ندید  دننک .  یم  عازن  رگیدکی  اب  نآ  رـس  رب  یهاگ  یتح 
دسج يارب  هثداح  نیا  ریظن  رگا  هک  درک  یم  رکف  وا  تسا ،  گرم  زا  سپ  ناگدرم  ندش  هدنز  تیفیک  نآ  و  دننادب ،  لیصفت  روطب  ار  نآ 

دهاوخ هنوگچ  دریگ  تروص  ینامـسج  ندب  نیمه  اب  دیاب  هک  زیخاتـسر  هلئـسم  دوش  رگید  نارادناج  ندب  ءزج  وا  ندب  دهد و  خر  یناسنا 
نیاب نامیا  رگم  دومرف  دـنوادخ  ینک ؟  یم  هدـنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هدـب  ناشن  نم  هب  اراگدرورپ ! تفگ  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا دـش ! ؟ 

اهنآ ياهتشوگ  دریگب و  هدنرپ  راهچ  هک  داد  روتـسد  دنوادخ  منک .  ادیپ  یبلق  شمارآ  مهاوخ  یم  نکل  مراد  نامیا  داد  خساپ  وا  يرادن ؟ 
ار زیخاتـسر  هنحـص  ات  دناوخب  ار  اهنآ  دعب  دراذگب ،  یهوک  رـس  رب  ار  یتمـسق  ره  دـنک و  تمـسق  دـنچ  ار  اهنآ  سپـس  دزیمایب ،  مه  رد  ار 
زا ار  یگدنز  تایح و  دندمآ و  وا  دزن  هدش ،  عمج  فلتخم  طاقن  زا  ناغرم  يازجا  دید  بجعت  تیاهن  اب  درک و  نینچ  وا  دـنک ،  هدـهاشم 

! دنتفرگ رس 

لوکأم لکآ و  ههبش 

دوش یم  هدافتسا  میدرک  رکذ  ناگدرم  ندش  هدنز  هنحص  هدهاشم  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ياضاقت  هزیگنا  هرابرد  هک  یحرـش  زا 
تروص هب  دـناوت  یم  هدـش ،  رگید  تاـناویح  ندـب  ءزج  هک  یناویح  ندـب  هنوگچ  هک  هدوب  نیا  هب  اـضاقت  نیا  رد  میهاربا  هجوت  رتـشیب  هک 

رد هکنیا : حیـضوت  میرب .  یم  ماـن  لوکأـم » لـکآ و  ههبـش   » ناوـنع هب  نآ  زا  دـئاقع  ملع  رد  اـم  هک  تسا  ناـمه  نیا  و  ددرگزاـب ؟  یلـصا 
نیا رد  ددرگ .  یمرب  ناسنا  حور  مه  ناسنا و  مسج  مه  حالطـصاب  و  دـنادرگ ،  یم  زاـب  يداـم  ندـب  نیمه  اـب  ار  ناـسنا  ادـخ  زیخاتـسر ، 

ار نآ  يرگید  ناسنا  دیدرگ و  يا  هویم  هایگ و  ءزج  ناتخرد  هلیـسوب  دش و  كاخ  ناسنا  ندب  رگا  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاکـشا  نیا  تروص 
 ، زیخاتـسر ماگنه  هب  دنک ،  هیذغت  يرگید  ناسنا  ندب  تشوگ  زا  یناسنا  یطحق  ياهلاس  رد  رگا  لثملا  یف  ای  دش ،  وا  ندب  ءزج  هدروخ و 

ءزج سکعب  رگا  دوش و  یم  صقان  مود  ندب  ددرگ ،  لوا  ندب  ءزج  رگا  دیدرگ ؟  دهاوخ  ندب  ود  زا  کی  مادک  ءزج  هدش  هدروخ  يازجا 
داریا نیا  هب  ینوگانوگ  ياهخـساپ  دئاقع  ملع  نادنمـشناد  هفـسالف و  فرط  زا  دش .  دـهاوخ  دوبان  ای  صقان و  یلوا  دـنامب  یقاب  مود  ندـب 

عناق خساپ  دنا  هتـسناوتن  هک  نادنمـشناد  زا  یـضعب  و  درادـن ،  یترورـض  اجنیا  رد  اهنآ  همه  هرابرد  وگتفگ  هک  تسا ،  هدـش  هداد  یمیدـق 
تافـص حور و  هب  رـصحنم  ار  ناسنا  تیـصخش  دنا و  هدرک  لیوأت  هیجوت و  ار  ینامـسج  داعم  هب  طوبرم  تایآ  دـنبایب  نآ  يارب  يا  هدـننک 

هک تسا  نانچ  ینامـسج  داعم  هب  طوبرم  تایآ  هن  و  تسا ،  حور  هب  هتـسباو  اهنت  ناسنا  تیـصخش  هن  هک  یلاح  رد  دنا .  هتـسناد  وا  یحور 
لئاق ینامسج  رهاظ  هب  داعم  عونکی  زین  یـضعب  دراد .  تمـسق  نیا  رد  لماک  تحارـص  میتفگ  هک  روطنامه  هکلب  درک  لیوأت  ار  اهنآ  ناوتب 

زین زور  مولع  اب  هک  میراد  تایآ  نوتم  هب  هجوت  اب  يرتنـشور  هار  اج  نیا  رد  ام  یلو  درادـن ،  ینادـنچ  قرف  یناحور  داعم  اـب  هک  دـنا  هدـش 
گرم ماگنه  ات  یکدوک  نامز  زا  اهراب  ناـسنا  ندـب  ءازجا  هک  میناد  یم  1 ـ دراد : همدقم  دـنچ  هب  زاین  نآ  حیـضوت  تسا و  راگزاس  الماک 

کی زا  اریز  دندرگ ،  یم  ضوع  ءازجا  رظن  زا  زاب  دنوش  یمن  دایز  مک و  دادعت  رظن  زا  هک  نیا  اب  يزغم  ياهلولس  یتح  دنوش ،  یم  ضوع 
هکنیا هصالخ  تسا ،  نامز  تشذگ  اب  اهنآ  لماک  لیدبت  ثعاب  دوخ  نیا  دـنور و  یم  لیلحت »  » رگید يوس  زا  دـننک و  یم  هیذـغت »  » فرط

یماگنهب یلبق  تارذ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دنام .  یمن  یقاب  ناسنا  ندب  نیـشیپ  تارذ  زا  کی  چیه  ًابیرقت  لاس  هد  زا  رتمک  یتدـم  رد 
یمسج تایصوصخ  لیلد  نیمه  هب  دنراپس ،  یم  هزات  ون و  ياهلولس  هب  ار  دوخ  راثآ  صاوخ و  همه  دنریگ  یم  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  هک 

تافص لاقتنا  رطاخب  رگم  تسین  نیا  و  دنتسه ،  تباث  نامز  تشذگ  اب  ینامسج ،  تایفیک  هیقب  ات  هتفرگ ،  هفایق  لکش و  گنر و  زا  ناسنا 
هعومجم ياراد  دوش  یم  كاـخ  هب  لیدـبت  گرم  زا  سپ  هک  یناـسنا  ره  ندـب  يازجا  نیرخآ  نیارباـنب  دـینک . ) تقد   ) هزاـت ياهلولـس  هب 

هک تسا  تـسرد  2 ـ رمع ! ماـمت  رد  ناـسنا  مسج  تشذگرـس  زا  تسا  یئاـیوگ  خـیرات  و  هدرک ،  بسک  رمع  لوـط  رد  هک  تسا  یتاـفص 
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دبای و یم  لماکت  شرورپ و  مسج »  » هارمه حور »  » هک تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـهد ،  یم  لیکـشت  ناسنا  حور  ار  ناسنا  تیـصخش  ساسا 
مه اب  زین  تاهج  مامت  زا  حور  ود  دنتـسین  هیبش  مه  اب  تاهج  مامت  زا  مسج  ود  هک  روطنامه  اذل  و  دنراد ،  لباقتم  ریثأت  رگیدکی  رد  ود  ره 

لماک و تیلاعف  دناوت  یمن  هدرک  ادـیپ  لماکت  شرورپ و  نآ  اب  هک  یمـسج  نودـب  یحور  چـیه  لیلد  نیمه  هب  تشاد .  دـنهاوخن  تهابش 
زا رتیلاع  هلحرم  کی  رد  ار  دوخ  تیلاعف  نآ  هب  نتسویپ  اب  حور  ات  ددرگزاب  قباس  مسج  نامه  دیاب  زیخاتسر  رد  اذل  و  دشاب ،  هتـشاد  عیـسو 
 ، دراد رب  رد  ار  وا  یمسج  تاصخـشم  مامت  ناسنا  ندب  تارذ  زا  کی  ره  3 ـ دوش .  دنم  هرهب  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  جـیاتن  زا  دریگ و  رس 

یصخش تافص  مامت  ناسنا  نآ  دیآرد  لماک  ناسنا  کی  تروصب  ات  میهد  شرورپ  میناوتب  ار  ندب  ياهلولس  زا  کی  ره  یتسار  رگا  ینعی 
« هفطن لولـس   » کی نامه  دوب ؟  رتشیب  لولـس  کـی  تسخن  زور  رگم  دـینک . ) تقد   . ) دوب دـهاوخ  اراد  هدـش  هتفرگ  وا  زا  ءزج  نیا  هک  ار 

مامت بیترت  نیمه  هب  و  لولـس ،  راهچ  هب  لولـس  ود  و  دش ،  لیدـبت  لولـس  ود  هب  میـسقت  هار  زا  ًاجیردـت  تشادرب و  رد  ار  وا  تافـص  مامت 
وا دننامه  رگا  هک  دشاب  یم  نیتسخن  لولـس  زا  يا  هبعـش  ناسنا  ندب  ياهلولـس  زا  کی  ره  نیاربانب  دندمآ ،  دوجو  هب  ناسنا  ندب  ياهلولس 

هناگ هس  تامدقم  نتفرگ  رظن  رد  اب  نونکا  دـشاب .  اراد  ار  وا  تافـص  نیع  هک  تخاس  دـهاوخ  رظن  ره  زا  وا  هب  هیبش  یناسنا  دـبایب  شرورپ 
زور دراد  دوجو  گرم  ماگنه  رد  ناسنا  ندب  رد  هک  یتارذ  نیرخآ  دیوگ : یم  ًاحیرص  نآرق  تایآ  میزادرپ : یم  داریا  لصا  خساپ  هب  قوف 

ندـب هب  هدـش و  جراـخ  وا  ندـب  زا  ءازجا  نیا  هدرک ،  هیذـغت  وا  زا  يرگید ،  ناـسنا  رگا  نیارباـنب  ( 1) ددرگ یم  زاب  ندـب  نامه  هب  تماـیق 
رد تفگ  دـیاب  یلو  دوـش ،  یم  صقاـن  مود  ندـب  دـبال  هک  تسا  نیا  دوـب  دـهاوخ  اـجنیا  رد  هک  يزیچ  اـهنت  ددرگ  یمرب  یلـصا  بحاـص 
نآ زا  هک  یماگنه  هب  هک  دوب  هدـش  هدـنکارپ  مود  ندـب  مامت  رد  وا  ندـب  يازجا  اریز  دوش ،  یم  کـچوک  هکلب  دوش  یمن  صقاـن  تقیقح 

ندب نزو  زا  ولیک  لهچ  هک  یئولیک  تصـش  ناسنا  کی  الثم  دوش ،  یم  رت  کچوک  رغال و  مود  ندب  عومجم  تبـسن  نیمه  هب  دـش  هتفرگ 
یم عوضوم  نیا  ایآ  یلو  دنام .  یم  یقاب  وا  زا  یکدوک  هزادنا  هب  یکچوک  ندب  اهنت  داد .  دـهاوخ  تسد  زا  هدوب  يرگید  لام  هک  ار  دوخ 

ماگنه هب  درادرب و  رد  تساک  مک و  نودب  ار  مود  صخـش  تافـص  مامت  کچوک  ندب  نیا  اریز  هن ،  ًاملـسم  دنک ؟  داجیا  یلکـشم  دـناوت 
 ، ددرگ یم  روشحم  یلماک  ناسنا  تروصب  و  دبای ،  یم  شرورپ  دوش  یم  گرزب  سپـس  تسا و  کچوک  هک  يدنزرف  نوچمه  زیخاتـسر 

یجیردت ای  تسا  يروف  زیخاتسر  ماگنه  شرورپ  نیا  ایآ  درادن .  یلقن  یلقع و  لاکشا  چیه  زیخاتسر  ماگنه  هب  شرورپ  لماکت و  عون  نیا 
اهنت تسا .  هدش  لح  هلئسم  تروص  ود  ره  رد  دنک و  یمن  دیلوت  یلاکشا  چیه  دشاب  مادک  ره  میناد  یم  ردقنیا  اما  تسین ،  نشور  ام  رب   ؟

فیلکت تروص  نآ  رد  دـشاب  هدـش  لیکـشت  يرگید  ءازجا  زا  یناسنا  ندـب  مامت  رگا  هک  نیا  نآ  دـنام و  یم  یقاـب  لاؤس  کـی  اـجنیا  رد 
هک تسا  نیا  رب  عرف  لوکأم » لکآ و   » هلئسم اریز  دشاب ،  یم  لاحم  ًالوصا  يزیچ  نینچ  هک  تسا  نشور  زین  لاؤس  نیا  خساپ  اما  تسیچ ؟ 

ندب زا  لوا  ندب  تارذ  مامت  تسین  نکمم  عوضوم  نیا  هب  هجوت  اب  و  دبای ،  شرورپ  دنک و  هیذغت  رگید  ندب  زا  دشاب و  دوجوم  لوا  یندب 
تقد  . ) وا لک  هن  دش  دهاوخ  وا  ءزج  ًامتح  رگید  ندب  نیاربانب  دروخب  يرگید  ندب  زا  ات  مینک  ضرف  البق  یندب  دیاب  ددرگ ،  لیکـشت  مود 

هب يزاین  دنک و  یمن  دیلوت  یلاکـشا  هنوگچیه  ندـب  نیمه  اب  ینامـسج  داعم  هلئـسم  هک  دوش  یم  نشور  میتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دـینک . )
دنوش یم  هدـنز  دوخ  روبق  زا  مدرم  دـیوگ  یم  هک  یتاـیآ  هب  1 ـ  ( 2  . ) میرادـن تسا  هدرک  تباث  ار  بلطم  نیا  ًاحیرـص  هک  یتاـیآ  هیجوت 

هنومن 2/223 ریسفت  دوش 2 ـ  هعجارم 

؟  تسا تابثا  لباق  هنوگچ  نآ  تلاصا  و  تسیچ ؟  حور  90 ـ 

؟  تسیچ حور 

حیضوت

زا حور  وگب  دـننک ،  یم  لاؤس  حور »  » هرابرد وت  زا  ّیبَر » ِرمَا  نم  ُحُوُّرلا  لـق  حوّرلا  نع  کنولئـسی  و   » میناوخ یم  هیآ 85  ءارسا  هروس  رد 

 ( هنومن ریسفت  زا  هتفرگرب   ) خساپ شسرپ و   180www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


ینعم هب  تسخن  ام  دنا و  هتفگ  رایسب  نخس  هیآ  نیا  ریسفت  حور و  ینعم  نوماریپ  لاح ،  هتشذگ و  رد  گرزب ،  نارـسفم  تسا .  نم  نامرف 
ـ  1 میزادرپ : یم  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  هیآ و  ریسفت  هب  دعب  و  نآرق ،  رد  نآ  لامعتسا  دراوم  هب  سپس  تغل ،  رد  حور 

ینعم کی  زا  ود  ره  داـب )  ) حـیر حور و  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  یـضعب  تسا ،  ندـیود »  » و سفن »  » ینعم هب  لـصا  رد  تغل  رظن  زا  حور » »
تایح كرحت و  رظن  زا  هک  تسنآ  رطاخ  هب  هدش  هدیمان  مان  نیا  هب  تسا  يدرجم  لقتسم  رهوگ  هک  ناسنا  حور  رگا  و  تسا ،  هدش  قتـشم 
تسا یسدقم  حور  ینعم  هب  یهاگ  تسا : عونتم  رایسب  نآرق  رد  نآ  لامعتسا  دراوم  2 ـ  تسا .  داب  سفن و  نوچمه  ندوب  ادیپان  ینیرفآ و 

ام : » سدـقلا حورب  هاندـیا  تانیبلا و  میرم  نب  یـسیع  انیتآ  هرقب و  هیآ 253  دـننام  هدرک ،  یم  تیوقت  ناشتلاسر  ماـجنا  رد  ار  ناربماـیپ  هک 
ار نانمؤم  هک  یهلا  يونعم  يورین  هب  هاگ  میدومن . » تیوقت  سدـقلا  حور  اب  ار  وا  میداد و  رارق  میرم  نب  یـسیع  راـیتخا  رد  نشور  لـئالد 

ادخ هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  : » هنم حورب  مهدـیا  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  کئلوا  هلداجم  هیآ 22  دننام  هدش ،  قالطا  دـنک  یم  تیوقت 
« نیما  » ناونع اـب  هدـمآ و  یحو » صوصخم  هتـشرف   » ینعم هب  یناـمز  تسا . » هدرک  ناشدـییأت  یهلا  حور  هب  هتـشون و  ناـشبلق  رد  ار  ناـمیا 

وت بلق  رب  نیمالا  حور  ار  نآرق  نیا  : » نیرذنملا نم  نوکتل  کبلق  یلع  نیمالا  حورلا  هب  لزن  ءارعـش  هروس  هیآ 193  دننام  هدش ،  فیصوت 
دننام هدمآ ،  ناگتشرف  زا  رترب  یقولخم  ای  ادخ  صاخ  ناگتشرف  زا  یگرزب  هتـشرف  ینعم  هب  هاگ  و  یـشاب . » ناگدننک  راذنا  زا  ات  درک  لزان 
لزان روما  ریدـقت  يارب  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  حور ،  و  ناگتـشرف ،  ردـق  بش  رد  : » رما لک  نم  مهبر  نذاب  اهیف  حورلا  ۀـکئالملا و  لزنت 

حور و زیخاتـسر  زور  رد  : » ًافـص ۀـکئالملا  حورلا و  موقی  موی  میناوـخ  یم  زین  أـبن ) هروـس  هیآ 38   ) رد و  ردـق ) هروـس  هیآ 4  « ) دـنوش یم 
نم ًاحور  کیلا  انیح  وا  کلذـک  دـننام و  تسا  هدـمآ  ینامـسآ  یحو  ای  نآرق  ینعم  هب  هاگ  و  دـننک . » یم  مایق  فص  کـی  رد  ناگتـشرف 

یناسنا حور  ینعم  هب  مه  ینامز  هرخـالاب  و  ( . 52 يروش ـ  « ) تسا ام  نامرف  زا  هک  یحور  میداتـسرف ،  وت  يوس  هب  یحو  هنوگ  نیا  : » اـنرما
رد دوخ  حور  زا  دیـشخب و  ماظن  ار  مدآ  سپـس  : » هحور نم  هیف  خفن  هاوس و  مث  میناوخ : یم  مدآ  شنیرفآ  تایآ  رد  هکنانچ  تسا ،  هدـمآ 

ماظن ار  مدآ  شنیرفآ  هک  یماگنه  : » نیدـجاس هل  اوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاـف  نینچمه  و  هدجـس . ) هروس  هیآ 9  « ) دیمد نآ 
رد حور  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  نونکا  3 ـ  رجح . ) هروس  هیآ 29  () 1 «) دینک هدجس  وا  يارب  مدیمد  وا  رد  محور  زا  مدیـشخب و 

اهنآ خـساپ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـندرک و  لاؤس  نآ  زا  واـکجنک  یعمج  هک  تسا  حور  مادـک  نیا  تسیچ ؟  ثحب  دروم  هیآ 
هدافتسا نینچ  نآ  جراخ  هیآ و  رد  دوجوم  نئارق  عومجم  زا  دیرادن ! ؟ » یمک  شناد  زج  امـش  تسا و  نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  : » دومرف
نیرترب دزاس و  یم  ادج  تاناویح  زا  ار  ام  هک  یمیظع  حور  نیمه  دندرک ،  لاؤس  یمدآ  حور  تقیقح  زا  ناگدـننک  شـسرپ  هک  دوش  یم 

 ، میهد یم  رارق  دوخ  هاگنالوج  ار  نامـسآ  نیمز و  شکمک  هب  دریگ و  یم  همـشچرس  نآ  زا  ام  تیلاعف  تردـق و  مامت  و  تسا ،  ام  فرش 
زا و  تسیچ ؟  شنیرفآ  ملاع  هبوجعا  نیا  تقیقح  دننادب  دنتساوخ  یم  میبای ،  یم  هار  تادوجوم  قامعا  هب  میفاکـش و  یم  ار  مولع  رارـسا 

یئایمیـش یکیزیف و  صاوخ  هدام و  رب  مکاح  لوصا  زا  ریغ  نآ  رب  مکاح  لوصا  دراد و  هدام  نامتخاس  اب  ریاغم  ینامتخاس  حور ،  هک  اجنآ 
یتقلخ ینعی  تسا  رما  ملاـع  زا  حور ،  : » دـیوگب ینعم  رپ  هاـتوک و  هلمج  کـی  رد  دوش  یم  رومأـم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تسنآ ، 

 ، تسا زیچان  مک و  رایسب  شناد  ملع و  زا  امـش  هرهب  دنک ،  یم  هفاضا  دننکن ،  بجعت  خساپ  نیا  زا  هکنیا  يارب  سپـس  دراد . » زیمآ  رارـسا 
هیلع  ) رقاب ماما  زا  یشایع  ریسفت  رد  تسا ؟  رتکیدزن  امش  هب  زیچ  همه  زا  دنچ  ره  دیسانشن ،  ار  حور  ياهزار  هک  یتفگش  ياج  هچ  نیاربانب 
رصب هل  هقلخ ،  نم  قلخ  حورلا  امنا  دومرف : حورلا  نع  کنولئسی  هیآ  ریـسفت  رد  هک  هدش  لقن  نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  و  مالـسلا )
ياهلد رد  ارنآ  ادخ  دراد ،  توق  تردق و  یئانیب و  تسا  دـنوادخ  تاقولخم  زا  حور  : » نینمؤملا لسرلا و  بولق  یف  هلعجی  دـییأت ،  ةوقو و 

نم توکلملا  نم  یه  دومرف : هک  هدـش  لـقن  راوگرزب  ماـما  ود  نآ  زا  یکی  زا  يرگید  ثیدـح  رد  («: 2) دـهد یم  رارق  نانمؤم  ناربمغیپ و 
یم تسا  هدـمآ  ننـست  لها  هعیـش و  بتک  رد  هک  يددـعتم  تایاور  رد  ( . 3 «) تسا دـنوادخ  تردـق  زا  توکلم و  ملاع  زا  حور  : » ةردـقلا

دنیامزایب نآ  اب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دنتساوخ  یم  دنتفرگ و  باتک  لها  نادنمشناد  زا  ار  لاؤس  نیا  شیرق  ناکرـشم  هک  میناوخ 
مدـع رب  لـیلد  دراذـگب  امـش  راـیتخا  رد  حور  هراـبرد  یناوارف  تاـعالطا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دّـمحم رگا  هک  دوب  هدـش  هتفگ  اـهنآ  هب  ، 
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تایاور زا  رگید  یشخب  رد  یلو  دوب .  زیگنا  باجعا  اهنآ  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ینعمرپ  هاتوک و  هلمج  اذل  تسا ،  وا  تقادص 
لیئاـکیم لـیئربج و  زا  رترب  یقولخم  ینعم  هب  حور  هک  مینیب  یم  هدیـسر  اـم  هب  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا ) اـمهیلع   ) تیبـلها قرط  زا  هک 

یمزاـب فارحنا  هنوـگره  زا  ناشریـس  طـخ  رد  ارناـنآ  تسا و  هدوـب  هراوـمه  ناـماما  و  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ اـب  هـک  هدـش  یفرعم 
بتارم و یمدآ  حور  هک  ارچ  تسا  گنهآمه  اهنآ  اب  هکلب  درادن ،  یتفلاخم  اهنت  هن  میتفگ  هیآ  ریسفت  رد  هچنآ  اب  تایاور  نیا  ( . 4) تشاد
زا ندوب  موصعم  شراـثآ  زا  هک  تسا ،  یئـالا  هداـعلا و  قوف  هبترم  تسا  ناـماما  ناربماـیپ و  رد  هک  حور  زا  يا  هبترم  نآ  دراد ،  یتاـجرد 

لیئربج و زا  یتح  دوب  دـهاوخ  رترب  ناگتـشرف  همه  زا  حور  زا  يا  هبترم  نینچ  ًاملـسم  تسا و  هداعلا  قوف  ملع  یهاگآ و  زین  هانگ و  اطخ و 
( دینک تقد  ! ) لیئاکیم

اهتشون یپ 

هدیـشخب نایمدآ  هب  ادـخ  هک  تسا ،  یهلا  سدـقم  گرزب و  حور  کی  روظنم  و  تسا ،  یفیرـشت  هفاضا  ادـخ  هب  اجنیا  رد  حور  هفاضا  1 ـ 
 . هحفص 215 دلج 3  نیلقثلارون  ریسفت  4 ـ  هحفص 216 .  دلج 3  نیلقثلا  رون  2 و 3 ـ  تسا . 

حور لالقتسا  تلاصا و 

هجوت دروـم  هراوـمه  شزیمآ ،  رارـسا  ياـهیگژیو  ناـمتخاس و  حور و  هلأـسم  دـهد ،  یم  ناـشن  يرـشب  شناد  ملع و  خـیرات  هک  اـجنآ  اـت 
لیلد نیمه  هب  تسرد  دراذگب .  ماگ  حور  زیمآ  رارـسا  طیحم  هب  ات  تسا  هدیـشوک  دوخ  مهـس  هب  يدنمـشناد  ره  تسا و  هدوب  نادنمـشناد 

و ام ـ  زورما  شناد  ملع و  تسا  نکمم  تسا .  عونتم  دایز و  رایـسب  هدـش  راـهظا  نادنمـشناد  ءاـملع و  يوس  زا  حور ،  هراـبرد  هک  یتارظن 
رتکیدزن امب  ناهج  نیا  زیچ  همه  زا  ام  حور  دـنچ  ره  دـشابن ،  یفاـک  حور  ياـهزار  همه  هب  ندرب  یپ  يارب  ناگدـنیآ ـ  شناد  ملع و  یّتح 

هنک رارسا و  زا  هک  درک  بجعت  دیابن  مه  دایز  دراد ،  یلک  توافت  میا  هتفرگ  سنا  نآ  اب  هدام  ملاع  رد  هچنآ  اب  نآ  رهوگ  نوچ  اما  تسا ، 
هدیداب ار  حور  يامنرود  ام  هک  دوب  دـهاوخن  نآ  زا  عنام  نیا  لاح  ره  هب  اّما  میرواین .  رد  رـس  هدام  قوف  ام  قولخم  شنیرفآ و  هبوجعا  نیا 

تلاصا و هلأسم  دوش  هتخانش  اجنیا  رد  دیاب  هک  یلـصا  نیرتمهم  میوش .  هاگآ  نآ  رب  مکاح  یّلک  تاماظن  لوصا و  زا  مینیبب و  لقع  نیبزیت 
نآ ياروام  دنناد و  یم  یبصع  ياهلولـس  يزغم و  هدام  صاوخ  زا  يدام و  ار  حور  هک  ارگ  هدام  ياهبتکم  ربارب  رد  تسا ،  حور  لالقتـسا 
نآ هب  یکتم  یخزرب » درجت  ای  لماک  درجت  هلأسم   » و حور » ياقب   » ثحب هک  ارچ  میزادرپ ،  یم  ثحب  نیمه  هب  اجنیا  رد  رتشیب  ام  و  چـیه . !

ـ  دنا هدرک  نامگ  یـضعب  هک  نانچنآ  ناسنا ـ  ندب  هب  حور  قلعت  هک  میناد  یم  مزال  ار  هتکن  نیا  رکذ  ثحب  نیا  رد  دورو  زا  لبق  اّما  تسا . 
نترب و حور  تیمکاح  ساسا  رب  تسا  يدنویپ  طابترا و  عونکی  هکلب  تسین ـ  کشم  رد  داب  دورو  دـننام  لثملا  یف  لولح و  لیبق  زا  یقلعت 

نـشور حور  لالقتـسا  ثحب  يالبال  رد  هلأسم  نیا  هّتبلا  دنا .  هدرک  ظفل »  » هب ینعم »  » قلعت هب  هیبشت  ار  نآ  یـضعب  هک  نآ  ریبدت  فرـصت و 
یبوخ هب  ام  اریز  تسین ،  یکـش  دراد  قرف  حور  یب  بوچ  گنـس و  اب  ناسنا  هک  نیا  رد  میدرگزاب .  نخـس  لصا  هب  نونکا  دش .  دـهاوخ 

 ، میریگ یم  میمـصت  مینک ،  یم  روصت  میمهف ،  یم  ام  میراد ،  تواـفت  ناـهایگ  اـب  یّتح  ناـج و  یب  تادوجوم  اـب  هک  مینک  یم  ساـسحا 
ام و نایم  نیاربانب  دنرادن ،  ار  تاساسحا  نیا  زا  کی  چـیه  اهگنـس  ناهایگ و  یلو  و . . .  میوش ،  یم  رفنتم  میزرویم ،  قشع  میراد ،  هدارا 

دوجو لصا  رکنم  زگره  رگید  يا  هتـسد  چـیه  هن  اهیدام و  هن  تسا .  یناسنا  حور  نتـشاد  نآ  و  دراد ،  دوجو  یلوصا  تواـفت  کـی  اـهنآ 
یم تبثم  ملع  کی  ناونع  هب  ار  مزیلاناکیسپ )  ) يواکناور و  يژولوکیـسپ )  ) یـسانشناور اهنآ  همه  لیلد  نیمهب  دنتـسین و  ناور »  » و حور » »

رد هـک  دنتــسه  یموـلع  زا  لاـحره  هـب  یلو  دـننک  یم  یط  ار  دوـخ  تیلوـفط  لـحارم  یتاـهج  زا  ًاـبیرقت  هـچرگ  مـلع  ود  نـیا  دنــسانش ، 
تقیقح ود  حور »  » و ناور »  » دـید میهاوخ  هک  روطنامه  دـنوش و  یم  بیقعت  ناهوژپ  شناد  ناداتـسا و  هلیـسو  اـیند  گرزب  ياههاگـشناد 

رد ود  نیا  لـباقتم  ریثأـت  تسا و  مسج  اـب  حور  طاـبترا  زا  نخـس  هک  اـجنآ  دـنتیعقاو .  کـی  فلتخم  لـحارم  هکلب  دنتـسین  مه  زا  يادـج 
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حور مان  دنریگ  یم  رارق  ثحب  دروم  مسج  زا  يادج  یحور  ياه  هدیدپ  هک  اجنآ  میراذگ و  یم  نآ  رب  ناور »  » مان دوش  یم  نایب  رگیدکی 
گنج دـید  دـیاب  نونکا  دراد .  دوجو  ام  رد  ناور  حور و  مانب  یتقیقح  هک  دـنک  یمن  راکنا  سکچیه  هکنیا  هصالخ  میرب .  یم  راـک  هب  ار 

نادنمـشناد هک : تسا  نیا  خساپ  تساجک ؟  رد  رگید  يوس  زا  نویحور » کیزیفاتم و  هفـسالف   » وسکی و زا  اهتـسیلایرتام »  » نایم راد  هنماد 
زا هک  تسا  هتفهن  وا  رد  يرگید  رهوگ  تقیقح و  دهد ،  یم  لیکـشت  ار  ناسنا  مسج  هک  يداوم  زا  ریغ  دندقتعم  نویحور  هفـسالف  یهلا و 

نامتخاس هک  تسا  یعیبط  ياروام  تقیقح  کی  حور  رگید : ترابعب  دراد .  رارق  نآ  میقتسم  ریثأت  تحت  یمدآ  ندب  اما  تسین  هدام  سنج 
تیـصاخ ای  هدام و  یلو  دراد ،  طابترا  هدام  ناهج  اب  ًامئاد  هک  تسا  تسرد  تسا ،  هدام  ناهج  تیلاـعف  ناـمتخاس و  زا  ریغ  نآ  تیلاـعف  و 

میرادن غارس  رگید  مان  ای  حور  مانب  هدام  زا  لقتسم  يدوجوم  ام  دنیوگ : یم  اهنآ  دنراد : رارق  يدام  هفسالف  لباقم ،  فص  رد  تسین ! هدام 
زا یمهم  شخب  هک  میراد  باصعا » زغم و   » مانب یهاگتسد  ام  تسا .  نآ  یئایمیش  یکیزیف و  راثآ  ای  ینامسج و  هدام  نیمه  تسه  هچره  ، 

یئاه هدغ  ام  دننک .  یم  تیلاعف  هدام  نیناوق  تحت  دنتـسه و  يدام  ندب  ياههاگتـسد  ریاس  دـننام  و  دـنهد ،  یم  ماجنا  ار  ام  یتایح  لامعا 
نیا دوش ،  یم  ناهد  دراو  اذـغ  هک  یماگنه  یئایمیـش ،  مه  دـنراد و  یکیزیف  تیلاعف  مه  هک  قازب » ياـه  هدـغ   » ماـنب میراد  ناـبز  ریز  رد 
يارب بآ  هک  هزادنا  نامهب  تسرد  هک  دـنرگباسح  نانچ  و  دـننک ،  یم  راکب  عورـش  کیتاموتا  ًالماک  راکدوخ و  روطب  نیزترآ ! ياههاچ 

يا هیمهـس  دوخ ،  زاین  هزادناب  مادک  ره  کشخ ،  بآ ،  مک  رادبآ ،  ياهاذغ  دنـشاپ ،  یم  نآ  يور  تسا  مزال  اذغ  ندرک  مرن  ندـیوج و 
ات دـنهد ،  یم  شیازفا  ار  اه  هدـغ  نیا  تیلاعف  دنـشاب ،  ظیلغ  دایز  هک  یماگنه  ًاصوصخ  يدیـسا  داوم  دـنراد .  یم  تفایرد  ناـهد  بآ  زا 

میدرب ورف  ار  اذغ  هک  یماگنه  و  دنناسرن ! ینایز  هدعم  ياهراوید  هب  دنوش و  قیقر  یفاک  هزادنا  هب  و  دنراد ،  تفایرد  بآ  زا  يرتشیب  مهس 
لداعت تعاس  کی  رگا  هک  دـنک  یم  تموکح  ناشوج  ياه  همـشچ  نیا  رب  یبیجع  ماظن  هصالخ  ددرگ ،  یم  شوماخ  اه  هاچ  نیا  تیلاعف 

رد همقل  هک  دوش  یم  کشخ  ام  يولگ  نابز و  يا  هزادناب  ای  تسا و  ریزارـس  ام  هچول » بل و   » زا بآ  ًامئاد  ای  دروخب ،  مهب  اهنآ  باسح  و 
نآ اب  یفلتخم  داوم  تسا ،  نآ  یئایمیـش  راک  قازب  رتمهم  راـک  میناد  یم  یلو  تسا ،  قازب  یکیزیف »  » راـک نیا  دـنک . ! یم  ریگ  اـم  يولگ 
هدغ هیبش  ام  زغم  باصعا و  هلـسلس  دنیوگ : یم  اهتـسیلایرتام  دننک .  یم  مک  ار  هدعم  تمحز  دنوش و  یم  بیکرت  اذغ  اب  هک  تسا  هتخیمآ 

نیمه و  دوش ) یم  هتفگ  نآب  یئایمیـشوکیزیف »  » عومجم روط  هب  هک   ) تسا یئایمیـش  یکیزیف و  ياـهتیلاعف  ياراد  نآ  دـننام  یقازب و  ياـه 
لوغـشم هک  یماگنه  دنیوگ : یم  اهنآ  میراذگ .  یم  حور »  » ای و  یحور » ياه  هدیدپ   » ار نآ  مان  ام  هک  تسا  یئایمیـشوکیزیف »  » ياهتیلاعف

يور دنریگ و  یم  یئاههاگتسد  اب  زورما  ار  جاوما  نیا  دزیخ ،  یمرب  ام  زغم  زا  صوصخم  یکیرتکلا  جاوما  هلسلس  کی  میتسه  ندرک  رکف 
ادیپ یناور  نارامیب  نامرد  تخانش و  يارب  یئاههار  جاوما  نیا  يور  هعلاطم  اب  یناور  ياهناتـسرامیب  رد  ًاصوصخم  دننک ،  یم  تبث  ذغاک 
هتشر کی  ياراد  یناور  ياهتیلاعف  ریاس  ای  ندرک و  رکف  ماگنهب  زغم  ياهلولس  نیا  رب  هوالع  تسا .  ام  زغم  یکیزیف  تیلاعف  نیا  دننک ،  یم 

ياهلولـس یئایمیـش  تالاعفنا  لعف و  یکیزیف و  صاوخ  زج  يزیچ  یحور  ياه  هدیدپ  حور و  نیاربانب  دنتـسه .  یئایمیـش  تالاعفنا  لعف و 
نآ فلتخم  تارثا  یقازب و  ياه  هدغ  تیلاعف  هک  روطنامه  1 ـ  دنریگ .  یم  هجیتن  نینچ  ثحب  نیا  زا  اهنآ  دـشاب .  یمن  ام  یبصع  يزغم و 

اب و  دنوش ،  یم  دوجوم  باصعا ،  هاگتـسد  زغم و  شیادیپ  اب  زین  ام  یحور  ياه  تیلاعف  دوب ،  دهاوخن  زین  نآ  زا  دـعب  هدوبن و  ندـب  زا  لبق 
ینیناوق مامت  لومـشم  حور  3 ـ  درادـن .  یعیبط  يارواـم  هبنج  تسا و  يداـم  سپ  تسا ،  مسج  صاوخ  زا  حور  2 ـ  دـنریم ! یم  نآ  ندرم 

 . دشاب هتشاد  دناوت  یمن  درادن و  یلقتسم  دوجو  ندب  نودب  حور  4 ـ  دنک .  یم  تموکح  مسج  رب  هک  تسا 

حور لالقتسا  مدع  رب  اهیدام  لئالد 

یکیزیف و صاوـخ  زا  ینعی  دنتـسه ،  يداـم  یگمه  یحور  ياـه  هدـیدپ  ریاـس  رکف و  حور و  هکنیا  دوـخ و  ياعدـم  تاـبثا  يارب  اـهیدام 
داد ناشن  ناوت  یم  یناسآ  هب  « ـ  1 دوش : یم  هراشا  اهنآ  هب  ریز  رد  هک  دنا  هدروآ  يدهاوش  دنـشاب  یم  یبصع  يزغم و  ياهلولـس  یئایمیش 
رگا هک  هدش  شیامزآ  ًالثم  ( . 1) دوش یم  لیطعت  یحور  راثآ  زا  هتسد  کی  باصعا  هلسلس  ای  زکارم ،  زا  تمسق  کی  نداتفا  راک  زا  اب  هک 
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یم دـنهدب  وا  هب  اذـغ  رگا  دـهد ،  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تاـمولعم  زا  يرایـسب  یلو  دریم  یمن  میرادرب  ار  رتوبک  زغم  زا  یـصاخ  ياهتمـسق 
زا يا  هراـپ  رد  نینچمه  دریم ! یم  یگنـسرگ  زا  دروخ و  یمن  دـنزیرب  وا  لـباقم  رد  ار  هناد  اـهنت  دـنهدن و  رگا  دـنک و  یم  مضه  دروخ و 

ناسنا هک  هدش  هدـید  دـتفا ،  یم  راک  زا  زغم  زا  یئاهتمـسق  اهیرامیب  زا  یـضعب  للع  هب  ای  و  دوش ،  یم  دراو  ناسنا  رب  هک  يزغم  ياه  هبرض 
رد يزغم  هبرض  کی  رثا  رب  هدرک  لیصحت  ناوج  کی  هک  میدناوخ  دئارج  رد  لبق  يدنچ  دهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تامولعم  زا  یتمسق 

یمن ار  دوخ  رهاوخ  رداـم و  یتـح  درک و  شومارف  ار  دوخ  یگدـنز  هتـشذگ  ثداوـح  ماـمت  داد  خر  زاوـها  یکیدزن  رد  هک  هثداـح  کـی 
یم ناشن  نآ  ریاظن  اهنیا و  دوب ! انـشآان  وا  يارب  ًالماک  دندرب  دوب  هدش  گرزب  دلوتم و  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  ار  وا  هک  یماگنه  تخانش ، 

رد يدام  تارییغت  ندرک  رکف  ماگنه  « ـ  2 دراد .  دوجو  یحور » ياه  هدیدپ   » و يزغم » ياهلولس  تیلاعف   » نایم رد  یکیدزن  هطبار  هک  دهد 
یمن ماـجنا  ار  رکفت  راـک  زغم  هک  باوخ  عقوم  دـهدیم  سپ  يرفـسف  داوم  رتشیب  و  دریگ ،  یم  اذـغ  رتشیب  زغم  دوش ،  یم  رتشیب  زغم  حـطس 

نارکفتم زغم  نزو  هک  دـهد  یم  ناشن  تادـهاشم  3 ـ  ( . 2 «) تسا يرکف  راثآ  ندوب  يداـم  رب  لـیلد  دوخ  نیا  دریگ  یم  اذـغ  رتمک  دـهد 
نیا تسا ) رتمک  نآ  زا  يرادقم  نانز  زغم  طسوتم  دح  مرگ و  دودح 1400  رد  نادرم  زغم  طسوتم  دح   ) تسا طسوتم  دح  زا  شیب  ًامومع 

رد ار  ینعم  نیا  دیاب  دشاب  لقتسم  حور  دوجو  رب  لیلد  یحور  تارهاظت  رکفت و  يورین  رگا  4 ـ  تسا .  حور  ندوب  يدام  رب  يرگید  هناشن 
دوجوم ام  حور  هک  مینک  یم  ساسحا  ام  دـنیوگ  یم  اهنآ  هصالخ  دـنراد .  یتاکاردا  دوخ  دـح  رد  مه  اهنآ  اریز  میریذـپب ،  زین  تاـناویح 

یم هجیتن  نینچ  تالالدتسا  نیا  عومجم  زا  دنک .  یم  دییأت  ار  تیعقاو  نیا  زین  یسانش  ناسنا  هب  طوبرم  مولعم  ياهتفرشیپ  تسین و  یلقتسم 
یحور و ياه  هدـیدپ  نایم  هک  دزاس  یم  رتحـضاو  ار  تقیقح  نیا  زورب  زور  یناویح  یناـسنا و  يژولویزیف  هعـسوت  تفرـشیپ و  هک  دـنریگ 

 . هحفص 2 ینارا  رتکد  يدام ـ  رظن  زا  رشب  2 ـ  هحفص 23 .  ینارا  رتکد  يژولوکیسیپ  1 ـ  دراد .  دوجو  یکیدزن  هطبار  يزغم  ياهلولس 

لالدتسا نیا  کیرات  ياه  هطقن 

هکنیا يارب  دنا .  هدرک  هابتـشا  راک » لعاف   » اب ار  راک » رازبا   » هک تسا  نیا  هدـش  تالالدتـسا  هنوگنیا  رد  اهیدام  ریگنماد  هک  یگرزب  هابتـشا 
فرط نیاب  هلیلاگ »  » نامز زا  دینک . ) تقد   ) میروایب لاثم  کی  دـیهد  هزاجا  دـنا ،  هدرک  هابتـشا  راک  هدـننک  اب  ار  رازبا  اهنآ  هنوگچ  مینادـب 

یلو دـش  یئولوچوک  نیبرود  نتخاس  هب  قفوم  زاس  کنیع  کی  کمک  هب  یئایلاتیا  هلیلاـگ »  » دـش ادـیپ  اهنامـسآ  عضو  هعلاـطم  رد  یلوحت 
ربارب رد  يزیگنا  تفگش  هنحص  تخادرپ ،  نامسآ  ناگراتس  هعلاطم  هب  نآ  کمک  هب  هک  ماگنه  بش  دوب و  لاحـشوخ  رایـسب  هلیلاگ  هّتبلا 

هیلک دـعب  هب  زور  نآ  زا  تسا و  هدرک  یمهم  فشک  دـیمهف  وا  دوب ،  هدـیدن  يرگید  ناسنا  چـیه  زور  نآ  ات  هک  دـیدرگ  راکـشآ  وا  مشچ 
اما دـید  یم  ار  دوخ  فارطا  هخاش  دـنچ  طقف  هک  دوب  يا  هناورپ  هیبش  ناـسنا  زور  نآ  اـت  داـتفا ! ناـسنا  تسدـب  ـالاب  ناـهج  رارـسا  هعلاـطم 

هدهاشم زین  شنیرفآ  گرزب  لگنج  نیا  رد  ار  دوخ  فارطا  ناتخرد  زا  يا  هظحالم  لباق  رادـقم  تفرگ ،  مشچ  هب  ار  نیبرود  هک  یماگنه 
اهنآ دوب ،  رتشیب  ای  رتم  جنپ  اهنآ  یسدع  رطق  هک  دش  هتخاس  یموجن  گرزب  ياهنیبرود  هکنیا  ات  داد  همادا  دوخ  لماکت  هب  هلأسم  نیا  درک . 
اهنآ هاگتـسد  عومجم  هک  اهنیبرود  نیا  دـندرک ،  بصن  تشاد  رارق  اوه  یفاـص  رظن  زا  یبساـنم  هقطنم  رد  هک  يدـنلب  ياـههوک  زارف  رب  ار 

هدیدن ار  نآ  مرازهکی  یّتح  يداع  مشچ  هک  داد  ناشن  ناسنا  هب  ار  الاب  ناهج  زا  یملاوع  دش  یم  هقبط  دنچ  ترامع  کی  هزادـنا  هب  یهاگ 
هچ دهد  رهـش  کی  هزادنا  هب  یتازیهجت  اب  رتم  دصکی  رطق  هب  یئاهنیبرود  تخاس  هزاجا  رـشب  يژولونکت  يزور  رگا  دـینک  رکف  لاح  دوب . 
ای یـشخب  عطق  روط  هب  دـیریگب  اـم  زا  ار  اـهنیبرود  نیا  رگا  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤـس  نیا  نوـنکا  دـش ! ؟  دـهاوخ  فـشک  اـم  رب  یملاوـع 
ایآ تسا ! ؟  نیبرود  ای  میتسه  ام  یلـصا ،  هدـننیب  ایآ  یلو  دـش ،  دـهاوخ  لیطعت  اهنامـسآ  هرابرد  ام  تادـهاشم  تامولعم و  زا  یئاهـشخب 

راکنا سکچیه  زین  زغم  دروم  رد  تسا ! ؟  یعقاو  هدننیب  راک و  لعاف  ای  مینیب و  یم  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  ام  راک  رازبا  پوکـسلت  نیبرود و 
هاتوک حور ! ؟  دوخ  ای  تسا ؟  حور  راک  رازبا  زغم  ایآ  یلو  تسین  نکمم  نآ  دـننام  رکفت و  ماـجنا  يزغم  ياهلولـس  نودـب  هک  دـنک  یمن 

دراد دوجو  طابترا  ام ،  تاکاردا  يزغم و  ياهلولس  نایم  هک  دنک  یم  تباث  طقف  دنا  هدروآ  اجنیا  رد  اهیدام  هک  یلئالد  مامت  هکنآ : نخس 
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دوش یم  نشور  اجنیا  زا  و  دینک . ) تقد   ) كاردا رازبا  هن  تسا  تاکاردا  هدنهد  ماجنا  زغم  هک  دـنک  یمن  تابثا  اهنآ  زا  مادـکچیه  یلو  ، 
تـسرد تسا ،  هدش  یناف  حور ،  هکنیا  هن  هتفر ،  نیب  زا  ندـب  اب  اهنآ  حور  طابترا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنمهف  یمن  يزیچ  ناگدرم  رگا 

اما دـنراد  دوجو  یتشک  نایادـخان  نایامنهار و  یتشک و  تسا ،  هداتفا  راک  زا  همه  نآ  میـس  یب  هاگتـسد  هک  یئامیپاوه  ای  یتشک  دـننامه 
 . تسا هتفر  نایم  زا  یطابترا  هلیسو  اریز  دنزاس ،  رارقرب  يا  هطبار  اهنآ  اب  دنناوت  یمن  نانیشن  لحاس 

حور لالقتسا  لئالد 

همدقم

و هظفاح »  » و رکف »  » دـننادب و يزغم  ياهلولـس  صاوخ  زا  ار  یحور  ياه  هدـیدپ  دـنراد ،  رارـصا  اهیدام  هکنیا  دوب و  حور  هلأسم  زا  نخس 
دننادب هدام  ناهج  نیناوق  لومشم  یهاگشیامزآ و  لئاسم  فیدر  رد  یگمه  ار  اهـشناد » مولع و   » و مشخ »  » و ترفن »  » و قشع »  » و راکتبا » »
: دوش یم  هراشا  نآ  زا  یئاهتمسق  هب  لیذ  رد  هک  دنراد  هدیقع  نیا  درط  یفن و  رب  یئایوگ  لئالد  حور  لالقتسا  رادفرط  هفسالف  یلو  ، 

( . نورب ناهج  زا  یهاگآ   ) یئامن عقاو  تیصاخ  1 ـ 

 ، دنزغم یئایمیـشوکیزیف »  » صاوخ نامه  یحور  ياه  هدـیدپ  راکفا و  رگا  هک  تسا  نیا  درک  اهتـسیلایرتام  زا  ناوت  یم  هک  لاؤس  نیتسخن 
یکیزیف و ياهتیلاعف  زا  یبیکرت  ًالثم »  » هدعم راک  اریز  دشاب ،  هدوبن  ًالثم  دـبک  هیلک و  ای  هدـعم  راک  زغم و  راک  نایم  یلوصا » توافت   » دـیاب
هک نانچ  قازب  راک  نینچمه  و  دنکیم ،  ندب  بذج  هدامآ  مضه و  ار  اذغ  یئاهدیسا  حشرت  دوخ و  صوصخم  تاکرح  اب  تسا و  یئایمیش 

مامت لامعا  تسا .  تواـفتم  اـهنآ  همه  اـب  یحور  راـک  مینیب  یم  اـم  هک  یلاـح  رد  تسا ،  یئایمیـش  یکیزیف و  راـک  زا  یبیکرت  دـش  هتفگ 
تسا یلخاد  ياه  هبنج  هب  طوبرم  همه  اهنآ  تسا  یئانثتسا  نآ  عضو  هک  زغم »  » زجب دنراد  رگیدکیب  تهابش  شیب  مک و  ندب  ياههاگتسد 

هب دیاب  نخـس  نیا  حیـضوت  يارب  دننک .  یم  هاگآ  ام  دوجو  نوریب  عضو  زا  ار  ام  دـنراد و  یجراخ  هبنج  یحور  ياه  هدـیدپ  هک  یلاح  رد 
هک اهتـسیلآ  هدـیا  و  دراد ،  دوجو  یناهج  نینچ  ًاملـسم  هنای ؟  تسه  ام  دوجو  زا  نوریب  یناهج  اـیآ  هکنیا : تسخن  درک : هجوت  هتکن  دـنچ 
هک یئاه  هنحص  دننامه  تسرد  جراخ  ناهج  و  ام » تاروصت   » و میئام »  » تسه هچره  دنیوگ  یم  دننک و  یم  راکنا  ار  جراخ  ناهج  دوجو 

هدـیا هنوگچ  هک  میا  هدرک  تابثا  دوخ  ياج  رد  ار  اهنآ  هابتـشا  و  دنهابتـشا ،  رد  تخـس  تسین ،  تاروصت  زج  يزیچ  مینیب  یم  باوخ  رد 
یگدنز طیحم  نابایخ و  هچوک و  هب  هک  یماگنه  دنشیدنا  یم  دوخ  هناخباتک  طیحم  رد  ار  هچنآ  و  دنوش ،  یم  تسیلائر  لمع  رد  اهتـسیلآ 

لاؤس نیا  خساپ  اعطق  هنای ؟  میتسه  هاگآ  نوریب  ناهج  دوجو  زا  ام  ایآ  هکنیا  رگید  دننک .  یم  شومارف  ار  همه  دنراذگ  یم  مدـق  یلومعم 
تـسا تسد  رود  طاـقن  اـی  اـم  فارطا  رد  هک  یتادوـجوم  زا  و  میراد ،  دوـخ  نوریب  ناـهج  زا  يداـیز  یهاـگآ  اـم  اریز  تـسا ،  تـبثم  زین 

هکلب هن ،  ًاملـسم  دـیآ ؟  یم  ام  دوجو  نورد  هب  جراخ  ناهج  ایآ  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا  تسه .  ام  رایتخا  رد  یناوارف  تاـعالطا 
اهنت دناوت  یمن  یئامن  عقاو  نیا  میرب .  یم  یپ  دوخ  دوجو  نوریب  ناهج  هب  یئامن » عقاو   » تیصاخ زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  ام  شیپ  نآ  هشقن 

تـسرد تسا ،  اهنآ  لولعم  حالطـصا  هب  و  تسا ،  نوریب  ناهج  زا  ام  تارثأت  هدـیئاز  صاوخ  نیا  اریز  دـشاب  زغم  یئایمیـشوکیزیف  صاوخ 
هک دوش  یم  ببس  نآ  یئایمیـش  یکیزیف و  لاعفنا  لعف و  هدعم و  يور  اذغ  ریثأت  ایآ  دراذگ .  یم  ام  هدعم  يور  اذغ  هک  یئاهریثأت  دننامه 
زا یهاگآ  يارب  رگید : ریبعت  هب  ددرگ ! ؟  ربخاب  دوخ  نوریب  يایند  زا  دناوت  یم  ام  زغم  روطچ  سپ  دشاب ،  هتـشاد  یهاگآ  اهاذـغ  زا  هدـعم 

جراخ زا  اهنت  يزغم  ياهلولس  تسین ،  يزغم  ياهلولس  راک  هطاحا  نیا  و  تسا ،  مزال  اهنآ  رب  هطاحا  عون  کی  ینیع  یجراخ و  تادوجوم 
رگا مینک .  یم  كرد  یبوخ  هب  ام  ار  عوضوم  نیا  تسا ،  جراخ  عضو  زا  ندب  ياههاگتسد  ریاس  ّرثأت  دننامه  رثأت : نیا  و  دنوش ،  یم  رثأتم 

عـضو هصالخ  تسین ،  نینچ  هکیلاح  رد  میمهفب  زین  دوخ  نابز  هدـعم و  اب  ام  دوب  مزال  دوب  جراـخ  زا  اـم  یهاـگآ  رب  یلیلد  جراـخ  زا  رثأـت 
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ًالماک یئایمیـش  یکیزیف و  نیناوق  ماظن  اب  شماظن  هک  تسا ،  هتفهن  نآ  رد  يرگید  تقیقح  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  اـم  تاـکاردا  یئانثتـسا 
( . دینک تقد   ) دراد توافت 

تیصخش تدحو  2 ـ 

ره رد  ام  هکنیا  حیـضوت  تسا .  یمدآ  رمع  لوط  رد  تیـصخش  تدـحو  هلئـسم  درک ،  رکذ  ناوت  یم  حور  لالقتـسا  يارب  هک  رگید  لیلد 
ملع و  مرادن ،  دیدرت  دوخ  یتسه  رد  و  متسه » نم  « . » میراد دوجو   » هک میرادن  يدیدرت  عوضوم  نیا  رد  میشاب  هتـشاد  دیدرت  کش و  زیچ 

لاحرهب متسین .  ادج  مدوخ  زا  مرـضاح و  دوخ  شیپ  نم  ینعی  یلوصح »  » ملع هن  تسا ،  يروضح » ملع   » حالطـصا هب  مدوخ  دوجو  هب  نم 
فوسلیف تراکد  هک  یفورعم  لالدتـسا  و  درادـن ،  لالدتـسا  هب  ًادـبا  يزاین  جایتحا و  تسا و  ام  تامولعم  نیرتنـشور  دوخ  زا  ام  یهاگآ  ، 

هکنآ زا  شیپ  اریز  دسر ،  یم  رظن  هب  یتسردان  دیاز و  لالدتـسا  متـسه » سپ  منکیم  رکف  نم  : » هک هدرک  شدوجو  يارب  يوسنارف  فورعم 
نیا منکیم )»  » دیوگ یم  هک  اجنآ  رگید  رابو  نم »  » دیوگیم هکاجنآ  رابکی  ! ) هدرک شدوخ  دوجو  هب  فارتعا  رابود  دنک  دوخ  دوجو  تابثا 
لاس تسیب  نم   » نامه زورید » نم   » نامه زورما » نم   » تسین رتشیب  دـحاو  کی  رمع  نایاپ  اـت  زاـغآ  زا  نم »  » نیا رگید  يوس  زا  وسکی .  زا 

متسه صخش  نیمه  زین  رمع  رخآ  ات  ما و  هدوب  هک  متسه  یصخش  نامه  نم  مدوبن ،  رتشیب  رفن  کی  نونکات  یکدوک  زا  نم  دشاب  یم  لبق »
و ما ،  هدشن  رگید  مدآ  کی  یلو  تفای ،  مهاوخ  مهزاب  و  ما ،  هتفای  لماکت  ما ،  هدش  داوس  اب  ما ،  هدـناوخ  سرد  هّتبلا  رگید ،  صخـش  هن  ، 
مینک و باسح  نونکا  مراد و . . .  همانسانش  کی  مراد  مان  کی  دنـسانش  یم  مدآ  کی  ارم  رمع  نایاپ  ات  زاغآ  زا  مدرم  همه  لیلد  نیمه  هب 
لعف و يزغم و  ياهلولس  هعومجم  ای  ام و  ندب  ياهلولـس  تارذ و  ایآ  تسیچ ؟  هدناشوپ  ار  ام  رمع  رـسارس  هک  يدحاو  دوجوم  نیا  مینیبب 
 ، دـندرگ یم  ضیوعت  اهلولـس  مامت  رابکی  لاس  تفه  رد  ًابیرقت  دـنوش و  یم  ضوع  اهراب  ام  رمع  لوط  رد  هک  اهنیا  تسا ؟  نآ  تـالاعفنا 
هک ینامتخاس  دـننامه  دوش ،  یم  نآ  نیـشناج  هزات  لولـس  اهنویلم  دریم و  یم  ام  ندـب  رد  لولـس  اهنویلم  زور  هنابـش  ره  رد  میناد  یم  اریز 

دوش یم  ضوع  یلکب  یتدـم  زا  دـعب  نامتخاس  نیا  دـنراذگب  راک  نآ  ياج  يا  هزات  ياـهرجآ  و  دـنروآ ،  نوریب  ارنآ  ياـهرجآ  ًاجیردـت 
فرط زا  و  دوش ،  یم  نآ  دراو  بآ  هتـسهآ  هتـسهآ  فرط  کی  زا  هک  یگرزب  رختـسا  دننامه  ای  و  دـنوشن ،  هجوتم  یحطـس  مدرم  هچرگا 

نآ دنشاب و  هتشادن  هجوت  نیب  رهاظ  دارفا  هچ  رگا  دوش ،  یم  ضوع  رختـسا  بآ  مامت  یتدم  زا  دعب  تسا  یهیدب  ددرگ ،  یم  جراخ  رگید 
« يزاسون  » ًاجیردت دراد  اذغ  فرصم  رگید  يوس  زا  دنک و  یم  اذغ  تفایرد  هک  يدوجوم  ره  یلک  روط  هب  دننیبب .  تباث  لاح  نامه  هب  ار 

رگا باسح  نیا  يور  تسا  هدـش  ضوع  وا  ندـب  يازجا  مامت  راب  هد  ًالامتحا  هلاـس  داـتفه  مدآ  کـی  نیارباـنب  دـش .  دـهاوخ  ضیوعت »  » و
هد لاس  رد 70  نم »  » نیا دیاب  مینادب  نآ  یئایمیـش  وکیزیف  صاوخ  یبصع و  يزغم و  ياههاگتـسد  مسج و  نامه  ار  ناسنا  اهیدام  دـننامه 

دوش یم  نشور  اجنیا  زا  تفریذپ .  دهاوخن  ار  نخـس  نیا  ینادجو  چیه  هک  یلاح  رد  دشابن  قباس  صخـش  نامه  دشاب و  هدـش  ضوع  راب 
ساسا دوش و  یمن  ضیوعت  يدام  يازجا  دـننامه  هک  دراد  دوجو  رمع ،  رـسارس  رد  تباث  دـحاو  تقیقح  کـی  يداـم ،  يازجا  زا  ریغ  هک 

يزغم ياهلولس  دننک  یم  روصت  یضعب  هابتشا  کی  زا  زیهرپ  تسا .  نامه  ام  تیصخش  تدحو  لماع  دهد و  یم  لیکـشت  نامه  ار  دوجو 
ینعی تسا ،  ناسکی  رمع  رخآ  ات  زاغآ  زا  يزغم  ياهلولـس  دادعت  هک  میا  هدناوخ  يژولویزیف  ياهباتک  رد  دنیوگ : یم  دنوش و  یمن  ضوع 
شیپ اهنآ  يارب  يا  هعیاض  رگا  تهج  نیمه  هب  دـننک ،  یمن  لثم  دـیلوت  اّما  دـنوش ،  یم  گرزب  طقف  هکلب  دـنوش ،  یمن  دایز  مک و  زگره 

تدـحو ظفاح  نیا  و  تسا ،  يزغم  ياهلولـس  نامه  هک  میراد  ندـب  عومجم  رد  تباث  دـحاو  کی  ام  نیاربانب  دنتـسین ،  میمرت  لـباق  دـیایب 
هچنآ دنا ،  هدرک  هابتشا  رگیدکی  اب  ار  هلأسم  ود  دنیوگ ،  یم  ار  نخس  نیا  هک  اهنآ  اریز  تسا ،  یگرزب  هابتـشا  نیا  اّما  تسام .  تیـصخش 
هکنیا هن  دوش .  یمن  دایز  مک و  و  تسا ،  تباث  دادعت  رظن  زا  رمع  نایاپ  ات  زاغآ  زا  يزغم  ياهلولس  هک  تسا  نیا  هدش  تباث  زورما  ملع  رد 

زین دـننک و  یم  تفایرد  اذـغ  ًاـمئاد  ندـب  ياهلولـس  میتفگ  هک  روطناـمه  اریز  دـندرگ ،  یمن  ضیوعت  اهلولـس  نیا  هدـنهد  لیکـشت  تارذ 
تخادرپ رگید  فرط  زا  تفایرد و  فرط  کی  زا  ًاـمئاد  هک  دنتـسه  یـسک  دـننامه  تسرد  دـنهد ،  یم  تسد  زا  ار  هنهک  تارذ  ًاجیردـت 
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وـسکی زا  هک  یبآ  رختـسا  نامه  دننامه  دوشن ،  ضوع  نآ  رادقم  هچرگا  دش  دهاوخ  ضوع  ًاجیردـت  یـسک  نینچ  هیامرـس  ًاملـسم  دراد ، 
هچرگا ددرگ ،  یم  ضیوـعت  یلک  هب  نآ  تاـیوتحم  یتدـم  زا  سپ  دوـش ،  یم  جراـخ  نآ  زا  بآ  رگید  يوـس  زا  دزیر و  یم  نآ  هـب  بآ 

هحفص 11 اهنومروه  باتک  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا  هدش  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  زین  يژولویزیف  ياهباتک  رد   . ) تسا هدنام  تباث  بآ  رادقم 
دنتسین و تباث  زین  يزغم  ياهلولس  نیاربانب  دوش ) هعجارم  هحفـص 32  ناراکمه  دازهب و  دومحم  رتکد  فیلأت  یناویح  يژولویزیف  باتک  و 

 . دنوش یم  ضوع  اهلولس  ریاس  دننامه 

کچوک گرزب و  قابطنا  مدع  3 ـ 

هک مینیب  یم  ار  باتفآ  دنتکرح ،  رد  بآ  جاوما  يور  میظع  یتشک  کی  کچوک و  قیاق  دنچ  میا  هتسشن  یئابیز  يایرد  رانک  دینک  ضرف 
یم بآ  يور  ًامئاد  یئایرد  يابیز  ياهغرم  تسا .  ندرک  عولط  لاـح  رد  رگید  يوس  زا  هک  مینیب  یم  ار  هاـم  دـنک و  یم  بورغ  وسکی  زا 

ار هچنآ  میدنب و  یم  ار  دوخ  مشچ  یتاظحل  نونکا ،  تسا .  هدیشک  نامسآ  هب  رس  یمیظع  هوک  تمـس ،  کی  رد  دنزیخ ،  یمرب  دننیـشن و 
رد دراد  هک  یگرزب  نامه  اب  میظع  یتشک  و  تعـسو ،  نامه  اب  ایرد  تمظع ،  ناـمه  اـب  هوک  میئاـمن : یم  مسجم  دوخ  نهذ  رد  میا  هدـید 

لاؤس نیا  الاح  دـنراد .  دوجو  ام  حور  نورد  رد  ای  ام  حور  ربارب  رد  یگرزب  هداعلا  قوف  يولبات  دـننامه  ینعی  دـنوش ،  یم  مسجم  ام  نهذ 
دوخ رد  ار  یمیظع  هشقن  نینچ  دنناوت  یم  يزغم  کچوک  هداعلا  قوف  ياهلولس  ایآ  تسا ؟  اجک  گرزب  هشقن  نیا  ياج  هک  دیآ  یم  شیپ 

هک تسا  عیسو  ردق  نآ  تسا و  ینامسج  هّدام  نیا  قوف  ام  هک  میشاب  دوجو  زا  يرگید  شخب  ياراد  ام  دیاب  نیاربانب  هن ،  ًاملسم  دنریذپب ؟ 
؟  درک هدایپ  يرتمیلیم  دنچ  نیمز  کی  يور  ناوت  یم  ار  يرتم  ترامع 500  کی  هشقن  ایآ  دهد .  یم  ياج  دوخ  رد  ار  اه  هشقن  نیا  مامت 

همزـال دوش ،  یمن  یکچوک  دوجوم  رب  قبطنم  دوخ  یگرزب  ظـفح  اـب  رتـگرزب  دوجوم  کـی  نوـچ  تسا ،  یفنم  لاؤـس  نیا  خـساپ  ًاملـسم 
ياه هشقن  میناوت  یم  ام  هنوگچ  لاحنیا  اب  دوش .  هدایپ  نآ  يور  دـناوتب  هک  نآ  زا  رتکچوک  ای  دـشاب  نآ  يواـسم  اـی  هک  تسا  نیا  قاـبطنا 

نویلیم لهچ  دـنبرمک  نامه  اب  ار  نیمز  هرک  میناوت  یم  ام  میهد ؟  ياـج  دوخ  يزغم  کـچوک  ياهلولـس  رد  ار  یگرزب  هداـعلا  قوف  ینهذ 
تسا و رتـگرزب  نیمز  هرک  زا  هبترم  رازه  تسیود  نوـیلیم و  کـی  هـک  ار  دیـشروخ  هرک  میناوـت  یم  اـم  مـینک ،  میـسرت  نـهذ  رد  شیرتـم 
رد دـنهاوخب  رگا  اه  هشقن  نیا  مینک ،  مسجم  دوخ  رکف  رد  ار  همه  دنرتعیـسو  اـم  دیـشروخ  زا  راـب  اـهنویلیم  هک  ار  یئاـهناشکهک  نینچمه 

نیا قوف  ام  يدوجو  هب  دیاب  سپ  تسین ،  ریذپ  ناکما  کچوک  رب  گرزب  قابطنا  مدع  نوناق  قبط  دنوش  هدایپ  ام  يزغم  کچوک  ياهلولس 
 ، ام ینهذ  ياه  هشقن  دوش ،  هتفگ  تسا  نکمم  مزال  لاؤس  کی  دشاب .  یم  گرزب  ياه  هشقن  نیا  شریذـپ  زکرم  هک  مینک  فارتعا  مسج 
ای و   10000001: دـننام هدـش  هتـشون  يرـسک  ددـع  کـی  نآ  راـنک  رد  هک  تـسا  یئاـیفارغج » ياـه  هـشقن   » اـی و  اـهملیفورکیم »  » دـننامه
ات مینک  گرزب  تبـسن  نامه  هب  ار  هشقن  نیا  دیاب  هک  دنامهف  یم  ام  هب  دـهد و  یم  ناشن  ار  نآ  ندـش  کچوک  سایقم  هک   1000000001

یتشک نآ  تمظع  یئاهنت  هب  دناوت  یمن  هک  هدش  هتفرگ  يرکیپ  لوغ  یتشک  زا  یـسکع  میا  هدید  رایـسب  زین  و  دیآ ،  تسد  هب  یعقاو  هشقن 
ار ود  نآ  سکع  دـنهد و  یم  رارق  یتشک  هشرع  رد  ار  یناسنا  نآ  تمظع  نداد  ناشن  يارب  سکع  نتفرگ  زا  لبق  اذـل  و  دـهدب ،  ناـشن  ار 

ياهـسایقم اب  هک  دنتـسه  یکچوک  رایـسب  ياهریوصت  زین  ام  ینهذ  ياه  هشقن  دوش .  نشور  یتشک  تمظع  هسیاقم ،  اب  ات  دـنریگ  یم  مهاب 
ياه هشقن  نیا  ًاملـسم  و  دیآ ،  یم  تسد  هب  یعقاو  هشقن  مینک  گرزب  ار  اهنآ  تبـسن ،  نامه  هب  هک  یماگنه  هب  دـنا  هدـش  کچوک  ینیعم 

ای ًالومعم  ار  اهملیفورکیم  هک  تسا  اجنیا  مهم  هلأسم  خساپ : دینک . ) تقد   ) دریگ ياج  ام  يزغم  ياهلولـس  رد  یعون  هب  دناوت  یم  کچوک 
هدش هتـشون  نآ  ریز  هک  يددع  یئایفارغج  ياه  هشقن  رد  ای  دنیامن  یم  سکعنم  يا  هدرپ  يور  دـننک و  یم  گرزب  اهروتکژورپ  هلیـسو  هب 
لاؤس نیا  الاح  میئامن ،  سکعنم  دوخ  نهذ  رد  ار  یعقاو  گرزب  هشقن  مینک و  برض  ددع  نآ  رد  ار  هشقن  هک  دنک  یم  کمک  ام  هب  تسا 
هدرپ نیا  ایآ  تسا .  اجک  ددرگ  یم  سکعنم  میظع  تروص  هب  نآ  يور  ام  ینهذ  ياـهملیفورکیم  هک  یگرزب  هدرپ  نآ  هک  دـیآ  یم  شیپ 

هب لیدبت  مینک و  یم  برـض  گرزب  ددـع  رد  ام  هک  ار  کچوک  یئایفارغج  هشقن  نآ  و  هن .  ًاعطق  دنتـسه ؟  يزغم  ياهلولـس  نامه  گرزب 
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ملیفورکیم لاثم  رد  رتنشور : ترابع  هب  دشاب .  يزغم  کچوک  ياهلولس  دناوت  یم  ایآ  دراد ،  مزال  یلحم  ًاملسم  میئامن ،  یم  یمیظع  هشقن 
اه هشقن  نیا  ام  ینهذ  ياه  هشقن  رد  یلو  دنتـسه ،  کچوک  ياه  هشقن  اـهملیف و  ناـمه  دراد ،  دوجو  جراـخ  رد  هچنآ  یئاـیفارغج  هشقن  و 
نآ زا  رتکچوک  يزغم  ياهلولس  میناد  یم  ناشدوخ و  هزادنا  هب  دنراد  مزال  یلحم  ًاعطق  دنشاب و  یم  اهنآ  یجراخ  دوجو  هزادنا  هب  تسرد 

جراخ رد  هک  یگرزب  نامه  اب  ار  ینهذ  ياـه  هشقن  نیا  اـم  هکنیا : نخـس  هاـتوک  دزاـس .  سکعنم  تمظع  نآ  اـب  ار  اـهنآ  دـناوتب  هک  تسا 
هب اجنیا  زا  تسا و  یلحم  هب  دنمزاین  نیاربانب  ددرگ ،  سکعنم  یکچوک  لولـس  رد  دـناوت  یمن  میظع  ریوصت  نیا  مینک و  یم  روصت  دـنراد 

 . میرب یم  یپ  اهلولس  نیا  قوف  ام  یقیقح  دوجو 

دنتسین دننامه  يدام  تایفیک  اب  یحور  ياه  هدیدپ  4 ـ 

صاوخ و یحور  ياـه  هدـیدپ  رد  هک : تسا  نیا  ددرگ  نومنهر  نآ  ندوبن  يداـم  حور و  لالقتـسا  هب  ار  اـم  دـناوت  یم  هک  يرگید  لـیلد 
دنهاوخ و یم  نامز »  » تادوجوم ًالوا : اریز : دنرادن ،  تهابـش  هنوگ  چیه  يدام  تادوجوم  ياهتیفیک  صاوخ و  اب  هک  مینیب  یم  یئاهتیفیک 

ینهذ ياه  هدیدپ  یلو  دنتـسه .  يددـعتم  ءازجا  هب  هیزجت  لباق  ًاثلاث : دـنوش .  یم  هدوسرف  نامز  تشذـگ  اب  ًایناث : دـنراد .  یجیردـت  هبنج 
تـشذگ هب  جایتحا  هکنآ  یب  مینک ،  میـسرت  دوخ  نهذ  رد  یلعف  ناهج  دـننامه  یناهج  میناوت  یم  ام  دنتـسین ،  راـثآ  صاوخ و  نیا  ياراد 

نامز تشذگ  اب  هتسب  شقن  ام  نهذ  رد  یکدوک  نامز  زا  ًالثم  هک  یئاه  هنحـص  هتـشذگ  نیا  زا  دشاب .  هتـشاد  یجیردت  ياه  هبنج  نامز و 
ندـش هدوسرف  اب  یلو  دوش  هدوسرف  ناـسنا  زغم  تسا  نکمم  تسا ،  هدرک  ظـفح  ار  دوخ  لکـش  ناـمه  و  هدوسرف ،  هن  دوش و  یم  هنهک  هن 

ياروام ناهج  تیـصاخ  هک  تابث  عونکی  زا  ددرگ و  یمن  هدوسرف  هدـش  تبث  ام  نهذ  رد  لبق  لاس  تسیب  زا  شا  هشقن  هک  يا  هناـخ  زغم ، 
يا همدقم  چیه  نودـب  میناوت  یم  نآ  کی  رد  دراد و  یبیجع  تیقالخ  اهـسکع  اه و  شقن  هب  تبـسن  ام  حور  تسا .  رادروخرب  تسا  هدام 

تیصاخ نیا  نآ ،  دننام  اههوک و  اهایرد و  ینیمز  تادوجوم  ای  اهناشکهک و  ینامسآ ،  تارک  مینک ،  میـسرت  نهذ  رد  ار  یـشقن  هنوگره 
نیا نیفرط  هک  تسین  یکش   2  + 2 ًالثم 4 =  میناد  یم  ام  هوالع  هب  تسا .  يدام  قوف  ام  يدوجوم  هناشن  هکلب  تسین ،  يدام  دوجوم  کـی 
مینک هیزجت  میناوت  یمن  زگره  ار  يربارب  نیا  یلو  ار ،  راهچ  ددـع  ای  و  میئامن ،  هیزجت  ار  ود  ددـع  ینعی  مینک  هیزجت  میناوت  یم  ار  هلداعم 
دوجو اـی  دراد و  دوـجو  اـی  تسا  هیزجت  لـباق  ریغ  موـهفم  کـی  يربارب  تسا ،  رگید  مین  زا  ریغ  یمین  ره  دراد و  مینود  يربارب  میئوـگب  و 
يدام دـنناوت  یمن  لـیلد  نیمه  هب  دنتـسین و  هیزجت  لـباق  ینهذ  میهاـفم  هنوگ  نیا  نیارباـنب ،  درک .  مین  ود  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  درادـن 
يدام دـناوت  یمن  تسا  يدام  ریغ  میهافم  نینچ  زکرم  هک  ام  حور  لیلد  نیمه  هب  زاب  دـندوب و  هیزجت  لـباق  دـندوب  يداـم  رگا  اریز  دنـشاب 

لالقتـسا شخب  گرم ـ  زا  سپ  ناهج  داعم و  باتک  زا  صیخلت  اـب  لـقن  1 ـ  ( 2 ( . ) 1 () دینک تقد   ) تسا هدام  قوفام  نیاربانب  دـشاب  هدوب 
هنومن 12/250 ریسفت  2 ـ  حور . 

؟  هچ ینعی  یمتح ) ریغ   ) قّلعم و  یمتح )  ) یّمسم لجا  91 ـ 

؟  هچ ینعی  یمتح ) ریغ   ) قّلعم و  یمتح )  ) یّمسم لجا 

ارف اب  و  تسا ،  ءاقب  يارب  ناسنا  مسج  دادعتسا  نایاپ  هک  یمتح  لجا  دمآرـس و  تسا : لجا  دمآرـس و  هنوگ  ود  ياراد  ناسنا  کش  نودب   
یناسنا لثملا  یف  دوش ،  یم  نوگرگد  طئارش  ینوگرگد  اب  هک  قلعم  لجا  دمآرـس و  دریگ .  یم  نایاپ  یهلا  نامرف  هب  زیچ  ره  نآ  ندیـسر 
ندروآ يور  رثا  رب  ای  و  دنام ،  یم  هدنز  اهلاس  داد  یمن  ماجنا  ار  هریبک  هانگ  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  دنز  یم  یـشک  دوخ  راحتنا و  هب  تسد 

یلاح رد  دهد ،  یم  تسد  زا  یهاتوک  تدم  رد  ار  دوخ  یمسج  یئاناوت  باسح  دح و  یب  ینارتوهش  ردخم و  داوم  یلکلا و  تابورشم  هب 
یمن يدحاو  تسا ،  هبرجت  كرد و  لباق  همه  يارب  هک  تسا  يروما  اهنیا  دنک .  رمع  تسناوت  یم  يرایـسب  نایلاس  دوبن  روما  نیا  رگا  هک 
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یمن راکنا  لباق  زین  نآ  هک  تسا  قلعم  لـجا  هب  طوبرم  هک  دراد  دوجو  يروما  زین  هتـساوخان  ثداوح  هنیمز  رد  دـنک .  راـکنا  ار  نآ  دـناوت 
رد دزاس  یم  فرطرب  ار  اهالب  ینالوط و  ار  رمع  محر  هلـص  ای  ادخ  هار  رد  قافنا  هک  تسا  هدـمآ  یناوارف  تایاور  رد  رگا  نیاربانب  دـشاب . 
رد لئاسم  زا  يرایـسب  كرد  مینکن  کیکفت  مه  زا  ار  رمع  دمآرـس  لجا و  عون  ود  نیا  ام  هاگ  ره  و  تسا .  لماوع  نیمه  هب  رظان  تقیقح 

هداس لاثم  کی  نمـض  ار  ثحب  نیا  دنام .  دهاوخ  لحنیال  اهناسنا » یگدـنز  رد  شـشوک  شالت و  داهج و  ریثأت   » و ردـق » اضق و   » اب هطبار 
نامتخاس رد  هک  یفلتخم  ياه  ینیب  شیپ  قبط  هک  دـنک  یم  هیهت  ون  لیبموتا  هاگتـسد  کی  ناسنا  هکنیا :  نآ  و  تخاـس ،  نشور  ناوت  یم 

رد دنروآ ،  لمع  هب  ار  مزال  ياهتبقارم  و  دنسرب ،  ًاقیقد  نآ  هب  هکنیا  هب  طورـشم  اما  دنک ،  رمع  لاس  تسیب  الثم  دناوت  یم  هتفر  راک  هب  نآ 
هب ار  نآ  دوشن و  ماجنا  مزال  ياهتبقارم  رگا  یلو  دور .  یمن  رتارف  نآ  زا  هک  تسا  لاس  تسیب  نامه  لیبموتا  نیا  یمتح  لـجا  تروص  نیا 
هب ار  نآ  هزور  همه  خالگنـسرپ  ياه  هداج  رد  و  دنـشکب ،  راک  نآ  زا  تیفرظ  تردـق و  زا  شیب  دنراپـسب و  یلاباال  هاـگآان و  دارفا  تسد 

مینک یم  بجعت  ام  و  تسا .  نآ  قلعم » لجا   » نامه نیا  دنک  ادیپ  لزنت  رـشع  هب  ای  فصن  هب  نآ  هلاس  تسیب  رمع  تسا  نکمم  دنریگ  راک 
رظن زا  تادوجوم  زا  يرایسب  هکنیا : حیضوت  ( 1  . ) دنا هدرکن  هجوت  هلأسم  نیا  دننام  ینشور  هلأسم  هب  فورعم  نارـسفم  زا  یـضعب  هنوگچ 

هک دوش  داجیا  یعناوم  تسا  نکمم  تدم  نیا  ءانثا  رد  یلو  دنراد ،  ینالوط  یتدـم  يارب  ءاقب  تیلباق  دادعتـسا و  یتاذ  یعیبط و  نامتخاس 
تـسیب ًالثم  تسا  نکمم  نآ ،  تفن  نزخم  هب  هجوت  اب  زوس  تفن  غارچ  کـی  ًـالثم  دراد ،  زاـب  یعیبط  رمع  رثکادـح  هب  ندیـسر  زا  ار  اـهنآ 

نآ رمع  هک  دوش  یم  ببـس  نآ  زا  تبقارم  مدـع  ای  ناراب و  شزیر  دـیدش و  داب  کی  شزو  اما  دـشاب ،  هتـشاد  یئانـشور  دادعتـسا  تعاس 
یمتح لجا  هب  دوش  شوماخ  سپـس  دزوسب  نآ  تفن  هرطق  نیرخآ  ات  دـنکن و  دروخرب  یعنام  چـیه  اـب  غارچ  رگا  اـجنیا  رد  ددرگ .  هاـتوک 

کی دروم  رد  میئوگ .  یم  یمتح » ریغ  لجا   » ار نآ  رمع  تدم  ددرگ  غارچ  یـشوماخ  ثعاب  نآ  زا  لبق  یعناوم  رگا  تسا و  هدیـسر  دوخ 
یتدم هک  دنک  یم  باجیا  وا  دادعتسا  نامتخاس و  دوش  فرطرب  عناوم  ددرگ و  عمج  وا  ياقب  يارب  طئارش  مامت  رگا  تسا  نینچ  زین  ناسنا 

فلتخم تادایتعا  هب  ندش  التبم  ای  هیذغت  ءوس  رثا  رب  تسا  نکمم  اما  دنک ،  رمع  دراد ـ  يدح  نایاپ و  هرخالاب  تدم  نیا  دنچ  ره  ینالوط 
تروص رد  یمتح و  لجا  لوا  تروص  رد  ار  گرم  دریمب ،  تدـم  نآ  زا  رتدوز  یلیخ  ناهانگ  باکترا  ای  یـشکدوخ  هب  ندز  تسد  اـی  و 

رد یمتح  ریغ  لجا  میرگنب و  همات  للع  عومجم  هب  ام  هک  تسا  یتروص  رد  یمتح  لجا  رگید  ریبعت  هب  و  دـنمان .  یم  یمتح  ریغ  لـجا  مود 
هکنیا هلمج  زا  دوش ،  یم  نشور  بلاطم  زا  يرایـسب  لجا »  » عون ود  نیا  هب  هجوت  اب  میریگب .  رظن  رد  ار  تایـضتقم  اـهنت  هک  تسا  یتروص 
یمتح ریغ  لجا  دراوم  نیا  رد  لجا  رمع و  زا  روظنم   ) دـنک یم  مک  ار  رمع  محر  عطق  ای  دایز و  ار  رمع  محر  هلـص  میناوخ  یم  تایاور  رد 
یتعاس هن  دسر  ارف  اهنآ  لجا  هک  یماگنه  : » نومدقتـسیال ۀعاس و  نورخأتـسیال  مهلجا  ءاج  اذاف  میناوخ  یم  يا  هیآ  رد  هکنیا  ای  و  تسا . )

هک تسا  يدروم  هب  طوبرم  اهنت  روبزم  هیآ  نیاربانب  تسا .  یمتح  گرم  ناـمه  لـجا  زا  روظنم  اـجنیا  رد  ( 2 «) ولج هن  دـتفا و  یم  بقع  هب 
تـشاد هجوت  دیاب  تروص  ره  رد  و  دوش .  یمن  لماش  هجو  چـیه  هب  ار  سر  شیپ  ياهگرم  اما  و  تسا ،  هدیـسر  دوخ  یئاهن  رمع  هب  ناسنا 

نیا میئوگ : یم  هکنیا  لثم  تسرد  قلعم ،  ای  طورشم و  ناونع  هب  يرگید  قلطم و  روطب  یکی  دوش  یم  نییعت  ادخ  هیحان  زا  لجا  ود  ره  هک 
شوماخ تعاس  ود  زا  دـعب  دزوب  یناـفوط  رگا  میئوگ  یم  زین  دوش و  یم  شوماـخ  طرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  تعاـس  تسیب  زا  دـعب  غارچ 

نالف زا  سپ  تلم  ای  صخـش  نالف  هک  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  میئوگ  یم  تسا  نینچ  زین  اهتلم  ماوقا و  ناسنا و  دروم  رد  دش ،  دـهاوخ 
موس کی  رد  دننک  هشیپ  ار  یلبنت  يراگنا و  لهـس  هقرفت و  قافن و  متـس و  ملظ و  رگا  میئوگ  یم  زین  دورب و  نایم  زا  عطق  روطب  رمع  رادقم 

هیآ لیذ  رد  ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  طورشم .  يرگید  قلطم و  یکی  تسا  ادخ  هیحان  زا  لجا  ود  ره  تفر ،  دنهاوخ  نیب  زا  تدم  نآ 
« طورـشم لجا  یمتح و  لجا  تسا ،  لجا  عون  ود  هب  هراشا  نیا  : » فوقوم لجا  موتحم و  لجا  نالجا  امه  دومرف : هک  هدش  لقن  نینچ  قوف 
تسا و ریخأت  میدـقت و  لباق  طورـشم )  ) یمتح ریغ  لجا  هک  تسا  هدـیدرگ  حیرـصت  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  ثیداـحا  رد  و 

(3 ( . ) هحفص 504 لوا  دلج  نیلقثلارون   ) تسین رییغت  لباق  یمتح  لجا 

اهتشون یپ 
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هنومن 5/149 ریسفت  3 ـ  هیآ 34 .  فارعا  هنومن 18/209 2 ـ  ریسفت  1 ـ 

؟  تسا هنوگچ  زور  ملع  رظن  زا  لامعا  مّسجت  92 ـ 

؟  تسا هنوگچ  زور  ملع  رظن  زا  لامعا  مّسجت 

« دـسجت  » ای مسجت »  » زا یکاح  نآ  رهاظ  هک  میراد  یناوارف  تایآ  نآرق  رد  هک  دـنناد  یم  یبوخ  هب  دنتـسه  انـشآ  نآرق  تایآ  اب  هک  اـهنآ   
ای رورـس ،  طاـشن و  هیاـم  ددرگ و  یم  رـضاح  وا  ربارب  رد  دـب ،  کـین و  زا  معا  سک  ره  لـمع  زور  نآ  رد  ینعی  تسا  تماـیق  رد  لاـمعا 
هک یلاح  رد  دنامب ،  یقاب  یمدآ  لامعا  تسا  نکمم  ایآ  ددرگ .  یم  يراسمرـش  یئاوسر و  ای  وربآ و  راختفا و  ببـس  باذـع و  هجنکش و 

ضراوع ءزج  هک  لمع »  » تسا نکمم  ایآ  هتـشذگ  نیا  زاو  ددرگ ؟  یم  دوبان  وحم و  ماجنا  زا  دـعب  هک  تسا  یتاکرح  هعومجم  زا  ترابع 
ود يارب  یخـساپ  نارـسفم  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا  دوش ؟  رهاظ  یلقتـسم  تروص  هب  و  ددرگ ،  مسج  هدام و  هب  لیدـبت  تسا  ناسنا  دوجو 
زا روظنم  دـنیوگب  دنـشاب و  ریدـقت  فذـح و  هب  لئاق  ینآرق  تایآ  هنوگ  نیا  ریـسفت  رد  هک  دـندید  یمن  نیا  زج  يا  هراـچ  دنتـشادن  لاؤس 

کی چیه  هک  مینک  یم  رکف  زورما  ام  یلو  تسا .  نآ  باقع  باوث و  لمع و  يازج  هدهاشم  روضح و  لامعا » هدـهاشم   » ای لمع » روضح  »
راکنا دراد  یمدآ  لامعا  ندـش  مسجم  رب  تلالد  هکار  یتایآ  رهاوظ  هک  مینیب  یمن  یلیلد  نیارباـنب  تسین ،  خـساپ  نودـب  قوف  داریا  ود  زا 

 ، تشذگ یم  خزود  تشهب و  رانک  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  جارعم  ثیداحا  هلمج  زا  تسا  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  مینک . 
ببـس هک  درک  هدـهاشم  ار  ناراـکوکین  لاـمعا  زینو  دـید ،  راـتفرگ  دوخ  لاـمعا  هیبـش  يرفیک  باذـع و  هب  ار  ناراکدـب  زا  یهورگ  ره  و 

هک يا  هدیدنگ  تشوگ  هراپ  تروص  هب  ار  نآ  مسجت  هدش و  دراو  تبیغ  هرابرد  هک  يا  هیآ  دوش .  یم  تشهب  رد  يا  هزات  قفارم  شیادـیپ 
یم یبوخ  هب  هتـشذگ  تایآ  تایاور و  عومجم  زا  تسا .  اعّدـم  نیا  رب  يرگید  دـهاش  دراد  یم  نایب  دـنک  یم  لوانت  ار  نآ  هدـننک  تبیغ 

َلاْومَا َنُولُْکاَی  َنیذَّلا   ) ریبعت یّتح  ددرگ ،  یم  مّسجم  تمایق ،  خزرب و  ملاع  رد  یبسانم  ياهتروص  رد  یمدآ  لاـمعا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت 
شتآ دوخ  مکـش  رد  طقف  دـنروخ ،  یم  متـس  ملظ و  يور  زا  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  (: » ًاراـن ْمِِهنوُُطب  یف  َنُولُکْأَـی  اـمَّنِا  ًاـْملُظ  یماـتَْیلا 

رد میتی  لام  هک  يروط  هب  تسا  رادروخرب  مّسجت  یعون  زا  زین  ایند  ملاع  رد  لمع  نطاب  هک  دـهد  یم  ناـشن  ( 10 ءاسن ـ  « ) دننک یم  لخاد 
تایآ و نیا  همه  هک  درادـن  یلیلد  دـننیب .  یمن  ار  نآ  دـنرادن  نیب  عقاو  مشچ  هک  یناـسک  دـنچ  ره  تسا ،  نازوس  شتآ  لکـش  هب  نطاـب 

یلکـشم تسا و  عنام  یب  اهنآ  رهاوظ  هب  لمع  هکنیا  اب  میئامن  هیجوت  لیوأت و  ار  همه  مینک و  لمح  یئاـنک  يزاـجم و  ینعم  رب  ار  تاـیاور 
 . دمآ دهاوخ  نآ  حرش  هکنانچ  دنک ،  یمن  داجیا 

لقع قطنم  رد  لامعا  مّسجت 

نایبلا عمجم  رد  یسربط  موحرم  تاملک  زا  یـضعب  زا  هک  تسا  نامه  هدش  ادیپ  یهورگ  يارب  لامعا  مّسجت  هلأسم  رد  هک  یلاکـشا  هدمع 
هکنیا رگید  و  هداـم ) دوخ  هن  تسا و  هداـم  صاوخ  هن  « ) رهوـج  » هن تسا  ضرع »  » سنج زا  لـمع  هک  تسا  نیا  نآ  و  دوـش ،  یم  هدافتـسا 

هک یلامعا  رگم  دوش ،  یمن  هدـید  ام  هتـشذگ  لامعا  اه و  هتفگ  نانخـس و  زا  يراثآ  اذـلو  دوش ،  یم  دوبان  وحم و  شدوجو  زا  دـعب  لمع 
 ، تسین لمع  مّسجت  مه  نآ  هک  هدروآرد  يا  هناخ  لکش  هب  ار  يرجآ  بوچ و  گنس و  الثم  هدراذگ ،  دوجوم  داوم  زا  یضعب  رد  يرییغت 

یگنوگچ مهو  دوش ،  یم  نشور  داریا  ود  نیا  خـساپ  هتکن  ود  هب  هجوت  اـب  یلو  دـینک . ) تقد   ) تسا لـمع  زا  یـشان  ياـهینوگرگد  هکلب 
یفلتخم ياهیژرنا  تروص  هب  هک  ام  لامعا  یّتح  دور  یمن  ناـیم  زا  ناـهج  رد  زیچ  چـیه  هدـش  تباـث  زورما  هکنیا  تسخن  لاـمعا .  مّسجت 

ياهلوکلوم هب  دوش و  یم  شخپ  فارطا  ياضف  رد  یتوص  صاخ  جاوما  تروص  هب  ام  يادص  میئوگ  یم  نخـس  ام  رگا  ددرگ ،  یم  رهاظ 
رییغت راب  نیدنچ  تسا  نکمم  زین  يژرنا  نآ  دوش ،  یم  يرگید  يژرنا  هب  لیدبت  هدرک و  تباصا  ام  ندـب  فارطا و  ياهراوید  اوه و  جاّوم 
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یمن دوبان  زگره  یکیناکیم  يژرنا  نیا  تسا ،  يژرنا  یعون  زین  ام  ياپ  تسد و  تاکرح  ددرگ ،  یمن  دوبان  لاح  ره  هب  یلو  دـهد ،  لکش 
تباث و زین  نآ  ياهیژرنا  هک  ناهج  نیا  داوم  اهنت  هن  هکنیا  هصـالخ  ددرگ ،  رگید  يژرنا  اـب  یترارح  يژرنا  هب  لیدـبت  تسا  نکمم  دوش ، 

هدیـسر یعطق  توبث  هب  اهنآ  ياهـشیامزآ  نادنمـشناد و  تاعلاطم  اب  زین  هتکن  نیا  هکنیا  رگید  دنهد .  یم  لکـش  رییغت  دنچ  ره  دـنرادیاپ ، 
مکارتم و يورین  نامه  هداـم »  » و دـنتقیقح ،  کـی  زا  رهظم  ود  ورین  هداـم و  ینعی  تسا ،  یکیدزن  هطبار  يژرنا »  » و هداـم »  » ناـیم هک  تسا 

لیدبت زج  يزیچ  یمتا  يژرنا  دنوش .  رگیدکی  هب  لیدبت  دنناوت  یم  ینیعم  طئارـش  رد  اذل  و  هدرتسگ ،  هدام  نامه  ورین »  » و تسا ،  هدرـشف 
یترارح يژرنا  هک  هدـش  تباـث  نونکا  مه  نآ .  يژرنا  ندرک  دازآ  متا و  ياـه  هناد  نتفاکـش  رگید  ریبـعت  هب  اـی  تسین  يژرنا »  » هب هداـم » »

يدایز رادقم  زور  هنابش  ره  لیلد  نیمه  هب  تسین و  دریگ  یم  همشچرس  دیـشروخ  ياهمتا  راجفنا  زا  هک  یمتا  يژرنا  زج  يزیچ  دیـشروخ 
لباق هدام  هک  هنوگ  نامه  کش  نودـب  تسا .  زیچان  دیـشروخ  مجح  نزو و  ربارب  رد  رادـقم  نیا  دـنچ  ره  دوش  یم  مک  دیـشروخ  نزو  زا 

تلاـح و  مکارتم ،  رگید  راـب  هدـش  شخپ  ياـهیژرنا  اـهورین و  رگا  ینعی  تسا ،  هداـم  هب  لیدـبت  لـباق  زین  يژرنا  تسا ،  يژرنا  هب  لیدـبت 
ياهیژرنا هک  ام  راتفگ  لامعا و  هک  درادـن  یعناـم  چـیه  نیارباـنب  دوش .  یم  ناـیامن  یمـسج  تروص  هب  دریگب ،  دوخ  هب  مرج  تیمـسج و 

و دـنیآ ،  رد  یمـسج  تروص  هب  هدـش و  يروآ  عمج  راگدرورپ  نامرف  هب  رگید  راـب  دـنوش ،  یمن  دوباـن  وحم و  زگره  دنتـسه و  یفلتخم 
راک هب  يوقت  یتسرد و  تمدخ و  حالـصا و  هار  رد  هک  یئاهورین  شیاهیگژیو ،  اب  بسانتم  دش  دهاوخ  یمـسج  لمع  ره  هک  تسا  ملـسم 

یتروص هب  هتفر  راک  هب  داـسف  یتشز و  متـس و  روج و  هار  رد  هک  یئاـهورین  و  دـیآ ،  یم  رد  نآ  بساـنتم  یئاـبیز  تروص  هب  هدـش  هتفرگ 
تشاد و بوسحم  نآرق  یملع  تازجعم  زا  یکی  ناوت  یم  ار  لامعا  مسجت  هلأسم  نیا  ربانب  ددرگ ! یم  مسجم  زیمآ  رفنت  دنسپان و  تشز و 
تایآ و رد  تحارص  اب  دوبن ،  حرطم  نادنمـشناد  نایم  رد  اقلطم  سکعلاب ،  يژرنا و  هب  هدام  لیدبت  و  اهیژرنا ،  ءاقب  هلأسم  هک  زور  نآ  رد 

اریز اـهنآ ،  يدوباـن  هیحاـن  زا  یلکـشم  هن  و  دراد ،  دوجو  لاـمعا  ندوب  ضرع »  » هیحاـن زا  یلکـشم  هن  نیارباـنب  دـیدرگ .  ناوـنع  تاـیاور 
تکرح هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  دـنتقیقح ،  کـی  ياـه  هولج  تقیقح  رد  رهوج  ضرع و  و  دوش ،  یمن  دوباـن  لاـمعا  میتفگ  هک  هنوگناـمه 

لالدتـسا رهوج  رد  تکرح  يارب  دوش  یم  عقاو  ضرع  رد  هک  یتاـکرح  زا  يرهوج  تکرح  هب  نیلئاـق  اریز  دوش ! یم  رتراکـشآ  يرهوـج 
دنمـشناد میوش : روآدای  بلطم ،  لیمکت  يارب  تسا  بسانم  زین  ار  هتکن  نیا  دینک . ) تقد   ) دنتـسین ادج  مه  زا  اهنیا  دندقتعم  دـننک و  یم 

دور یمن  نایم  زا  زگره  ناهج  داوم  هک  دومن  تابثا  و  درک ،  فشک  دوخ  ریگیپ  شالت  اب  ار  هدام » ءاقب   » لصا هیزاوـال »  » يوسنارف فورعم 
زا ار  هدام  يژرنا و  نایم  هطبار  راب  نیتسخن  يارب  شرـسمه » يروک و  ریپ   » هک تشذگن  يزیچ  یلو  دـهد .  یم  تروص  رییغت  ًامئاد  هکلب  ، 

فـشک دوش ) یم  يژرنا  هب  لیدـبت  اهنآ  زا  یئاهتمـسق  ًاجیردـت  دـنراد و  رادـیاپان  ياهمتا  هک  یماسجا   ) ویتکا ویدار  ماسجا  يور  هعلاـطم 
هعومجم ءاقب  لصاو  دیدرگ  لزلزتم  هدام  ءاقب  لصا  بیترت  نیا  هب  و  دـش ،  يژرنا » هدام ـ   » ءاقب نوناق  هب  لیدـبت  هدام  ءاقب  نوناق  دـندرک و 

هب یلمع  هبنج  نادنمشناد  هلیسو  هب  متا  نتسکش  قیرط  زا  يژرنا  هب  هدام  لیدبت  هلأسم  مک  مک  و  تشگ ،  نآ  نیـشناج  ناهج  يژرنا  هدام ـ 
ود رگید  ترابع  هب  دـنرگیدکی و  هب  لیدـبت  لباق  دـنراد و  مه  اـب  کـیدزن  هطبار  يژرنا ) هداـم و   ) ود نیا  هک  دـش  مولعم  و  تفرگ ،  دوخ 

ملاع تدحو  و  درک ،  داجیا  یلمع  لئاسم  نادنمـشناد و  تاعلاطم  رد  یفرگـش  لوحت  یملع  گرزب  فشک  نیا  دـنتقیقح .  کی  زا  لکش 
نیا رد  ناینیـشیپ  هک  یتالاکـشا  عفد  ناسنا و  لامعا  مسجت  ثحب  داـعم و  هلأـسم  رد  لـصا  نیا  دـناسر .  تاـبثا  هب  شیپ  زا  شیب  ار  یتسه 

نآرق مایپ  ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دراد یمرب  دندرک  یم  رکف  مّسجت ،  تابثا  هار  رب  هک  ار  یعناوم  دنک و  یم  ناوارف  کمک  ام  هب  دنا  هتشاد  هلأسم 
6/115 و 137

؟  دراد دوجو  زین  تاناویح  يارب  زیخاتسر  ایآ  93 ـ 

؟  دراد دوجو  زین  تاناویح  يارب  زیخاتسر  ایآ 
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یم هدیقع  نیا  نارادـفرط  تسا ،  تیلوئـسم  فیلکت و  نآ  لابندـب  روعـش و  لقع و  هلئـسم  ازج  باسح و  طرـش  نیتسخن  هک  تسین  کش   
زا يرایـسب  یگدـنز  هلمج : زا  دـنمهف ،  كرد و  ياراد  دوخ  هزادـنا  هب  زین  تاناویح  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  یکرادـم  دـنیوگ 

ناگچروم و هرابرد  هک  تسیک  تسا  اهنآ  روعش  مهف و  یلاع  حطس  رگنشور  هک  تسا  يزیگنا  تفگـش  بلاج و  ماظن  اب  هتخیمآ  تاناویح 
اهنآ زیمآ  نیـسحت  روعـش  كرد و  رب  و  دـشاب ،  هدینـشن  ینانخـس  ودـنک ،  هنال و  زیگنا  تفگـش  ماظن  اهنآ و  بیجع  ندـمت  لسع و  روبنز 

تسین تسد  رد  عوضوم  نیا  رب  یلیلد  چیه  اما  دننادب ،  يزیرغ  ماهلا  عون  کی  ار  اهنیا  همه  دنراد  لیم  یضعب  هچرگ  دشاب ؟  هتفگن  نیرفآ 
یم ناشن  ناشرهاوظ  هک  روطنامه  لامعا  نیا  هک  دراد  یعنام  هچ  دوش .  یم  ماجنا  لقع ) نودـب  هزیرغ   ) هاگآان تروص  هب  اهنآ  لامعا  هک 
یم راکتبا  هب  تسد  هدشن  ینیب  شیپ  ثداوح  ربارب  رد  یلبق  هبرجت  نودب  تاناویح  هک  دوش  یم  رایسب  دشاب ؟  كرد  لقع و  زا  یشان  دهد 

ار نمـشد  نیا  ندوب  كانرطخ  یبوخ  هب  دـنیب  یم  ار  نآ  هک  راـب  نیتسخن  يارب  هدـیدن  ار  گرگ  شرمع  رد  هک  يدنفـسوگ  ًـالثم  دـننز ، 
ًاجیردت تاناویح  زا  يرایسب  هک  يا  هقالع  دوش .  یم  لسوتم  رطخ  زا  تاجن  دوخ و  زا  عافد  يارب  دناوتب  هک  هلیسو  ره  هب  هداد و  صیخـشت 

دوخ و نابحاص  هب  تبسن  كانرطخ  هدنرد و  ياهگس  زا  يرایـسب  تسا ،  عوضوم  نیا  يارب  يرگید  دهاش  دننک  یم  ادیپ  دوخ  بحاص  هب 
هنوگچ اهنآ  هکنیا  تاناویح و  يافو  زا  يدایز  ياهناتـساد  دننک .  یم  راتفر  نابرهم  راذـگتمدخ  کی  دـننام  نانآ  کچوک  نادـنزرف  یتح 

اهنآ تسا  ملـسم  و  تسناد .  هناسفا  ناوت  یمن  ار  اهنآ  همه  هک  تسا  عیاش  مدرم  نایم  رد  اهباتک و  رد  دننک  یم  ناربج  ار  یناسنا  تامدـخ 
رد هک  یلامعا  اـما  تسا ،  رمتـسم  تخاونکی و  ياـهراک  همـشچرس  ًـالومعم  هزیرغ  اریز  تسناد ،  هزیرغ  زا  یـشان  ناوت  یمن  یناـسآ  هب  ار 

زورما مه  هزیرغ .  هب  اـت  تسا  رت  هیبش  روعـش  مهف و  هب  ددرگ  یم  ماـجنا  لـمعلا  سکع  ناونعب  هدوبن  ینیب  شیپ  لـباق  هک  یـصاخ  طـئارش 
ندـناسر يارب  اهرتوبک  ناراکتیانج ،  نتفرگ  يارب  سیلپ  ياهگـس  دـننک ،  یم  تیبرت  یهجوت  لباق  دـصاقم  يارب  ار  تاناویح  زا  يرایـسب 

فئاظو دـننیب و  یم  شزومآ  ندرک ،  راکـش  يارب  يراکـش  تاناویح  و  اه ،  هزاغم  زا  سنج  دـیرخ  يارب  تاناویح  زا  یـضعب  و  اه ،  هماـن 
اهنیا همه  زا  دـنا )! هدرک  حاتتفا  هسردـم  ًامـسر  تاناویح  زا  یـضعب  يارب  یتح  زورما   ، ) دـنهد یم  ماـجنا  یبیجع  تقد  اـب  ار  دوخ  نیگنس 

بوسحم تاناویح  زا  یضعب  روعـش  مهف و  يارب  يا  هظحالم  لباق  لیلد  هک  دوش  یم  هدید  یبلاطم  نآرق ،  زا  يددعتم  تایآ  رد  هتـشذگ ، 
ياـهربخ ندروآ  و  نمی » ابـس و   » هقطنم هب  دـهده  ندـمآ  ناتـساد  و  نامیلـس ،  رگـشل  ربارب  زا  ناـگچروم  ندرک  رارف  ناتـساد  دوش ،  یم 

 ، دوش یم  هدید  تاناویح  زیخاتسر  هنیمز  رد  يددعتم  ثیداحا  زین  یمالسا  تایاور  رد  تسا .  اعدم  نیا  دهاش  نامیلس  يارب  زیگنا  ناجیه 
خاش رگیدـکی  هب  زب  ود  ام  يور  شیپ  رد  هک  میدوب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تمدـخ  ام  دـیوگ : یم  هک  هدـش  لـقن  رذوبا  زا  هلمج : زا 
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ هن  دندرک : ضرع  نارـضاح  دندز ؟  خاش  رگیدکی  هب  اهنیا  ارچ  دینادیم  دومرف ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ دندز ، 
لقن ربمایپ  زا  ننست  لها  قرط  زا  یتیاور  رد  و  ( 1 ! . ) درک دهاوخ  يرواد  اهنآ  نایم  رد  يدوز  هب  و  ارچ ؟  دناد  یم  ادـخ  یلو  دومرف  ( هلآو

دنوادخ : » ءانرقلا نم  ءامجلل  صتقی  یتح  ضعبل  اهضعب  نم  صتقی  ۀمایقلا و  موی  ممالا  هذهرشحی  هللا  نا  دومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  هدش 
هتـشادن و خاش  هک  یناویح  صاصق  یتح  دریگ ،  یم  یـضعب  زا  ار  یـضعب  صاصق  دـنازیگنا و  یمرب  تماـیق  زور  ار  ناگدـنبنج  نیا  ماـمت 

هکیماگنه  » ترشح شوح  ولاذاو  میناوخ  یم  زین  ریوکت  هروس  هیآ 5  رد  ( . 2) تفرگ دهاوخ  وا  زا  تسا  هدز  خاش  وا  هب  تهج  یب  يرگید 
لئالد زا  رگید  یکی  ایند ) نیا  نایاپ  ماگنهب  عمج  رـشح و  هن   ) میریگب تماـیق  رد  رـشح  ار  هیآ  نیا  ینعم  رگا  دـنوش » یم  روشحم  شوحو 

(3  . ) دوب دهاوخ  قوف  ثحب  یلقن 

اهتشون یپ 

هنومن 5/224 ریسفت  3 ـ  هیآ .  لیذ  رانملا  ریسفت  ماعنا 2 ـ  هروس  هیآ 38  لیذ  نیلقثلا  رونو  نایبلا  عمجم  ریسفت  1 ـ 

؟  تسا هنوگچ  یخزرب  یگدنز  تسیچ و  خزرب  ملاع  94 ـ 
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؟  تسیچ خزرب  ملاع 

ایآ تسیچ ؟  دراد  رارق  ترخآ  ملاع  ایند و  ناـیم  رد  هک  یملاـع  نینچ  تاـبثا  رب  لـیلد  و  تسا ؟  اـجک  و  تسا ؟  یملاـع  هچ  خزرب  ملاـع 
؟  تسا هنوگچ  اجنآ  رد  ناراکدـب  نارفاک و  زینو  ناحلاص  نانمؤم و  لاـح  عضو  هرخـالاب  و  ینیعم ؟  هورگ  يارب  اـی  تسا  همه  يارب  خزرب 

نیا عضو  هک  اجنآ  ات  تسا  مزال  تسا و  هدـش  نآ  هب  یتاراـشا  تاـیاور  تاـیآ و  رد  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتـالاؤس  اـهنیا 
سپس دوش و  یم  لئاح  ءیش ،  ود  نایم  رد  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  لصا  رد  خزرب »  » هژاو میزادرپب .  اهنآ  خساپ  هب  دهد  یم  هزاجا  باتک 

 ، هتفرگ رارق  ترخآ  ملاع  ایند و  نایم  هک  یملاع  هب  تهج  نیمه  يور  تسا و  هدش  هتفگ  خزرب »  » دریگ رارق  رما  ود  نایم  هک  يزیچ  ره  هب 
هیلقن هلدا  قیرط  زا  دوش  یم  حاورا » ملاع   » ای و  ربق » ملاع   » هب ریبعت  نآ  زا  یهاگ  هک  یناـهج  نینچ  دوجو  رب  لـیلد  دوش .  یم  هتفگ  خزرب » »

موی یلا  خزرب  مهئارو  نم  و   ) هیآ دراد .  ینعم  نیا  رد  تحارـص  یـضعب  روهظ و  یـضعب  هک  میراد  دـیجم  نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  تسا 
نیا هب  تشگزاب  يارب  یعنام  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  ار  خزرب  هملک  دنا  هتساوخ  یضعب  دنچ  ره  تسا ،  یملاع  نینچ  دوجو  رد  رهاظ  نوثعبی )
یلو دنک ،  یم  عنم  ناهج  نیا  هب  تشگزاب  زا  ار  وا  هک  تسا  یعنام  ناسنا  رس  تشپ  هک  تسا  نیا  هیآ  موهفم  دنا  هتفگ  دننک و  یفرعم  ایند 

ایند و نایم  رد  خزرب  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  زیخاتـسر ) زور  ات  نوثعبی » موی  یلا   » هب ریبعت  اریز  دسر ،  یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  ینعم  نیا 
نادیهش تایح  هب  طوبرم  تایآ  دنک  یم  تابثا  ار  یناهج  نینچ  دوجو  ًاحیرـص »  » هک یتایآ  زا  ایند .  ناسنا و  نایم  هن  هتفرگ ،  رارق  ترخآ 

هتـشک ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  نکن  نامگ  زگره  : »» نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  ًاتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحتالو  دـننام  تسا 
تسا ربمایپ  هب  باطخ  اجنیا  رد  نارمع . ) لآ  هروس  هیآ 69  « ) دنوش یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  اهنآ  دنناگدرم  دـندش 

نورعـشتال نکلو  ءایحا  لب  تاوما  هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت  الو  دیوگ : یم  هدرک  نانمؤم  همه  هب  باطخ  هرقب  هروس  هیآ 154  رد  و  ، 
شنارای نوعرف و  نوچمه  يرگنایغط  رافک  هرابرد  هکلب  دراد  دوجو  خزرب  ناهج  نادیهـش  نوچمه  یماقمیلاع  نانمؤم  دروم  رد  اـهنت  هن  . 

دشا نوعرف  لآ  اولخدا  ۀعاسلا  موقت  موی  ًایشع و  ًاودع و  اهیلع  نوضرعی  رانلا  تسا : هدمآ  نمؤم  هروس  هیآ 46  رد  ًاحیرص  خزرب  دوجو  زین 
هداد نامرف  ددرگ  یم  اپرب  تمایق  زور  هک  یماگنه  هب  دنریگ و  یم  رارق  شتآ  ربارب  رد  ماش  حبص و  ره  شنارای ) نوعرف و   ) اهنآ : » باذعلا

هک تسا  نآ  مهم  تسین ،  ثحب  ياج  خزرب  ملاع  دوجو  لـصا  نیارباـنب  ( 1  . ) دـینک دراو  اهرفیک  نیرتدـیدش  رد  ار  نوعرف  لآ  دوش  یم 
دعب ناسنا  حور  هک  تسا  نآ  اهنآ  نیرتنـشور  هک  تسا  هدش  رکذ  یفلتخم  ياهریوصت  اجنیا  رد  هک  تسا  هنوگچ  یخزرب  یگدنز  مینادـب 
رظن ره  زا  نوچ  تسا و  رانک  رب  فیثک  هدام  نیا  ضراوع  زا  يرایـسب  زا  هک  دریگ  یم  رارق  یفیطل  داسجا  رد  ناهج  نیا  یگدـنز  ناـیاپ  زا 

ياراد هکلب  ضحم ،  يداـم  هن  و  تسا ،  درجم  یلک  هب  هن  هک  دـنیوگ  یم  یلاـثم » ندـب   » اـی یلاـثم » بلاـق   » نآ هب  تسا ،  مسج  نـیا  هیبـش 
اب تسا  نکمم  لاح  نآ  رد  هک  دـنا  هدرک  باوخ  تلاح  رد  حور  عضو  هب  هیبشت  ار  نآ  ناـققحم  زا  یـضعب  تسا .  یخزرب » درجت   » عونکی
زین ندب  نیمه  رد  نآ  شنکاو  هاگ  هک  نانچنآ  دوش  ملأتم  بذعم و  كانلوه  رظانم  ندید  رثا  رب  ای  دربب و  تذل  یتسارب  یئاهتمعن  هدـهاشم 
یم قرع  قرغ  وا  ندب  دروخ ،  یم  بات  چـیپ و  دـنز ،  یم  هرعن  دـشک ،  یم  دایرف  كانلوه ،  ياهباوخ  ندـید  ماگنه  هب  و  دوش ،  یم  رهاظ 

حاورا هک  دـندقتعم  نآ  زا  رتالاب  یتح  دـنک و  یم  تیلاعف  یلاثم  بلاق  اب  حور  یتسار  هب  باوخ  لاح  رد  هک  دـندقتعم  یـضعب  یتح  دوش . 
 ، دوخ لیم  هب  یلاثم  بلاق  نیمه  اب  هدش و  ادج  مسج  زا  ینعی  دـنک ،  ادـیپ  زین  ار  یخزرب  درجت  نامه  دـناوت  یم  زین  يرادـیب  لاح  رد  هیوق 
رد یلاثم  بلاق  هک  دننک  یم  حیرـصت  یـضعب  هکلب  ( 2) ددرگ ربخ  اب  یلئاسم  زا  دـنک و  ریـس  ناهج  رد  یـسیطانغم  ياهباوخ  قیرط  زا  اـیو 

ناکما زین  ایند  يدام  یگدنز  نیمه  رد  هاگ  دوش و  یم  ادج  یخزرب  یگدنز  زاغآ  گرم و  ماگنه  هب  اهتنم  تسه ،  یناسنا  ره  ندـب  نطاب 
ناوت یمن  ار  بلطم  لصا  میریذپن  یلاثم  بلاق  يارب  ار  تاصخشم  نیا  مامت  رگا  لاح  دوش .  یم  لصاح  وا  يارب  میتفگ ـ  هکنانچ  یئادج ـ 

خـساپ میتفگ  هچنآ  زا  ًانمـض  درادـن .  یعنام  هنوگچیه  زین  لقع  لیلد  رظن  زا  هدـش و  هراشا  نآ  هب  يرایـسب  تایاور  رد  هک  ارچ  درک  راکنا 
نیا زج  يزیچ  خسانت  هک  ارچ  تسا ،  خسانت  هلأسم  هب  داقتعا  مزلتـسم  یلاثم  دسج  هب  داقتعا  دـنیوگ : یم  یـضعب  هک  دـش  نشور  داریا  نیا 

وا تسا ،  هدرک  نایب  ینـشور  زرط  هب  یئاهب » خیـش   » موحرم ار  داریا  نیا  باوج  ددرگ .  ددعتم  ياهمـسج  هب  لقتنم  دـحاو  حور  هک  تسین 
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نیمه رد  يرگید  ندب  هب  ندب  نیا  یناریو  زا  دـعب  حور  هک  تسا  نیا  دـنراد  نآ  نالطب  رب  قافتا  ناناملـسم  همه  هک  یخـسانت  دـیوگ : یم 
ددرگ یمرب  ادـخ  نامرف  هب  نیتسخن  ياهندـب  هب  زاب  هک  تمایق  ماـیق  اـت  خزرب » ناـهج   » رد یلاـثم  ندـب  هب  حور  قلعت  اـما  ددرگزاـب ،  ملاـع 
تسا نآ  رطاخ  هب  مینک  یم  ریفکت  ار  نآ  نادقتعم  هدرک و  راکنا  ًادیدش  ار  خسانت  ام  دینیب  یم  رگا  و  درادن ،  خسانت  هب  یطابترا  هنوگچیه 

( . 3) دنرکنم یلک  هب  رگید  ناهج  رد  ار  ینامـسج  داعم  دنرگید و  ندب  هب  یندب  زا  اهنآ  یمئاد  لاقتنا  حاورا و  ندوب  یلزا  هب  لئاق  اهنآ  هک 
زا حور  اریز  دوش ،  یم  رتنـشور  خسانت  هلأسم  خـساپ  دـشاب  يدام  ندـب  نیمه  نطاب  رد  یلاثم  بلاق  دـنا  هتفگ  یـضعب  هک  روطنامه  رگا  و 

(4  . ) تسا هداد  یخزرب  تایح  همادا  يرگید  اب  هتخاس و  اهر  ار  دوخ  ياهبلاق  زا  یضعب  هکلب  هدشن  لقتنم  يرگید  بلاق  هب  دوخ  بلاق 

اهتشون یپ 

هب خزرب  تلاح  هیبشت  هک  دـنک  یم  حیرـصت  راونالا  راحب  رد  بلطم  نیا  نایب  نمـض  یـسلجم  همالع  موحرم  هنومن 14/314 2 ـ  ریـسفت  1 ـ 
هب و  دنشاب ،  يددعتم  یلاثم  ياهدسج  ياراد  هیلاع  هیوق  سوفن  دراد  ناکما  یتح  و  هدش ،  دراو  رابخا  زا  يرایسب  رد  باوخ  ایؤر و  تلاح 

تـشاد دـهاوخن  يریـسفت  هیجوت و  هب  زاین  دـنوش  یم  رـضاح  نداد  ناج  لاح  رد  سک  ره  دزن  ناماما  دـیوگ : یم  هک  یتایاور  هلیـسو  نیا 
هنومن 14/322 ریسفت  4 ـ  راونالا ج 6 ص 277 .  راحب  3 ـ  راونالاراحب ج 6 ص 271 . ) )

؟  دنراد داضت  مهاب  ترخآ  ایند و  ایآ  95 ـ 

؟  دنراد داضت  مهاب  ترخآ  ایند و  ایآ 

هروس  ) هدش یفرعم  ریخ ،  ناونع  هب  لام  تایآ ،  زا  یضعب  رد  تسا : هدش  نآ  يدام  تاناکما  ای  ایند  زا  دیجمت  حدم و  يرایسب ،  تایآ  رد 
( . هیآ 10 هعمج  هروس   ) هللا لضف  نم  اوغتباو  تسا  هدمآ  ادخ  لضف  ناونع  تحت  يدام  بهاوم  تایآ ،  زا  يرایـسب  رد  و  هیآ 180 . ) هرقب 
رد و  ( . 29 هرقب ـ   ) ًاعیمج ضرـالا  یف  اـم  مکل  قلخ  تسا » هدـیرفآ  امـش  يارب  ار  نیمز  يور  ياـهتمعن  همه   » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد 
اب هطبار  رد  هک  ار  یتایآ  همه  میهاوخب  رگا  هک  هدرک  رکذ  دینادرگ ) امش  رّخسم  ار  اهنآ   ) مکلرخس ناونع  تحت  ار  اهنآ  تایآ  زا  يرایـسب 
هب هک  یتیمها  همهنیا  اب  یلو  دش .  دهاوخ  يا  هظحالم  لباق  هعومجم  مینک ،  يروآ  عمج  تسا  ناهج  نیا  يدام  تاناکما  ندرمـش  مرتحم 

ضرع و ار  نآ  اجکی  رد  دروخ .  یم  مشچ  هب  نآرق  تایآ  رد  دنک  یم  ریقحت  ارنآ  ًاّیوق  هک  یتاریبعت  هدش ،  هداد  يدام  ياهتمعن  بهاوم و 
الا ایندلا  ةویحلا  ام  درمـش و  یم  تلفغ  رورغ و  هیام  ارنآ  رگید  ياج  رد  و  ( . 94 ءاسن ـ   ) ایندلا ةویحلا  ضرع  نوغتبت  درمـش  یم  یناف  عاتم 

بعل وهل و  الا  ایندـلا  ةویحلا  هذـه  ام  هدرمـش و  هچیزاـب  یمرگرـس و  هلیـسو  ار  نآ  رگید  دروم  رد  و  هیآ 20 . ) دـیدح  هروس  ) رورغلا عاتم 
هناگود تاریبعت  نیا  ( . 37 رون ـ   ) هللا رکذ  نع  عیبال  ةراجت و  مهیهلتال  لاجر  ادـخ  دای  زا  تلفغ  هیاـم  رگید  یئاـج  رد  و  توبکنع 64 . ) )

طوبه لحم  قح ،  ناتـسود  دجـسم  ادخ ،  نادرم  هناختراجت  ترخآ ،  هعرزم  ایند ،  وسکی  زا  دوش : یم  هدید  زین  یمالـسا  تایاور  رد  ًانیع 
و ( . 1 () هللا ءایلوا  رجتم  هللا و  یحو  طبهم  هللا و  ۀکئالم  یلصم  هللا و  ءابحا  دجـسم   ) هدش هدرمـش  دنپ ،  هظعوم و  يارـس  راگدرورپ ،  یحو 
؟  دـنراد داضت  مهاب  تایاور  تایآ و  زا  هورگ  ود  نیا  ایآ  نآ .  دـننام  رورغ و  عاتم  ادـخ و  دای  زا  يربخ  یب  تلفغ و  هیاـم  رگید  يوس  زا 

نیا هک  دیوگ  یم  ار  یناسک  دـنک ،  یم  شهوکن  شبهاوم  ایند و  زا  هک  اجنآ  هک  ارچ  تفای .  ناوت  یم  نآرق  دوخ  رد  ار  لاؤس  نیا  خـساپ 
ار ایند  یگدـنز  زج  هک  یناسک   » ایندـلا ةویحلاالا  دری  ملو  میناوخ  یم  هیآ 29  مجن  هروس  رد  دهد ،  یم  لیکـشت  ار  ناشفده  اهنت  یگدـنز 
يراـکفالخ و چـیه  زا  تاـیدام  هب  ندیـسر  يارب  دنـشورف و  یم  اـیند  هب  ار  ترخآ  هک  تسا  یناـسک  زا  نخـس  رگید  ریبعت  هب  دـنهاوخن . »

ياج هب  ار  ایند  یگدنز  هک  دیدش  یـضار  ایآ  : » ةرخالا نم  ایندـلا  ةویحلاب  متیـضرا  میناوخ  یم  هیآ 38  هبوت  هروس  رد  دـنرادن .  ابا  یتیانج 
ناشفده اهنت  ینعی  ۀلجاعلا . . .  دیری  ناک  نم  دیوگ : یم  هک  اجنآ  تسا ،  اعدم  نیا  دهاش  دوخ  ثحب ،  دروم  تایآ  دـیریذپب ! ؟ » ترخآ 
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نیا يارب  يا  هدـنز  دـهاش  دوخ  نآ  دـننام  و  هناـختراجت ) « ) رجتم  » اـی و  هعرزم »  » هب ریبـعت  ًـالوصا  تسا .  يداـم  رذـگدوز  یگدـنز  نیمه 
هدوب و مزال  تقلخ  ماظن  رد  شدوجو  ًامتح  تسا و  ادـخ  ياـهتمعن  زا  همه  هک  يداـم  ناـهج  بهاوم  هکنیا  نخـس  هاـتوک  تسا .  عوضوم 

نیـسحت لـباق  رظن  ره  زا  دریگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  ناـسنا  يونعم  لـماکت  تداعـس و  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  رگا  تسه 
ماگنه نیا  رد  هک  دوش  هدـیرب  یناسنا  يونعم و  ياهـشزرا  زا  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  هلیـسو  هن  فدـه و  کی  ناونع  هب  رگا  اـماو  تسا . 

ابیز هچ  و  تسا .  تمذـم  شهوکن و  هنوگره  روخ  رد  دوب ،  دـهاوخ  يرگدادـیب  ملظ و  یـشکرس و  نایغط و  تلفغ و  رورغ و  هیام  ًاـعبط 
مـشچ اـب  هک  سکنآ  : » هتمعا اـهیلا  رـصبا  نم  هترّـصب و  اـهب  رـصبا  نم  شزغمرپ : هاـتوک و  راـتفگ  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تسا  هدومرف 
انیبان ار  وا  ایند  دنک  هاگن  نآ  دوخ  هب  هک  سکنآ  و  دشخب ،  یم  یهاگآ  وا  هب  ایند  دـهد ) رارق  یئانیب  هلیـسو  ارنآ  و   ) درگنب نآ  هب  تریـصب 
یلوا هک  دوش  یم  هدافتـسا  اهب »  » و اهیلا »  » زا هک  تسا  يزیچ  نامه  حودـمم ،  مومذـم و  يایند  نایم  تواـفت  تقیقح  رد  ( 2 «) درک دهاوخ 
هرقب هروس  هیآ 180  رد  دنک  یم  هیکت  تورث  يور  زاسراک  رثؤم و  هلیسو  کی  ناونع  هب  مالسا  ( 3) ار هلیسو  یمود  دناسر و  یم  ار  فده 

کمک ایند  : » ةرخالا بلط  یلع  ایندلا  نوعلا  معن  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدح  رد  و  تسا .  هدـش  ریخ »  » هب ریبعت  لام »  » زا
یئایوگ دهاش  دنک  یم  رورغم  دنمتورث  نوراق  زا  ار  تمذم  نیرتدیدش  هک  صـصق  هروس  تایآ  ( 4 «) ترخآ هب  ندیسر  يارب  تسا  یبوخ 
هکناـنچ دوـش ،  رگید  يارـس  بلط  و  ترخآ » راد  ءاـغتبا   » نآ هلیـسو  هب  هـک  ددنـسپ  یم  ار  یتورث  مالـسا  اـهتنم  تـسا ،  عوـضوم  نـیا  رب 
نسحا امک  نسحا   » نآ رد  هک  ددنسپ  یم  ار  یتورث  مالـسا  ةرخالا .  رادلا  هللا  كاتآ  امیف  غتباو  دنتفگ : نوراق  هب  لیئارـسا  ینب  نادنمـشناد 
مالـسا هرخالا  دـبای  ققحت  ایندـلا  نم  کبیـصن  سنتال  نآ  رد  هک  دـنک  یم  حدـم  ار  یتورث  مالـسا  دـشاب .  ناگمه  هب  یکین  و  کـیلا » هللا 
ددرگن رثاکت »  » زیمآ نونج  هقباسم  رد  ندش  راتفرگ  یناسنا و  ياهشزرا  ندرک  شومارف  نیمز و  رد  داسف  هیام  هک  تسا  ناهاوخ  ار  یتورث 

 ، ناگمه هدافتـسا  يارب  دـشاب  يا  هلیـسو  دـناشکن .  ادـخ  ربمایپ  اب  یئور  ایور  یتح  و  نارگید » ریقحت   » و ینیب » رترب  دوخ   » هب ار  ناـسنا  و  ، 
تالکـشم اهزاین و  هب  ندیـسر  يارب  و  ناـمورحم ،  هاـکناج  ياـهمخز  رب  نداـهن  مهرم  يارب  يداـصتقا ،  دوجوم  ياـهألخ  ندرکرپ  يارب 

یم یثیدـح  رد  هکنانچ  تسا ،  ترخآ  هب  هقالع  تسین ،  اـیند  هب  هقـالع  یـسدقم  ياهفدـه  نینچ  اـب  یتورث  نینچ  هب  هقـالع  نافعـضتسم . 
یم نیا  زا   ) میدنمقالع نآ  هب  میتسه و  ایند  لابند  ام  هک  درک  تیاکـش  دـمآ و  شتمدـخ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  میناوخ 

؟  یهد ماجنا  یهاوخ  یم  هچ  ایند  تورث  نیا  اب  دومرف : تسناد ) یم  ار  درم  نآ  ياوقت  یکاپ و  هک   ) ماما میـشاب . ) تسرپ  اـیند  هک  میـسرت 
هرمع جح و  و  منک ،  قافنا  ادخ  هار  رد  میامن ،  کمک  منادـنواشیوخ  هب  و  منک ،  هیهت  ار  ما  هداوناخ  دوخ و  هنیزه  درک : ضرع  خـساپ  رد 
ندوب دساف  اجنیا  زا  و  ( 5 «) تسا ترخآ  بلط  نیا  تسین  یبلط  ایند  نیا ،  : » ةرخالا بلط  اذه  ایندلا  بلط  اذـه  سیل  دومرف : ماما  مروآ  اجب 

زا یهورگ  دـننک و  یم  یفرعم  ناربکتـسم  یماح  ار  مالـسا  هک  مالـسا  تاـمیلعت  زا  ربخیب  ياـهامن  ناملـسم  زا  یهورگ  هورگ : ود  هدـیقع 
 . دوش یم  نشور  دنهد ،  ناشن  رقف  رادفرط  تورث و  دض  ار  نآ  هداد و  ناشن  نوگرگد  ار  مالـسا  هرهچ  دـنهاوخ  یم  هک  ضرغم  نانمـشد 
 . تسا ترخآ  ایند و  رد  یهایسور  هیام  رقف  تسا .  یگتسباو  هلیسو  رقف  دنک .  یگدنز  دنلبرـس  دازآ و  دناوت  یمن  ریقف ،  تلم  کی  الوصا 

كزجحی ینغ  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگنامه  دـنک .  یم  توعد  یگدولآ  هانگ و  هب  ار  ناسنا  رقف  و 
دنک هانگ  هب  راداو  ار  وت  هک  يرقف  زا  دراد  زاب  نارگید  قح  هب  زواجت  زا  ار  وت  هک  يزاین  یب  : » مثـالا یلع  کـلمحی  رقف  نم  ریخ  ملظلا  نع 
دوخ ياـپ  يور  دنـسرب و  یئاـفک  دوخ  هلحرم  هب  دـندرگ ،  زاـین  یب  ینغ و  رتشیب ،  هچ  ره  دنـشوکب  دـیاب  یمالـسا  عماوج  ( 6 «) تسا رتهب 

(7  . ) تسا نیا  مالسا  لیصا  طخ  دننادب  دننکن و  نارگید  هب  یگتسباو  يادف  رقف ،  رثا  رب  ار  دوخ  لالقتسا  تزع و  فرش و  دنتسیاب و 

اهتشون یپ 

ثیدح  ) ج 12 ص 17 هعیشلا » لئاسو  « ـ هنومن 12/67 4 ریسفت  3 ـ هبطخ 82 .  هغالبلا  جهن  2 ـ هلمج 131 .  راصق  تاملک  هغالبلا  جهن  1 ـ 
6ـ ةراـجتلا . ) تامدـقم  باوبا  زا  باـب 7  زا  ثیدح 3   ) ص 19 ج 12  هعیـشلا » لئاسو  « ـ 5 تراـجت . ) تامدـقم  باوبا  زا  باـب 16  زا   5
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هنومن 16/174 ریسفت  7 ـ ةراجتلا . ) تامدقم  باوبا  زا  باب 6  زا  ثیدح 7   ) هحفص 17 ج 12  هعیشلا » لئاسو  »

؟  دنراد یهلا  شاداپ  نافشتکم  ناعرتخم و  ایآ  96 ـ 

؟  دنراد یهلا  شاداپ  نافشتکم  ناعرتخم و  ایآ 

دنا هدیشک  یئاسرف  تقاط  تامحز  زارد  نایلاس  رشب ،  نادنمـشناد  زا  یعمج  هک  مینیب  یم  تافاشتکا  تاعارتخا و  مولع و  خیرات  هعلاطم  اب 
« نوسیدا  » لثملا یف  دـنرادرب .  ناشناعونمه  شود  زا  يراب  هک  دـننک  یفاشتکا  عارتخا و  دـنناوتب  اـت  هدرک  لـمحت  ار  اـهتیمورحم  عاونا  و  ، 
ار یئایند  اما  داد ،  تسد  زا  زین  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  دیاش  دش و  لمحتم  شرابرپ  عارتخا  نیا  يارب  یهاکناج  تامحز  هچ  قرب  عرتخم 

دوجو هب  دابآ  عرازم  زبسرـس ،  ناـتخرد  قیمع ،  ياـههاچ  شعارتخا ،  تکرب  زا  و  دروآرد ،  تکرح  هب  ار  اـه  هناـخراک  تخاـس ،  نشور 
 ، برکیم فشک  اب  هک  روتـساپ »  » نوچمه يرگید  صاخـشا  ای  وا  درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ  دش .  نوگرگد  ایند  هرهچ  هصالخ  و  دـمآ ، 
 ، دنتـشادن نامیا  ًاضرف  هکنیا  مکح  هب  دنوش ،  هداتـسرف  منهج  رعق  هب  همه  وا  دننام  اههد  دیـشخب و  یئاهر  گرم  رطخ  زا  ار  ناسنا  اهنویلیم 

ناهج رظن  زا  دشاب ؟  تشهب  لد  رد  ناشیاج  دنا  هدادن  ماجنا  اهناسنا  هب  تمدخ  هار  رد  يریگمـشچ  راک  چیه  ناشرمع  رد  هک  يدارفا  یلو 
هدـش هدـید  رایـسب  دراد ،  شزرا  نآ  هزیگنا  كرحم و  همیمـض ،  هب  لمع  هکلب  تسین ،  یفاک  یئاـهنت  هب  لـمع  سفن  هعلاـطم  مالـسا  ینیب 

هب تسا  یناسنا  تمدخ  دصرددص  ناشفده  هک  دنراد  مه  نیا  هب  رهاظت  دـنزاس و  یم  يرگید  ریخ  يانب  ای  هسردـم  ای  ناتـسرامیب  یناسک 
بلج ای  تورث  لام و  ای  ماقم  ظفح  نآ  تسا و  هدـش  هتفهن  يرگید  بلطم  شـشوپ  نیا  ریز  هک  یلاح  رد  دـننویدم ،  نآ  هب  هک  يا  هعماج 

تـسا نکمم  سکع  هب  یلو  تسا . ! نارگید  مشچ  زا  رود  یئاهتنایخ  هب  ندز  تسد  یتح  ای  و  دوخ ،  يدام  عفاـنم  میکحت  و  ماوع ،  هجوت 
 ، ار گرزب  نادرم  نیا  هدنورپ  دیاب  نونکا  یناحور .  یناسنا و  دصرددص  يا  هزیگنا  مامت و  صالخا  اب  دهد ،  ماجنا  یکچوک  راک  یـسک 

فدـه یهاـگ  فلا : تسین : جراـخ  تروص  دـنچ  زا  ًاملـسم  و  داد ،  رارق  یـسررب  دروم  كرحم ،  هزیگنا و  رظن  زا  مه  لـمع ،  رظن  زا  مه 
تروص یمتا  ياهبمب  نتخاس  روظنم  هب  راـب  نیتسخن  هک  یمتا  يژرنا  فشک  دـننامه   ) تسا یبیرخت  لـمع  کـی  ًافرـص  عارتخا  زا  یلـصا 

رارق مود  هجرد  رد  ای  هدوبن و  فشتکم  ای  عرتخم  یعقاو  فده  هک  هدمآ  دوجو  هب  زین  ناسنا  عون  يارب  یعفانم  نآ  رانک  رد  سپس  تفرگ )
مسا و ای  يدام و  يریگ  هرهب  شفدـه  فشتکم ،  ای  عرتخم  یهاگ  ب : تسا .  نشور  ًالماک  ناعرتخم  زا  هتـسد  نیا  فیلکت  تسا ،  هتـشاد 

يارب دروآ و  یم  دوجو  هب  يا  هعفنملا  ماـع  تاسیـسأت  رتـشیب  دـمآرد  يارب  هک  دراد  يرجاـت  مکح  تقیقح ،  رد  تسا و  ترهـش  هزاوآ و 
راک رگا  و  دشاب ،  هتشاد  دمآرد  لیصحت  زج  یفده  چیه  هکنآ  یب  دروآ ،  یم  ناغمرا  هب  یتالوصحم  یتکلمم  يارب  راک و  داجیا  یهورگ 

فالخ راک  دریگ ،  ماجنا  عورشم  نیزاوم  قبط  رگا  يدیلوت  ای  تراجت  نینچ  هتبلا  تفر .  یم  نآ  غارس  هب  تشاد  يرتشیب  دمآ  رد  يرگید 
دندوبن مک  خیرات  لوط  رد  نافشتکم  ناعرتخم و  هنوگنیا  زا  و  دوش .  یمن  بوسحم  مه  یـسدقم  هداعلا  قوف  لمع  یلو  تسین ،  یمارح  و 

ًالثم  ) دوش یم  نیمات  تسا  هعماج  لاح  هب  ّرـضم  هک  یقرط  زا  نآ  زا  رتشیب  ای  دمآرد  نآ  دننیبب  رگا  هک  تسا  نامه  رکفت  زرط  نیا  هناشن  و 
 . دـنهد یم  حـیجرت  ار  یمود  صاخ ،  هتـسد  نیا  دـصرد ) يزاس 50  نیئوره  رد  دـنرب و  یم  دوس  دـصرد  تسیب  يزاـسوراد  تعنـص  رد 

یترهـش دوس و  نامه  اهنآ  شاداپ  شیوخ و  ناعونمه  زا  هن  دـنراد و  ادـخ  زا  هن  یبلط  هنوگچیه  اـهنآ  تسا  نشور  زین  هورگ  نیا  فیلکت 
دنشاب ادخ  هب  دقتعم  رگا  ای  دنراد و  یناسنا  ياه  هزیگنا  ًاملسم  هک  دنتسه  یموس  هورگ  ج : دنا .  هدیسر  نآ  هب  دنا و  هتـساوخ  یم  هک  هدوب 

دیما هب  دـنرب  یم  رـس  هب  تیمورحم  تکالف و  تیاهن  اب  اـهراوتاربال  هشوگ  رد  ار  دوخ  رمع  زا  زارد  ناـیلاس  یهاـگ  و  یهلا ،  ياـه  هزیگنا 
زا يرابغ  درگ و  دنیاشگب و  يدـنمدرد  ياپ  زا  يریجنز  دـنراد ،  میدـقت  تیناسنا  ناهج  هب  یناغمرا  و  دـننک ،  دوخ  عون  هب  یتمدـخ  هکنیا 
اما دنشاب  هتشادن  رگا  و  تسین ،  اهنآ  رد  یثحب  هک  یهلا ،  كرحم  دنشاب و  هتـشاد  نامیا  رگا  دارفا  هنوگنیا  دنناشفیب .  يا  هدید  جنر  هرهچ 

دشاب ایند  رد  تسا  نکمم  شاداپ  نیا  تشاد ،  دنهاوخ  تفایرد  دنوادخ  زا  یبسانم  شاداپ  کش  نودب  دشاب  یمدرم  یناسنا و  ناشکرحم 
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ام رب  شتایئزج  روطچ ؟  هنوگچ و  اما  دـنک ،  یمن  مورحم  ار  اهنآ  لداـع  ملاـع  دـنوادخ  ًاملـسم  دـشاب ،  رگید  ناـهج  رد  تسا  نکمم  و  ، 
مدـع اـب  هطبار  رد  اـهنآ  رگا  هتبلا  « ) دـنک یمن  عیاـض  ار  یناراـکوکین  نینچ  رجا  دـنوادخ   » تفگ ناوـت  یم  هزادـنا  نیمه  تسین ،  نـشور 

رد هک  تسا  یتاراشا  لقع ،  مکح  رب  هوالع  هلأسم  نیا  رب  لیلد  تسا . ) رتنـشور  رایـسب  هلأسم  دنـشاب  رـصاق  لهاج  قادصم  نامیا  شریذپ 
اریز دوشن ،  صاخشا  هنوگ  نیا  لماش  ( 1) نینسحملا رجا  عیـضیال  هللا  نا  هلمج  هک  میرادن  یلیلد  چیه  ام  تسا .  هدمآ  تایاور  ای  تایآ و 

دنسانشب و ار  وا  هکنآ  یب  دندمآ  وا  دزن  هک  یماگنه  فسوی  ناردارب  مینیب  یم  اذل  تسا ،  هدشن  قالطا  نانمؤم  هب  طقف  نآرق  رد  نینـسحم 
هیآ هتـشذگ  نیا  زا  میناد . » یم  ناراکوکین  زا  ارت  ام   » نینـسحملا نم  كارن  انا  دـنتفگ  وا  هب  دنتـشادنپ  یم  رـصم  زیزع  ار  وا  هک  یلاـح  رد 

دـنیب و یم  ار  نآ  دـنک  کین  راک  يا  هرذ  ینیگنـس  هزادـنا  هب  سکره   . » هری ًارـش  ةرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  ًاریخ  ةرذ  لاـقثم  لـمعی  نمف 
زا نیطقی  نب  یلع  زا  یثیدح  رد  دوش .  یم  صاخـشا  هنوگنیا  لماش  حوضو  هب  دید » دهاوخ  ار  نآ  دنک  دب  راک  يا  هرذ  رادقم  هب  سکره 
اب هیاسمه  هب  تبـسن  نامیا  یب  درم  تشاد ،  يرفاک  هیاسمه  هک  دوب  ینامیا  اب  درم  لیئارـسا  ینب  رد  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما 

هتفگ هب  و  دوش . . .  شتآ  يامرگ  زا  عنام  هک  درک  انب  يا  هناخ  وا  يارب  ادـخ  تفر  ایند  زا  هک  یتقو  درک ،  یم  يراـتفر  کـین  دوخ  ناـمیا 
نب هللادـبع  هراـبرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  زین  و  ( 2 «) دـشاب یم  تنمؤم  هیاسمه  هب  تبـسن  تیراتفر  کین  ببـس  هب  نیا  دـش 

لاؤس تسا ،  ناعدـج  نیا  منهج  لها  نیرتباذـع  مک  : » هدـش لقن  نینچ  دوب  شیرق  نارـس  زا  تیلهاج و  فورعم  ناکرـشم  زا  هک  ناعدـج 
هک میناوــخ  یم  يرگید  تــیاور  رد  ( 3 «) درک یم  ریـس  ار  ناگنـسرگ  وا  : » ماـعطلا مـعطی  ناـک  هـنا  دوـمرف : ارچ ؟  هللا  لوـسر  اـی  دـندرک 

باذع دنوادخ  : » هسفن ءاخـسب  دیدشلا  باذعلا  کیبا  نع  عفد  دومرف : یئاط ) متاح  دنزرف   ) متاح نب  يدـع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
یهورگ هک  میناوخ : یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و  ( . 4 «) تشادرب وا  ششخب  دوج و  رطاخ  هب  تردپ  زا  ار  دیدش 

تفگ و یم  نخـس  رتشیب  همه  زا  هک  دوب  يدرم  اهنآ  نایم  رد  دندمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  لادج » ثحب و   » يارب نمی  زا 
شراثآ هک  دش  ینابصع  نانچنآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دومن ،  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ربارب  رد  یـصاخ  تجاجل  تنوشخ و 

: درک غالبا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هب  نینچ  نیا  ار  یهلا  مایپ  دمآ و  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دیدرگ ،  راکشآ  ًالماک  شکرابم  هرهچ  رد 
وا يوس  هب  ور  تسشن ،  ورف  شمـشخ  نخـس  نیا  ندینـش  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دنمتواخـس  تسا  يدرم  نیا  دیامرف  یم  دنوادخ 

نارگید تربـع  هک  متفرگ  یم  تخـس  وـت  رب  ناـنچنآ  دوـبن  نآ  رطاـخ  هب  رگا  تسا و  هداد  یماـیپ  نینچ  نم  هب  راـگدرورپ  دوـمرف : درک و 
زج يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  درک ،  ضرع  یلب ،  دومرف : دراد ،  تسود  ار  تواخـس  تراـگدرورپ  اـیآ  دیـسرپ  درم  نآ  يدرگ . 

دوخ دزن  زا  ار  سکچیه  نونکاـت  هک  دـنگوس  هدرک  ثوعبم  ار  وت  هک  یئادـخ  ناـمه  هب  یتـسه و  وا  هداتـسرف  لوـسر و  وـت  تسین و  هللا » »
هک دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  يرایـسب  زا  مه  تایآ و  یـضعب  زا  مه  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  ( . 5 «) ما هدنادرگنرب  مورحم 

دنزب رـس  نامیا  دـقاف  دارفا  زا  مه  لامعا  نیرتهب  رگا  نیاربانب  تسا ،  تشهب  رد  دورو  اـی  لاـمعا و  یلوبق  طرـش  تیـالو  یتح  اـی  ناـمیا و 
بـسانم شاداپ  و  تسا ،  یبلطم  لامعا » یلوبق   » هلأسم هک  تفگ  خساپ  نینچ  لاؤس  نیا  زا  ناوت  یم  یلو  دوب .  دهاوخن  ادخ  هاگرد  لوبقم 

یضعب باکترا  اب  ای  بلق و  روضح  نودب  زامن  ًالثم  هک  تسا  نیا  مالسا  نادنمشناد  نایم  رد  روهشم  تهج  نیمه  هب  رگید ،  بلطم  نتشاد 
تسا و ادخ  نامرف  تعاطا  و  تسا ،  حیحـص  ًاعرـش  يزامن  نینچ  میناد  یم  هکنیا  اب  تسین ،  ادـخ  هاگرد  لوبقم  تبیغ ،  دـننام  ناهانگ  زا 

یلاع هبترم  نامه  لمع  لوبق  نیاربانب  دوب .  دـهاوخن  شاداپ  نودـب  ادـخ  نامرف  تعاطا  هک  تسا  ملـسم  دوش و  یم  بوسحم  هفیظو  ماجنا 
نیرتیلاع دـشاب ،  هارمه  نامیا  اـب  یمدرم  یناـسنا و  تامدـخ  رگا  میئوگ : یم  میئوگ ،  یم  ار  نیمه  زین  اـم  ثحب ،  دروم  رد  تسا و  لـمع 

نیمه زین  تشهب  رد  دورو  هنیمز  رد  دوـب ،  دـهاوخن  شاداـپ  یبو  اوـتحم  یب  یلک  هب  تروـص  نیا  ریغ  رد  یلو  تشاد ،  دـهاوخ  ار  اوـتحم 
(6  . ) دشاب تنج  رد  دورو  ًارصحنم  تسین  مزال  لمع  شاداپ  هک  میئوگ  یم  ار  خساپ 

اهتشون یپ 
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ـ  4 هحفـص 382 .  كردم  نامه  3 ـ  هحفص 377 .  یناپمک  پاچ  راحب ج 3  2 ـ  رگید .  ياه  هروس  یـضعب  هیآ 90 و  فسوی  هروـس  1 ـ 
هنومن 10/313 ریسفت  6 ـ  لبق .  كردم  5 ـ  هحفص 607 .  دلج 2  راحبلا  ۀنیفس 

؟  تسا مادک  نآ  هفسلف  تسیچ و  لامعا  همان  97 ـ 

؟  تسا مادک  نآ  هفسلف  تسیچ و  لامعا  همان 

ره لامعا  « ) کباتک أرقا  ًاروشنم  هاقلی  ًاباتک  ۀمایقلا  موی  هل  جرخن  هقنع و  یف  هرئاط  هانمزلا  ناسنا  ّلکو   » میناوخ یم  هیآ 13  ءارسا  هروس  رد 
نامه نیا   ) دـنیب یم  هدوشگ  دوخ  ربارب  رد  ار  نآ  هک  میروآ  یم  نوریب  وا  يارب  یباتک  تمایق  زور  ام  میا  هداد  رارق  شندرگ  هب  ار  یناـسنا 

هچ نآ  زا  فدـه  تسیچ و  همان  نیا  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  ناوخب ) . . .  ار  تباتک  میئوگ : یم  وا  هب  تسوا  لاـمعا  هماـن 
زور و  دوش ،  یم  تبث  يا  هماـن  رد  تاـیئزج  ماـمت  اـب  یمدآ  لاـمعا  همه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  عوـمجم  زا  دـشاب ؟  یم 

زا کش  نودـب  همان  نیا  دـنهد  یم  وا  پچ  تسد  هب  دـشاب  راکدـب  رگا  و  وا ،  تسار  تسدـب  شلامعا  همان  دـشاب  راکوکین  رگا  زیخاتـسر 
دـشاب یمن  ناسنا » حور   » زج يزیچ  لمع  همان  نیا  دنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب  اذـل  و  تسین ،  یلومعم ،  ياه  همان  رتفد و  باتک و  سنج 
هکنیا ای  دراذـگ .  یم  ام  ناج  حور و  رد  يرثا  هاوخان  هاوخ  میهد  یم  ماجنا  یلمع  ره  اـم  اریز  ( 1) تسا تبث  نآ  رد  لامعا  همه  راـثآ  هک 

یم ماجنا  ار  دوخ  لامعا  نآ  رد  هک  تسا  یئاـضف  اوه و  نیمز و  رتـالاب  نآ  زا  و  اـم ،  نت  تسوپ  یتح  اـم  رکیپ  ياـضعا  لـمع ،  هماـن  نیا 
هچرگ دـنوش .  یم  سکعنم  نیمز  اوه و  رد  دـندنب ،  یم  شقن  ام  رکیپ  تارذ  همه  مسج و  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ  ام  لامعا  هک  ارچ  میهد ، 

ادیپ يا  هزات  دید  زور  نآ  رد  هک  يزور  و  دراد ،  دوجو  کش  نودـب  اّما  تسین ،  یندرک  كرد  سوسحم و  ایند  نیا  رد  ام  يارب  راثآ  نیا 
 ، دزاس فرحنم  دـش ،  رکذ  الاب  ریـسفت  رد  هچنآ  زا  ار  ام  دـیابن  زگره  ندـناوخ »  » هب ریبعت  میناوخ .  یم  مینیب و  یم  ار  اـهنیا  همه  مینک  یم 

میئوگ یم  هاگ  هّرمزور  تاریبعت  رد  ًالثم  دهد ،  یم  ياج  شعیسو  ینعم  رد  ار  هدهاشم  هنوگره  هک  دراد  یعیسو  موهفم  زین  ندناوخ  اریز 
 ، ندناوخ هب  ریبعت  نینچمه  مدناوخ ،  ار  شا  هیقب  دزرس ،  ینالف  زا  هک  ار  لمع  نالف  ای  دراد و  یمیمصت  هچ  هک  مدناوخ  وا  ياهمـشچ  رد 

نیا طوطخ  میناوخ  یم  نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  تسا .  جئار  زورما  زین  دنریگ  یم  نارامیب  زا  هک  یئاهـسکع  دروم  رد 
ای ناسنا  هدـش  طبـض  يادـص  دـننام  تسرد  تسا ،  لمع  دوخ  ینیوکت  یعقاو و  راثآ  هک  اریز  تسین ،  راکنا  لباق  هجوچیه  هب  لـمع  هماـن 

تایآ رد  لامعا  همان  حرـش  هدرتسگ و  نایب  کش  نودـب  لامعا ) همان  هفـسلف  اّما  و  ( ) 2  . ) وا تشگنا  رثا  ای  دـنا و  هتفرگ  وا  زا  هک  یـسکع 
راثآ روظنم  هب  لوا  هجرد  رد  دوش  یم  تبث  نآ  رد  تاین  نانخـس و  لامعا و  تایئزج  مامت  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ًاـصوصخم  تاـیاور  ینآرق و 

ینابم تیوقت  و  حاورا ،  لماکت  و  سوفن ،  بیذهت  يارب  يا  هلیـسو  ار  یعقاو  فراعم  مامت  حرـش  نآرق  میا  هتفگ  ًارارک  تسا و  نآ  یتیبرت 
اجکی دوش و  یم  تبث  زیچ  همه  هک  دنـشاب  شیوخ  راتفر  راتفگ و  بقارم  هک  دـهد  یم  رادـشه  اهناسنا  هب  و  هداد ،  رارق  يوقت ،  قـالخا و 
نامیا هک  یـسک  تسا و  اهنیا  همه  قوف  ام  راگدرورپ  یملع  هطاحا  هک  تسا  تسرد  دش .  دـهاوخ  هداد  هئارا  تساک  مک و  یب  تمایق  رد 

 ، مدرم بلاغ  رد  یلو  درادـن ،  لامعا  همان  هب  يزاین  دراد ،  نامز  ره  اـج و  همه  رد  وا  يدوجو  روضح  دـنوادخ و  یملع  هطاـحا  هب  لـماک 
الماک هاگتسد  کی  تسا و  وا  هارمه  یتوص  طبض  راون  ًامئاد  دناد  یم  هک  یسک  دشاب .  یناوارف  راثآ  أشنم  دناوت  یم  تقیقح  نیا  هب  هجوت 

نآ و  اهملیف ،  نیا  مامت  ماجنارـس  و  دنک ،  یم  يرادربملیف  وا ،  نوریب  نورد و  و  رهاظ ،  نطاب و  زا  عامتجا  تولخ و  رد  يرادربملیف  زهجم 
یناسنا نینچ  نیقی  روط  هب  دوش ،  یم  حرطم  گرزب  لدـع  هاگداد  کی  رد  يراکنا  لباق  ریغ  ایوگ و  هدـنز و  هدـنورپ  تروص  هب  اـهراون ، 

هب نامیا  دوش .  یم  مکاـح  وا  دوجو  نورب  نورد و  رب  يدـنمورین  ياوقت  و  دوب ،  دـهاوخ  شیوخ  راـتفگ  راـتفر و  لاـمعا و  بقارم  ًـالماک 
و دنلامعا ،  نیا  طبض  تبث و  رومأم  دنناسنا و  اب  زور  بش و  هک  یناگتشرفو  تسا  رطتـسم  نآ  رد  يریبک  ریغـص و  ره  هک  لمع  همان  هلأسم 

یم نایامن  نآ  رد  روتـسم  ناهانگ  مامت  دوش و  یم  هدوشگ  ناگمه  هدید  ربارب  رد  لامعا  همان  رـشحم  هنحـص  رد  هک  تقیقح  نیا  هب  نامیا 
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ببس ناراکوکین  لامعا  همان  سکع  هب  تسا .  ناهانگ  زا  یبیجع  هدنراد  زاب  لماع  تسا  نمـشد  تسود و  نایم  رد  یئاوسر  هیام  ددرگ و 
رب یمهم  هزیگنا  نیا  تسا و  رترثؤم  رتالاب و  رترب و  دـش  هتفگ  ملیف  راون و  لاثم  رد  هچنآ  زا  یتح  ددرگ ،  یم  اهنآ  راختفا  راـبتعا و  وربآ و 

و ددرگ ،  یم  مهم  قیاقح  نیا  زا  ناسنا  يرود  هیام  تلفغ  باجح  هاگ  و  تسا ،  فیعـض  اـهنامیا  هاـگ  اـهتنم  دوب ،  دـهاوخ  کـین  لاـمعا 
(3) تسا یفاک  یناسنا  ره  تیبرت  يارب  ینآرق  لصا  نیا  هب  نامیا  هنرگ 

اهتشون یپ 

نآرق 6/107 مایپ  ریسفت  هنومن 12/55 3 ـ  ریسفت  2 ـ  یفاص .  ریسفت  1 ـ 

؟  تسا هنوگچ  تمایق  رد  لامعا  شجنس  يوزارت  98 ـ 

؟  تسا هنوگچ  تمایق  رد  لامعا  شجنس  يوزارت 

ینیگنس یعون  اجنآ  رد  اهناسنا  لامعا  يارب  هک  دنا  هدش  روبجم  دنا  هتشادنپ  ایند  نیا  ياهوزارت  نوچمه  ار  ناهج  نآ  ياهوزارت  هک  اهنآ   
نآ ماع  ینعم  هب  شجنـس  هلیـسو  نازیم »  » زا روظنم  هک  دهد  یم  ناشن  نئارق  یلو  دشاب .  اهوزارت  نآ  اب  نیزوت  لباق  ات  دنوش ،  لئاق  نزو  و 

دنیوگ یم  شجنس  امد  ای  هرارحلا » نازیم   » ار ترارح  شجنس  هلیسو  دراد ،  دوخ  بسانم  شجنس  هلیـسو  يزیچ  ره  میناد  یم  اریز  تسا ، 
اب ار  نادب  ناکین و  لامعا  هک  دنتـسه  یناسک  لامعا  شجنـس  ياهنازیم  زا  روظنم  نیاربانب  جنـساوه . »  » ای ءاوهلا » نازیم   » ار اوه  هلیـسو  و  ، 
ْنِم َۀّمئألا  َو  َنینِمؤْملا  َریمَا  ّنإ  هدمآ : تیاور  رد  هک  دنک  یم  لقن  دـیفم  خیـش  زا  یـسلجم  همالع  موحرم  هکنانچ  دنجنـس ،  یم  اهنآ  لامعا 

یفاـک و لوـصا   » رد ( . 1 «) دـنتمایق لدـع  ياهنازیم  ( مالـسلا هیلع   ) وا نادـنزرف  زا  ناماما  ناـنمؤمریما و   » ُنیزاوَْملا مُه  مالـسلا ) هیلع   ) ِِهتَّیِّرُذ
ياهوزارت ام   » ۀـمایقلا مویل  طسقلا  نیزاوملا  عضن  هیآ و  ینعم  زا  یـصخش  هک  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  زین  راـبخالا » یناـعم 

ناربمایپ و  » نامه شجنـس  ياهنازیم  مالـسلا ) هیلع   ) ُءایِـصْوالا َو  ُءاِیْبنالا  ُمُه  دومرف : درک ،  لاؤس  مینک » یم  بصن  تمایق  زور  رد  ار  لدـع 
رب مالـس  : » ِلامْعألا ِناَزیِم  یَلَع  ُمالَّسلَا  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هقلطم  تارایز  زا  یکی  رد  ( . 2 «!) دنتسه اهنآ  نانیشناج 
يا هزادنا  نآ  هب  سک  ره  لامعا  و  دنلامعا ،  شجنس  ياهـسایقم  هنومن ،  گرزب و  ياهتیـصخش  نیا  عقاو  رد  ( . 3 «!) لامعا شجنس  نازیم 
زین هللا  ءایلوا  زین  ناهج  نیا  رد  یتح  تسا ،  نزو  مک  اـی  نزویب  درادـن  تهابـش  اـهنآ  هب  هچنآ  و  تسا ،  نیزو »  » دراد تهابـش  اـهنآ  هب  هک 

(4  . ) دسر یم  زورب  روهظ و  هلحرم  هب  هلأسم  نیا  رگید  ناهج  رد  یلو  دنشجنس  سایقم 

اهتشون یپ 

رد ثیدـح  نیا  ریظن  هحفص 419  دـلج 1  یفاـک  لوصا  و  هحفص 61 ـ  دلج 3  ناهرب  ریـسفت  2 ـ  هحفص 252 .  دـلج 7  راونالا  راـحب  1 ـ 
هدروآ هقلطم  ترایز  زا  لوا  تراـیز  ناونع  هب  ار  تراـیز  نیا  ناـنجلا » حـیتافم   » رد یمق  ثدـحم  موحرم  3 ـ  تسا .  هدمآ  رگید  ریـسافت 

نآرق 6/159 مایپ  ریسفت  4 ـ  تسا . 

؟  تسیچ طارص  لپ  تقیقح  99 ـ 

؟  تسیچ طارص  لپ  تقیقح 

لها يارب  ناهج ،  نیا  زا  رتالاب  رترب و  تسا  یملاع  هک  گرم  زا  سپ  ناهج  تمایق و  هب  طوبرم  قیاقح  هب  تبسن  یلیصفت  یهاگآ  هچرگ   
یم هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  تایآ و  زا  هچنآ  دوب . ! دهاوخن  نآ  هب  تبـسن  یلامجا  یهاگآ  زا  عنام  رما  نیا  یلو  تسا ،  نکمم  ریغ  ایند 
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یم نآ  زا  تعرـس  هب  ناکین  دـنوش ،  یم  دراو  نآ  رب  نادـب  ناکین و  هک  تشهب  ریـسم  رد  خزود  رب  تسا  یلپ  طارـص  هک  تسا  نیا  دوش ، 
هدافتـسا تایاور  زا  يا  هراپ  زا  یتح  دنوش ، ! یم  خزود  ریزارـس  هدرک ،  طوقـس  نادب  و  دنـسر ،  یم  قح  نایاپ  یب  ياهتمعن  هب  دـنرذگ و 

هیلع ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  دراد .  اهنآ  حـلاص  لاـمعا  صـالخا و  ناـمیا و  نازیم  هب  یگتـسب  نآ  زا  مدرم  روبع  تعرـس  هک  دوش  یم 
نوچمه یضعب  اهوناز ،  تسد و  اب  یـضعب  ورزیت ،  بسا  نوچمه  یـضعب  و  دنرذگ ،  یم  نآ  زا  قرب  دننام  یـضعب  : » میناوخ یم  مالـسلا )

( . 1 «) دنک یم  اهر  ار  يزیچ  دریگ و  یم  ار  يزیچ  اهنآ  زا  خزود  شتآ  هاگ  دنرذگ ) یم  و   ) دنوش یم  نازیوآ  نآ  هب  یـضعب  و  ناگدایپ ، 
ار تشهب  تیفاع  ردق  خزود  هدـهاشم  اب  نایتشهب  وسکی  زا  تسا .  یفیطل  تاکن  اجنیا  رد  تفر ؟  تشهب  يوس  هب  منهج  يور  زا  دـیاب  ارچ 

رذگ تاوهـش  نازوس  منهج  يور  را  دـیاب  اجنیا ،  رد  ام  عضو  زا  تسا  یمـسجت  اجنآ  رد  طارـص  عضو  رگید  يوس  زا  و  دـنناد ،  یم  رتهب 
هار نیا  زا  ناشهاگرذگ  ماجنارس  هک  ناگدولآ  نامرجم و  همه  يارب  يّدج  تسا  يدیدهت  موس  يوس  زا  و  دیـسر ،  اوقت  تشهب  هب  درک و 

لاؤس طارـص »  » هرابرد مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  دیوگ  یم  هک  میناوخ  یم  رمع » نب  لضفم   » ثیدح رد  اذـل  تسا .  كانرطخ  کیراب 
ایند و رد  یطارـص  تسا ،  طارـص  ود  دوزفا : سپـس  تسا .  لاعتم  دنوادخ  تخانـش  تفرعم و  يوس  هب  قیرط  نامه  طارـص  دومرف : مدرک 

یطارص زا  دنک  ءادتقا  وا  تیاده  هب  دسانـشب و  ار  وا  سکره  تسا ،  هعاطالا  بجاو  ماما  نامه  ایند  رد  طارـص  اّما  و  ترخآ ،  رد  یطارص 
منهج شتآ  رد  دزرل و  یم  ترخآ  طارـص  رب  شمدـق  دسانـشن  اـیند  رد  ار  وا  سک  ره  و  درذـگ ،  یم  ترخآ  رد  منهج  رب  تسا  یلپ  هـک 

نیب لدتعم  میقتسم  طارص  هب  ترخآ ) ایند و  طارص   ) طارص ود  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما  ریـسفت  رد  ( . 2 «) دنک یم  طوقس 
رطخ رپ  هار  نیا  زا  روبع  یمالسا  تایاور  رد  هک  تسا  هّجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  ( . 3) تسا هدش  ریسفت  ترخآ » طارص   » و ریصقت »  » و ّولغ » »
یَلَع َّنِا  تسا : هدمآ  مالـسلا )) هیلع   ) قداص ماما  زا  مهو  ( ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  تسا ،  هدـش  هدرمـش  لکـشم 

تقیقح و  میقتسم »  » طارص ( . 4 «!) ریـشمش زا  رتزیت  وم و  زا  رتکیراب  تسا  یلپ  خزود  رب  : » ِفیَّسلا ْنِم  ُّدَـحَا  َو  ِْرعَّشلا  ْنِم  ُّقَدَا  ًارْـسِج  َمَّنَهَج 
و تسین ،  شیب  یکیراب  طخ  میقتسم  ّطخ  هک  ارچ  ریـشمش ،  زا  رتزیت  و  وم ،  زا  رتکیراب  تسا ،  نینچ  زین  ایند  نیا  رد  تلادع »  » و تیالو » »

نینچ تسا  طارص  نیا  زا  ینیع  مّسجت  هک  تمایق  طارـص  هک  تسا  یعیبط  و  تسا .  تسار  پچ و  رد  یفارحنا  طوطخ  تسه  هچ  ره  هیقب 
یم كانرطخ  هداج  نیا  زا  حلاص  لامعا  نامیا و  هیاس  رد  تعرـس  اب  یهورگ  دـش  هراشا  زین  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  لاح  نیا  اب  یلو  دـشاب . 
هداج نیا  زا  روبع  دناوت  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نادناخ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  اب  طابترا  کش  نودب  دنرذگ . 

َْمل َمَّنَهَج  یَلَع  ُطارِّصلا  َبُِصن  َو  ِۀَمایِْقلا  ُمْوَی  َناک  اذِا  میناوخ : یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  دزاس ،  ناسآ  ار  فوخم 
دوش هداد  رارق  منهج  يور  طارـص  هک  یماگنه  تمایق  زور  (!: » مالـسلا هیلع  ) ِبلاط یبَا  ِْنب  ِّیلَع  ُۀَیالَو  هیف  ٌزاوَج  ُهَعَم  َناک  ْنَم  ِالا  ِْهیَلَع  ْزُجَی 

( . 5 «) دـشاب هدوب  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  هزاجا  نآ  رد  دنـشاب و  هتـشاد  يا  هزاجا  هک  دـننک  یم  روبع  نآ  زا  یناسک  اهنت 
و مالسلا ) هیلع  ) یلع تیالو  تسا  یهیدب  تسا .  هدمآ  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  هرابرد  رگید  ریبعت  هب  ینعم  نیمه  ریظن 
ات عقاو  رد  تسین ،  ادـج  موصعم  نایاوشیپ  ریاس  مالـسا و  نآرق و  هب  هقالع  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ تیالو  زا  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف

تایاور هنیمز  نیا  رد  و  تسین ،  نکمم  طارـص  زا  روبع  دـشابن  رارقرب  گرزب  نایاوشیپ  نیا  اب  لـمع ،  قـالخا و  ناـمیا و  رظن  زا  یطاـبترا 
 ، 13 تایاور 12 ،  ًاصوصخم  طارص ،  لصف  دلج 8  راونالاراحب  هب  دنناوت  یم  رتشیب  یهاگآ  يارب  نادنمقالع   ، ) تسا هدش  دراو  يددعتم 

هدنزغل فوخم ،  هاگرذگ  تسا ،  یطارص  نینچ  هب  نامیا  یتیبرت  دعب  هرابرد  اجنیا  رد  نخـس  نیرخآ  دننک . ) هعجارم   17  ، 16  ، 15  ، 14
لاؤس يزیچ  زا  فقوم  ره  رد  و  دراد ،  يددـعتم  ياههاگتـسیا  فقاوم و  هک  یهاگرذـگ  ریـشمش ،  زا  رتزیت  وم ،  زا  رتکیراب  كانرطخ ،  ، 

نآ زا  روبع  هزاجا  هک  یهاگرذگ  نآ ،  دننام  و  تلادع ،  زا  یئاج  محر ،  هلـصو  تناما  زا  يرگید  ياج  زامن ،  زا  اج  کی  رد  دـننک ،  یم 
هرخـالاب و  تسین ،  ریذـپ  ناـکما  اـهنآ  قـالخا  هب  قـّلخت  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  و  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تیـالو  نودـب 

درذگب نآ  زا  تمالس  هب  دناوتن  یـسک  رگا  و  دراد ،  ار  نآ  زا  روبع  یئاناوت  شحلاص  لمع  نامیا و  رون  رادقم  هب  سکره  هک  یهاگرذگ 
نیا هب  هّجوت  تفای .  دـهاوخن  هار  تشهب  ینعی  راگدرورپ ،  يدام  يونعم و  ياهتمعن  نوناک  هب  زگره  و  تسا ،  یمتح  خزود  رد  شطوقس 
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رد رتشیب  هچره  تقد  هب  ار  وا  و  تشاد ،  دـهاوخ  وا  تیبرت  ناسنا و  لامعا  رد  يا  هدرتسگ  باـتزاب  کـش  نودـب  نآ  هب  ناـمیا  و  یناـعم ، 
(6  . ) دزاس یم  راداو  هللا  ءایلوا  قالخا  هب  قلخت  و  لطاب ،  زا  قح  قیقد  يزاس  ادج  و  یگدنز ،  ياههار  باختنا 

اهتشون یپ 

دلج همکحلا  نازیم  4 ـ  ثیدح 18 .  هحفص 69  دلج 8  راحب  3 ـ   . 1 ثیدح هحفص 32  رابخالا  یناعم  2 ـ  سلجم 33 .  قودص  یلاما  1 ـ 
هحفص دلج 8  راحب   ) تسا هدمآ  طارصلا  هملک  ًارْسج  مّنهج  یلع  ّنا  هلمج : ياج  هب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ثیدح  رد  هحفص 348 ـ   5

نآرق 6/191 مایپ  ریسفت  6 ـ  ثیدح 11 .  هحفص 68  دلج 8  راونالا  راحب  5 ـ  ثیدح 1 . )  64

؟  تسیچ تعافش  هفسلف  100 ـ 

؟  دشاب یمن  هانگ  هب  قیوشت  تعافش  ایآ 

ياه هعماج  رد  يزاـب  یتراـپ  هیبش  يزیچ  هن  یگداـتفا و  بقع  لـماع  هن  یـصاعم ،  يارب  زبس  غارچ  هن  تسا و  هاـنگ  هب  قیوشت  هن  تعاـفش 
هزرابم دیما و  داجیا  فلا : هلمج : زا  دراد ،  هدنزاس  تبثم و  راثآ  نوگانوگ  تاهجزا  هک  تسا  یتیبرت  مهم  هلأسم  کی  هکلب  زورما ،  يایند 

هک یناـسک  رب  سأـی  حور  نآ  لاـبند  هب  دوش و  یم  یمهم  ناـهانگ  باـکترا  ببـس  سفن  ياوه  هبلغ  هک  دوـش  یم  رایـسب  سأـی ـ  حور  اـب 
اریز دهد ،  یم  قوس  ناهانگ  رد  ندـش  روهطوغو  رتشیب ،  یگدولآ  هب  ار  اهنآ  سأی  نیا  و  دـنک ،  یم  هبلغ  دـنا  هدـش  ناهانگ  نآ  بکترم 
یم دیون  اهنآ  هب  هللا  ءایلوا  تعافـش  هب  دـیما  یلو  تماق . ! دـص  هچ  تماق  کی  هچ  نیاربانب  هتـشذگ ،  ناشرـس  زا  بآ  دـننک  یم  رکف  اهنآ 

ددرگ ناربج  ناکاپ  ناکین و  تعافش  قیرط  زا  اهنآ  هتشذگ  تسا  نکمم  دننک ،  حالصا  ار  دوخ  و  دنوش ،  فقوتم  اج  نیمه  رگا  هک  دهد 
اب يونعم  يا  هطبار  داـجیا  ب : دـنک .  یم  کـمک  يوقت  حالـص و  يوس  هب  تشگزاـب  هاـنگ و  ندـش  فقوتم  هب  تعافـش  دـیما  نیارباـنب  ، 

یعون دوجو  هب  طونم  تعافـش  هک  تسا  ناسآ  هجیتن  نیا  نتفرگ  دش  هتفگ  الاب  رد  تعافـش  موهفم  ریـسفت  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  هللاءایلوا ـ 
ًاملسم تانسح .  ماجنا  و  هلضاف ـ  تافص  زا  یـضعب  و  نامیا ،  رظن  زا  يونعم  يا  هطبار  تسا ،  هدنوش » تعافـش   » و عیفـش »  » نایم رد  هطبار 

 ، دهد ماجنا  تسا  اهنآ  ياضر  بجوم  هک  يراک  و  دزاس ،  رارقرب  ار  هطبار  نیا  یعون  هب  دنک  یم  یعـس  دراد  تعافـش  هب  دیما  هک  یـسک 
وا تیبرت  يارب  يرثؤم  لـماع  روما  نیا  هعومجم  دلـسگن .  رخآ  هب  اـت  ار  یتـسود  تبحم و  ياهدـنویپ  دـنکن ،  بارخ  ار  رـس  تشپ  ياـهلپ 

دروآ يور  کین  لامعا  هب  اهیگدولآ  زا  يا  هراپ  رانک  رد  لقاال  ای  دیآرد ،  ناگدولآ  فص  زا  ًاجیردت  هک  دوش  یم  ببـس  و  دوب ،  دهاوخ 
رکذ تعافش  هرابرد  یفلتخم  طئارش  نآرق  تایآ  رد  تعافـش ـ  طئارـش  لیـصحت  ج :  دبای .  یئاهر  ناطیـش  ناماد  رد  رتشیب  طوقـس  زا  و  ، 

يوحن هب  ار  هزاجا  نذا و  نیا  دیاب  دراد ،  تعافـش  راظتنا  دـیما و  هک  یـسک  ًامّلـسم  دوب ،  راگدرورپ  هزاجا  نذا و  رتمهم  همه  زا  هک  هدـش 
يارب اهنت  تعافش  تمایق  رد  هک  تسا  هدمآ  تایآ  زا  یضعب  رد  تسا .  ادخ  بولطم  بوبحم و  هک  دهد  ماجنا  يراک  ینعی  دزاس ،  مهارف 
هدمآ ءایبنا  هیآ 28  رد  هط 109 . )  ) تسا یضار  وا  راتفگ  زا  هداد و  وا  تعافـش  يارب  هزاجا  نامحر  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  دیفم  یناسک 
میرم هیآ 87  قبط  و  دنـسرب ،  ادـخ ) يدونـشخ   ) ءاضترا ماقم  هب  هک  دـندش  یم  تعافـش  قیرط  زا  یگدوشخب  لومـشم  یناسک  اهنت  تسا 

تائیـس تانـسح و  هب  فارتعا  وا و  لدع  هاگداد  ادـخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  تاماقم  نیا  همه  میتفگ  هکنانچ  و  دنتـسه ،  یهلا  دـهع  ياراد 
رد هوالعب  دوش .  یم  ادیپ  تسا  هدـش  لزان  ادـخ  يوس  زا  هک  یتاررقم  مامت  تحـص  هب  یهاوگ  و  دـب ) لامعا  يدـب  کین و  لامعا  یکین  )
ره هب  ملظ   ) ناملاظ فص  زا  دیاب  تعافـش  ناراودـیما  بیترت  نیا  هب  دوش ،  یمن  ناملاظ  لماش  تعافـش  هک  تسا  هدـمآ  تایآ  زا  یـضعب 

رظن دیدجت  شیوخ  هتشذگ  لامعا  رد  تعافش  ناراودیما  هک  دوش  یم  ببس  تاهج  نیا  هعومجم  دندرگ .  جراخ  دوش ) ریـسفت  هک  ینعم 
ناعفاش هلسلس  هب  هجوت  د : تسا .  تیبرت  رثؤم  لماع  تبثم و  هطقن  کی  زین  دوخ  نیا  دنریگب ،  يرتهب  ياهمیمصت  هدنیآ  هب  تبـسن  دننک و 
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يرگید لیلد  تسا ،  هدش  یمالسا  تایاور  رد  هک  یتاحیرصت  نینچمه  و  هدمآ ،  ینآرق  تایآ  رد  ناعیفـش  هرابرد  هک  یتاراشا  هب  هجوت   ـ
ُمِحَّرلا َو  ُنآْرُْقلا ،  ٌۀَسْمَخ  ُءاعَفُّشلا  میناوخ : یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  تسا .  تعافش  هلأسم  یتیبرت  ياه  هبنج  رب 

(1) ناتربمغیپ تیب  لها  امش و  ربمغیپ  و  تناما ،  محر ،  هلص  نآرق ،  دنا : جنپ  تمایق  رد  ناعیفش  : » ْمُکِِّیبَن ِْتَیب  ُلْهَا  َو  ْمُکُِّیبَن ،  َو  ُۀَنامألاَو ،  ، 
َمْوَی ٌِعفاَـش  ُهَّنِاَـف  َنآرُْقلا  اوُمَّلَعَت  میناوخ : یم  تسا ،  هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  دـمحا  دنـسم  رد  هک  يرگید  ثیدـح  رد  . 

نینمؤملاریما نایقتم  يالوم  مالک  رد  ۀغالبلا  جـهن  رد  ینعم  نیمه  ( . 2 «) تسا تمایق  زور  هدننک  تعافـش  هک  دیریگارف  ار  نآرق  : » ِۀَمایِقلا
يددعتم تایاور  زا  ( . 3 «) دوش یم  هتفریذپ  شتعافش  هک  تسا  يا  هدننک  تعافش  نآرق  : » ٌعَّفَشُم ٌِعفاش  ُهَّنِاَف  تسا : هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع

يا هدننک  تعافش  : » َِۀبْوَّتلا َنِم  ُحَْجنَا  َعیفَشال  دیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تسا  هبوت »  » هدننک تعافـش  نیرتهب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین 
زا یثیدح  دننام  تسا ،  هدش  هکئالم  نینمؤم و  ءایصوا و  ءایبنا و  تعافش  هب  حیرصت  زین  ثیداحا  زا  یضعب  رد  ( . 4 «) تسین هبوت  زا  رتقفوم 

َو ۀَعیبَر  َْلثِم  ُعَفْـشَی  ْنَم  َنینِمْؤُْملا  یف  َو  ِۀَِکئالْملا ،  َو  َنینِمْؤُْملاَو  ِءایِـصْوألا  َو  ِءاِیْبنَألل  ُۀَعافَّشلا  : ) دیامرف یم  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ
نینمؤم نایم  رد  و  تسا ،  ناگتـشرف  نینمؤم و  ءایـصوا و  ءایبنا و  يارب  تعافـش  (!: » ًاناْسنِا َنیثالَث  ُعَفْـشَی  ْنَم  ًۀَعافَـش  َنینِمْؤُْملا  ُّلَقاَو  رَـضُم !
تعافش رفن  یس  هرابرد  هک  تسا  نآ  نمؤم  تعافش  نیرتمک  و  دننک ! یم  تعافش  ار  رـضُم »  » و هعیبر »  » هلیبق هزادنا  هب  هک  دنتـسه  یناسک 

 ، دـنک یم  ثوعبم  ار  دـباع »  » و ملاع »  » دـنوادخ تمایق  زور  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( . 5 «!) دنک
هب : » ْمَُهل َِکبیدَأت  ِنْسُِحب  ِساَّنِلل  ْعَفْـشَت  ِْفق  ِِملاْعِلل  َلیق  َو  ِۀَّنَجلا ،  یِلا  ِْقلَْطنِا  ِِدباْعِلل  َلیق  دنریگ  رارق  یهلا  لدع  هاگداد  ربارب  رد  هک  یماگنه 

تبوخ تیبرت  رطاخ  هب  نک  تعافـش  مدرم  يارب  تسیاب و  دوش : یم  هتفگ  ملاـع  هب  و  تشهب ،  يوس  هب  نک  تکرح  دوش : یم  هتفگ  دـباع 
یعون دولوم  تعافـش  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هدـمآ  ریخا  تیاور  رد  هک  يریبعت  ًاـصوصخم  تاریبعت  نیا  ًانمـض  ( 6 «!) اهنآ هب  تبسن 
ُلُجَّرلا ُعَفْـشَیَو  دومرف : هک  هدـش  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  زین  نادیهـش  هرابرد  تسا .  نادنمـشناد  نانمؤم و  ناکاپ و  ناـکین و  اـب  يونعم  دـنویپ 

یم تعافـش  اهنآ ) ریغو   ) ناگیاسمه هداوناخ و  زا  رفن  رازه  داتفه  هرابرد  اهنآ  زا  رفن  کـی  : » ِِهناریج َو  ِِهْتَیب  ِلـْهَا  ْنِم  ًاـْفلَا  َنیْعبَـس  یف  ْمُْهنِم 
ُموُُزلَو ِّقَحلِاب  ُلَمَْعلا  ِْقلَْخلا : ُِعفاش  « ) تسا قح  هب  لمع  دـنوادخ و  تعاطا  ناـسنا  عیفـش   » هک دوش  یم  هدافتـسا  یتیاور  زا  یتح  ( . 7 «!) دنک
نـشور هجیتن  کی  هدـش  دراو  یمالـسا  عبانم  رد  هک  يرگید  ناوارف  تایاور  تایاور و  نیا  عومجم  زا  هکنیا  نخـس  هاـتوک  ( . 8 () ِقْدِّصلا

ناگدنننک تعافش  عون  هب  هجوت  اب  ار  یمالسا  يالاو  ياهشزرا  هک  تسا  مالسا  رد  یتیبرت  لئاسم  نیرتمهم  زا  تعافش  هک  دوش  یم  هتفرگ 
 ، دیامن یم  قیوشت  بیغرت و  اهنآ  اب  هطبار  داجیا  ناگدننک و  تعافش  تافص  اهشزرا و  نیا  يوس  هب  ار  ناناملـسم  همه  و  دهد ،  یم  ناشن 

(10 ( . ) 9) دیادز یم  تعافش  هلأسم  زا  ار  لطاب  فیرحت  تسردان و  ریسفت  هنوگره  و 

اهتشون یپ 

ـ  4 هبطخ 176 .  هغالبلا  جهن  3 ـ  رداص . ) راد  توریب  پاچ   ) هحفص 251 دلج 5  دمحا  دنسم  2 ـ  هحفص 122 .  دلج 5  همکحلا  نازیم  1 ـ 
ـ  7 ثیدح 66 .  هحفـص 56  كردم  نامه  6 ـ  ثیدح 75 .  هحفص 58  دـلج 8  راونألاراحب  5 ـ  هملک 371 .  راصق  تاملک  هغالبلا  جـهن 

ریثأت ینعم  هب  ار  تعافـش  هکنآ  زا  دعب  نازیملا  رد  9 ـ  مکحلا .  رورغ  8 ـ  نارمع . ) لآ  هیآ 171  لیذ   ) هحفص 538 دلج 2  نایبلا  عمجم 
 ، یعیرشت ناعفاش  هلمج  زا  دیامن و  یم  میـسقت  عیرـشت  نیوکت و  ملاع  رد  هتـسد  ود  هب  ار  ناعفاش  دنک ،  یم  ریـسفت  تابّبـسم ،  رد  بابـسا 
ای روما  نیا  ریثأت  رب  تلالد  هک  یتایآ  هب  هنیمز  نیا  رد  درامـش و  یم  ار  نانمؤم  ناگتـشرف و  ءایبنا و  نآرق و  حـلاص و  لمع  نامیا و  هبوت و 

هدئام دیدح و 9  رمز و 28  دننام 54  تسین ) اهنآ  رد  تعافش  ناونع  دنچره   ) دیامن یم  لالدتسا  دنراد  ناهانگ  شزرمآ  رد  صاخشا  نیا 
نآرق 6/523 مایپ  ریسفت  10 ـ  هرقب .  نمؤم و 286  ءاسن و 7  هدئام و 64  و 16 

؟  دراد داضت  تعافش  اب  دیحوت  ایآ  101 ـ 
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؟  دراد داضت  تعافش  اب  دیحوت  ایآ 

نیا يور  اهنآ  يرازگ  هیامرـس  نایباه و  دایز و  تاغیلبت  رطاخ  هب  هک  تسا  فورعم  تالاکـشا  زا  یکی  دـیحوت  اـب  تعافـش  داـضت  رادـنپ   
دیحوت هلأسم  نامه  رتحـضاو  همه  زا  هک  دنز  یم  رود  روحم  دنچ  يور  اتدـمع  نایباه  دـئاقع و  دریگ .  رارق  هجوت  دروم  ًاقیقد  دـیاب  هلأسم 
حاورا زا  دادمتـسا  لسوت و  تعافـش و  هلأسم  اب  هک  دننک  یم  ریـسفت  نانچ  ار  دیحوت  ياه  هخاش  نیا  اهنآ  تسا ،  تدابع  دیحوت  یلاعفا و 

هب دقتعم  هک  نویباهو ) زا  ریغ   ) ار نیملـسم  قرف  مامت  لیلد  نیمه  هب  و  دراد ،  داضت  دنوادخ ،  هاگـشیپ  رد  اهنآ  تعافـش  و  ءایبنا ،  ءایلوا و 
اهنآ دنرمش . ! یم  حابم  برع  تیلهاج  ناکرـشم  نوچمه  ار  اهنآ  سومان  لام و  ناج و  دینکن  بجعت  رگا  و  هتـسناد ! كرـشم  دنروما  نیا 
دندش بکترم  یتایانج  دندرک و  تراغ  ار  ناشلاوما  دنتخیر و  ار  قارع  زاجح و  نیملـسم  زا  يدایز  هورگ  ياهنوخ  هدیقع  نیمه  رطاخ  هب 

« دـعاوق عبرا  هلاسر   » مانب هک  یباتک  رد  يافوتم 1206 )  ) هقرف نیا  راذگناینب  باهولا  دبع  نب  دـمحم  دوب .  هقباس  یب  مالـسا  خـیرات  رد  هک 
ـ  1 تسا . : نکمم  هدعاق » راهچ   » تخانش اب  اهنت  كرـش  زا  یئاهر  تسا : نینچ  شا  هصالخ  هک  دراد  هنیمز  نیا  رد  ینخـس  تسا  فورعم 
هیآ رد  نآرق  هکنانچ  تسا ،  یتسه  ناهج  هدننک  ریبدـت  قزار و  قلاخ و  دـنوادخ  هک  دنتـشاد  رارقا  درک  دربن  اهنآ  اب  ربمایپ  هک  یناکرـشم 

َتِّیَملا ُجِرُْخی  َو  ِتِّیَملا  َنِم  َّیَحلا  ُجِرُْخی  ْنَم  َو  َراْصبألاَو  َعْمَّسلا  ُکلْمَی  ْنَم  ْمَا  ِضْرألاَو  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ُْلق  : ) دـیامرف یم  سنوی   31
یـسک هچ  ای  و  دهد ؟  یم  يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  وگب  (: » نوُقَّتَت الَفَا  ْلُقَف  هللا  َنُولوُقَیَـسَف  َْرمألا  ُرِّبَُدی  ْنَم  َو  ِّیَحلا  َنِم 

ار ناهج )  ) روما یـسک  هچ  و  دزاس ؟  یم  جراخ  هدنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار  هدنز  یـسک  هچ  تسا ؟  اهمـشچ  شوگ و  قلاخ ) و   ) کلام
بیترت نیا  هب  دیسرت . ) یمن  ادخ  زا  و  ( ؟  دینک یمن  هشیپ  يوقت  ارچ  سپ  وگب  ادخ ! دنیوگ : یم  وت ) خساپ  رد   ) يدوز هب  دنک ؟  یم  ریبدت 

ام تدابع  هجوت و  دنتفگ : یم  هک  دوب  نیا  ناکرـشم  راک  لکـشم  2 ـ  دندوب .  ریبدت  تیکلام و  تیقلاخ ،  تیقزار ،  دـیحوت  هب  دـقتعم  اهنآ 
ام هللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  َو  ! ) دـنزاس برقم  ار  ام  و  دـننک ،  تعافـش  ادـخ  دزن  اـم  يارب  میهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـهتب  هب  تبـسن 
هن دـناسر و  یم  اهنآ  هب  نایز  هن  هک  دـندیتسرپ  یم  ار  یتادوجوم  ادـخ  زج  اهنآ  (: » هللاَدـْنِع اُنئاعَفُـش  ِءالُؤه  َنُولوُقَیَو  ْمُهُعَْفنَیال  َو  ْمُهُّرُـضَیال 

مامت اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  3 ـ  سنوی 18 . ) «! ) دنتسه ادخ  دزن  ام  ناعیفـش  اهنیا  دنیوگ : یم  و  دشخب ،  یم  اهنآ  هب  يدوس 
هک اهنآ  ای  دـندیتسرپ  یم  ار  هام  دیـشروخ و  راجحا و  راجـشا و  هک  اـهنآ  زا  معا  درک ،  راـکیپ  دـندرک  یم  ادـخ  ریغ  تداـبع  هک  یناـسک 

ناکرشم 4 ـ  تشاذگن .  اهنآ  نایم  یتوافت  چیه  ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  و  دندومن ،  یم  تدابع  ار  نیحلاص  ءایبنا و  ناگتـشرف و 
ار اهتب  رطاخ  شمارآ  ماگنه  هب  اهنآ  اریز  دـنرتدب ! تیلهاج  رـصع  ناکرـشم  زا  تسا ) نایباهو  زا  ریغ  نیملـسم  قرف  مامت  روظنم   ) ام رـصع 

اُوَعَد ِْکلُفلا  یف  اُوبِکَر  اذِاَف  : ) هدمآ توبکنع  هیآ 65  رد  هکنانچ  دندناوخ ،  یم  ار  ادخ  طقف  اهیتخس  دئادش و  رد  یلو  دندرک  یم  تدابع 
و  ) دندناوخ یم  صالخا  اب  ار  ادخ  دندش  یم  یتشک  رب  راوس  هک  یماگنه  (: » َنوُکِرُْـشی ْمُه  اذِا  ِّرَبلا  َیِلا  ْمُهاَّجن  اّمَلَف  َْنیِّدلا  َُهل  َنیـِصلُْخم  هللا 

بجع ( 1 « . ) دنوش یم  كرـشم  زاب  دهد  یم  تاجن  دناسر و  یم  یکـشخ  هب  ار  اهنآ  ادخ  هک  یماگنه  اما  دندرک ) یم  شومارف  ار  وا  ریغ 
ار نافلاخم  لام  ناج و  یگداس  هب  هک  دندنبیاپ  تسین  شیب  يا  هطلاغم  هطـسفس و  تقیقح  رد  هک  دوخ  راتفگ  نیا  هب  يردق  هب  اهنآ  هکنیا 
: دیوگ یم  هّینسلا » ۀیدهلا   » باتک رد  هارمگ  هقرف  نیا  نارس  زا  نامیلـس »  » خیـش هکنانچ  دنناد ،  یم  زاجم  ار  اهنآ  لتق  و  دنرمـش ،  یم  حابم 

نایم هطـساو  ار  نانآ  لاثما  بلاطوبا و  سابع و  نبا  الثم )  ) ای ایبنا  ناگتـشرف و  سک  ره  هک  دنهد  یم  یهاوگ  ینعم  نیا  رب  تنـس  باتک و 
یم تعافش  اهنآ  دزن  نیطالس  نابرقم  هک  هنوگ  نامه  دننک ،  تعافش  ادخ  هاگرد  رد  ناشبرق  رطاخ  هب  وا  يارب  ات  دهد ،  رارق  ادخ  دوخ و 
( . 2 «!) دنریگب هزور  دنناوخب و  زامن  دـنیوگب و  نیتداهـش  دـنچره  تسا ،  حابم  اهنآ  لام  نوخ و  دنکرـشم و  رفاک و  یناسک  نینچ  دـننک ، 

هلمج زا  یخیرات  فلتخم  ثداوح  رد  نیملسم  لام  نوخ و  ندرمـش  حابم  ینعی  روآ  مرـش  تشز و  مکح  نیا  هب  ار  دوخ  ندوب  دنبیاپ  اهنآ 
لاس ۀجحلا  يذ  رد 18   ) قارع رد  البرک  مدرم  فورعم  ماـع  لـتق  و  لاس 1343 ) رفـص  رد   ) زاجح رد  فئاط  مدرم  فورعم  ماـع  لـتق  رد 

( نایباهو ياوشیپ  باهولادبع  نب  دمحم  هتشون  « ) دعاوق عبرا  هلاسر  « ـ  1 تسا .  هدمآ  خیراوت  زا  يرایسب  رد  هک  دندناسر  توبث  هب  ( 1216
 . هحفص 66 ۀینسلا  ۀیدهلا  2 ـ  هحفص 163 .  بایترألا  فشک  لقن  هب  انب  ات 27  هحفص 24 
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لالدتسا نیا  یفارحنا  طاقن 

يارب یطئارـش  اهتنم  تسا ،  یمالـسا  ینآرق و  ملـسم  لصا  کـی  تعافـش  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  تقیقح  نیا  نآرق  تاـیآ  زا  1 ـ 
نیا اب  ار  لصا  نیا  دنزب و  نآرق  مالـسا و  زا  مد  یـسک  تسین  نکمم  نیاربانب  تسا ،  هدمآ  نآ  رد  هدنوش » تعافـش   » و هدـننک » تعافـش  »

مالسا تایرورض  زا  هک  ار  لصا  نیا  و  دنناد ،  یم  ناملـسم  ار  دوخ  اهنیا  هنوگچ  مینک  یم  بجعت  ام  و  دیامن ،  راکنا  نشور  كرادم  همه 
رکذ نآرق  هک  یتعافش  2 ـ  دشاب . ! ؟  نآرق  قیاقح  و  مالسا ،  تایرورض  رکنم  ناملسم  تسا  نکمم  رگم  دننک ؟  یم  راکنا  تسا  نآرق  و 

قح یـسک  دـهدن  تعافـش  هزاجا  وا  اـت  و  ددرگ ،  یمرب  ادـخ » نذا   » هب نآ  یلـصا  طـخ  هک  تسا  یتعافـش  دـنک  یم  عاـفد  نآ  زا  هدرک و 
روج نیطالـس  نایفارطا  تعافـش  نوچمه  یتعافـش  هن  راـگدرورپ ،  نذا  هب  ـالاب و  زا  تسا  یتعافـش  رگید  ریبعت  هب  و  درادـن ،  ار  تعاـفش 
ادخ هیحان  زا  شیلصا  طخ  هک  ارچ  دیحوت ،  هلأسم  رب  تسا  يدیکأت  تعافش  هنوگنیا  یصخش .  طباور  ساسا  رب  نیئاپ و  يوس  زا  یتعافش 

هابتشا نیطالس  نایفارطا  یناطیش  ياهتعافـش  اب  ار  ینآرق  تعافـش  هک  نایباهو  یلو  كرـش ،  هنوگره  زا  یلاخ  يدیحوت  دوش ،  یم  هتفرگ 
هن دنا  هدرک  داریا  هلأسم  نیا  رد  دوخ  ياهرادنپ  هب  اهنآ  تقیقح  رد  دنناد  یم  داضت  رد  دـیحوت  لصا  اب  و  هدرک ،  راکنا  ار  نآ  دـنا ،  هدرک 

ملاع رد  بابـسا  دوجو  هب  داقتعا  هک  هنوگ  نامه  تسا ،  تاـجن  يارب  تیببـس  عونکی  تقیقح  رد  تعافـش  3 ـ  ینآرق .  تعافـش  هلاسم  هب 
نیا ریثأت  اریز  درادـن ،  تافانم  زگره  دـیحوت  لصا  اب  ناهایگ ) شرورپ  رد  ناراب  شراـب  باـتفآ و  شباـت  ریثأـت  دـننام   ) نیوکت شنیرفآ و 

دوجو زین  تعیرـش  ملاع  رد  نینچمه  تسا ،  ینیوکت  تعافـش  عونکی  اهنآ  راـک  تقیقح  رد  و  تسا ،  ادـخ  نذا  ناـمرف و  هب  همه  بابـسا 
نامه نیا  و  تسا ،  نآ  رب  يدیکأت  هکلب  درادن  دیحوت  اب  تافانم  اهنت  هن  هللا  نذا  هب  مه  نآ  تاجن  شزرمآ و  ترفغم و  يارب  یبابسا  نینچ 

هک تسا  نآ  رطاخ  هب  وس  کی  زا  دنک  یم  یفن  اهتب  هرابرد  نآرق  هک  ار  یتعافـش  4 ـ  میمان .  یم  یعیرشت  تعافش  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ 
هروس هیآ 18  زاغآ  رد  اذل  و  دنداد ،  یم  رارق  ادخ  هاگرد  رد  دوخ  ناعیفش  هدوب ،  تیصاخ  یب  تهج  ره  زا  هک  ار  یتادوجوم  ناتسرپ  تب 
ِءالُؤه َنُولوُقَی  َو  ْمُهُعَْفنَیال  َو  ْمُهُّرُـضَی  ـال  اـم  هللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  َو  : ) دـنیوگ یم  ًاحیرـص  تسا  اـهنآ  دانتـسا  دروم  ًاـصوصخم  هک  سنوی 

ام ناعیفـش  اهنیا  دنیوگ  یم  و  يدوس ،  هن  دناسر و  یم  اهنآ  هب  ینایز  هن  هک  دنتـسرپ  یم  ار  یئاهدوبعم  ادخ  زا  ریغ  اهنآ  (: » هللاْدنِع اُنئاعَفُش 
 . روعش لقع و  یب  تاّزلف  اهگنس و  نامه  تسا  اهتب  صوصخم  نیا  درادن ،  ءایلوا  ءایبنا و  تعافش  هب  یطبر  نیا  ًامّلسم  دنتـسه . !» ادخ  دزن 

نودب اهناسنا  تشونرس  رد  وا  ریثأت  و  هدننک ،  تعافش  لالقتسا  هب  داقتعا  ساسا  رب  هک  دنک  یم  تّمذم  ار  یتعافـش  نآرق  رگید ،  يوس  زا 
ْمُهُُدبْعَن ام  َءاِیلْوَا  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیذَّلاَو  : ) میناوخ یم  تسا ،  اهنآ  دانتـسا  دروم  ًاصوصخم  هک  رمز  هروس  هیآ 3  رد  اذلو  دشاب  ادخ  نذا 

اهنیا دـنتفگ : یم  دـنداد و  رارق  دوخ  ءایلوا  ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  یناسک  (: » َنوُِفلَتْخَی هیف  ْمُه  امیف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  هللا  َّنِا  ًاْفلُز  هللا  یِلا  انُوبِّرَُقِیل  ِّالا 
يرواد دنتشاد  فالتخا  هچنآ  رد  اهنآ  نایم  تمایق  زور  دنوادخ  دنک ،  کیدزن  دنوادخ  هب  ار  ام  هکنیا  رطاخ  هب  رگم  مینک  یمن  تدابع  ار 

یم شتـسرپ  ار  اهنآ  دنتـشادنپ و  یم  شیوخ  ظفاح  یماـح و  تسرپرـس و  یلو و  ار  دوخ  نادوبعم  اـهنآ  هیآ  نیا  قباـطم  درک » .  دـهاوخ 
ءایبنا و هللا و  ءایلوا  یـسک  رگا  اّما  ندرک . ) تدابع  ار  اـهنآ  ندرمـش و  دوخ  ّیلو  ار  اـهنآ   ) دوب اوراـن  طـلغ و  راـک  ود  ره  نیا  و  دـندرک ، 

نیا لومـشم  زگره  دـنادب  هللا  نذاب  ادـخ ،  هاگرد  رب  ناعیفـش  درمـشب و  زیزع  یمارگ و  ار  اهنآ  هکلب  دـنکن ،  شتـسرپ  زگره  ار  ناگتـشرف 
يارب دنوادخ  هک  یطئارـش  نامیا و  رفک و  هلأسم  تعافـش و  دروم  رد  ینآرق  تایآ  رب  هطاحا  مدـع  رطاخ  هب  نایباّهو  دوب .  دـهاوخن  تایآ 

نیا هب  دنا و  هدرک  هابتـشا  دنا  هتـشاد  داقتعا  اهتب  هرابرد  ناتـسرپ  تب  هچنآ  اب  ار  هلأسم  نیا  هدرک ،  رکذ  هدنوش  تعافـش  هدـننک و  تعافش 
تیکلام و تیقلاخ  زا  معا  ار  زیچ  همه  برع  ناتـسرپ  تب  دـنیوگ  یم  اهیباّهو  هکنیا  5 ـ  دندز . » هناسفا  هر  تقیقح  دـندیدن  نوچ   » بیترت

اهنآ تاهابتـشا  زا  رگید  یکی  دوب ،  اهتب  تعافـش  تطاسو و  هلأسم  رد  طقف  اهنآ  راـک  لکـشم  دنتـسناد و  یم  ادـخ  صوصخم  ار  تیقزار 
هک دوش  یم  هدافتـسا  يددعتم  تایآ  زا  اریز  دریگ ،  یم  همـشچرس  ینآرق  تایآ  هب  اهنآ  هطاحا  مدـع  یملع و  تعاضب  یمک  زا  هک  تسا 

َنیـِصلُْخم هللا  اُوَعَد  ِْکلُفلا  یف  اُوبِکَر  اذِاَف  : ) میناوخ یم  توبکنع  هیآ 65  رد  هلمج  زا  دندوب  لئاق  اهتب  يارب  ار  تافـص  نیا  زا  یـضعب  اهنآ 
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لح اـهنت  و   ) دـنناوخ یم  صـالخا  اـب  ار  ادـخ  دـنوش  یم  یتشک  رب  راوس  هک  یماـگنه  (: » َنوُکِرُْـشی ْمُه  اذِا  ِّرَبلا  یِلا  ْمُهاَّـجن  اَّمَلَف  َنیِّدـلا  َُهل 
تالکشم لح  ینعی  « ) دنوش یم  كرـشم  دناسر  یم  یکـشخ  هب  دهد و  یم  تاجن  ار  اهنآ  هک  یماگنه  اّما  دنبلط ) یم  وا  زا  ار  تالکـشم 

یم اهتب  غارـس  هب  يداع  لاح  رد  دوخ  تالکـشم  لح  يارب  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  دنهاوخ . ) یم  ادخ  ریغ  زا  ار  دوخ 
: دهد یم  روتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمابپ هب  رطاف  هیآ 40  رد  دندز .  یم  ادخ  فطل  نماد  هب  تسد  اهنت  تخس  دئادش  رد  دنچره  دنتفر 

دیهد ربـخ  نم  هب  وگب  (: » ِتاومَّسلا یف  ٌكْرِـش  ْمَُهل  ْمَا  ِضْرـألا  َنِم  اوـُقَلَخ  اذاـم  ینوُرَا  هللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیذَّلا  ْمُکَئاکَرُـش  ُْمْتیَأَرَا  ْلـُق  )
اهنامـسآ شنیرفآ  رد  کیرـش  اهنآ  ایآ  دنا ؟  هدیرفآ  ار  نیمز  زا  يزیچ  هچ  دیناد ،  یم  ادخ  ياتمه  دیتسرپ و  یم  ادـخ  زج  هک  ار  یناسک 

ارچ تشادن ،  ینعم  لاؤس  نیا  دنتسیرگن ،  یم  ناعیفش  مشچ  هب  ار  اهتب  دنتسناد و  یم  ادخ  هب  رصحنم  ار  قلاخ  ناکرشم  رگا  دنتـسه . ! ؟ »
ای قلاخ  دیاب  هطساو  رگم  میسانش ،  یم  قولخم  قلاخ و  نایم  يا  هطـساو  اهنت  میناد و  یمن  قلاخ  ار  اهنآ  ام  دنتفگ : یم  باوج  رد  اهنآ  هک 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمغیپ و  دـندوب ،  لئاق  اهنآ  يارب  ار  تقلخ  رد  تکرـش  یعون  اـهنآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  دـشاب . ؟  تقلخ  رد  کـیرش 
ناشن زین  ءارسا  هروس  هیآ 111  دنا . ! ؟  هدرک  تقلخ  اهنآ  ار  يزیچ  هچ  دنک  لاؤس  اهنآ  بذک  نتخاس  نشور  يارب  دوش  یم  رومأم  هلآو )

رد ار  ادـخ  اهتب  هک  دـندوب  دـقتعم  یتح  دنتـشادنپ و  یم  ناـهج  رب  تیمکاـح  تیکلاـم و  رد  دـنوادخ  ياـتمه  ار  اـهتب  اـهنآ  هک  دـهد  یم 
ُهْرِّبَک َو  ِّلُّذـلا  َنِم  ٌِیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا  یف  ٌکیرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًادـَلَو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يذَّلا  هللاُدْـمَحلا  ْلـُقَو  !: ) دـننک یم  يراـی  تالکـشم 

یلو و هن  و  دراد ،  تموکح  رد  یکیرـش  هن  و  هدرک ،  باـختنا  دوخ  يارب  يدـنزرف  هن  هک  تسا  يدـنوادخ  يارب  دـمح  وـگب  و  (: » ًاریبْـکَت
تاداقتعا زا  یکی  یفن  يارب  مادک  ره  هناگ  هس  ياه  هلمج  نیا  رمشب . » گرزب  رایسب  ار  وا  و  تلذ ،  فعـض و  ربارب  رد  يا  هدننک  تیامح 

ار اهنآ  و  ( 1 () دوش یم  هتفگ  ود  ره  رتخد  رسپ و  هب  دلو  دیشاب  هتشاد  هجوت  « ) دنتـسناد یم  ادخ  نارتخد  ار  هکئالم   » هک تسا  ناتـسرپ  تب 
تاریبـعت نیا  تشادـن  دوجو  طـیحم  نآ  رد  یتاداـقتعا  نینچ  رگا  تسا  نشور  دندرمـش . ! یم  قح  رواـی  ار  اـهنآ  و  تقلخ ،  رد  کـیرش 

ناونع هب  ار  اهنآ  لمع  و  ناکرشم »  » ناونع هب  ار  ناتسرپ  تب  اج  همه  نآرق  هک  نیا  هّجوت  لباق  دشاب .  هتـشاد  تسناوت  یمن  یموهفم  ینآرق 
یم ادـخ  هاگرد  ناعیفـش  ار  اهنآ  اهنت  و  دـندوبن ،  لـئاق  اـهتب »  » و ادـخ »  » ناـیم یتکرـش  هنوگ  چـیه  اـهنآ  رگا  دـنک ،  یم  یفّرعم  كرـش » »
لح تیبوبر و  رد  دـنوادخ  کیرـش  ار  اـهتب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  كرـشم » كرـش و   » هژاو ياوتحم  دوـبن  حیحـص  ریبـعت  نیا  دنتـشادنپ ، ، 

هب ناگتشرف . ) ناحلاص و  زا  دوب  يرهظم  لبمس و  اهنآ  رظن  رد  یبوچ  یگنس و  ياهتب  هّتبلا   ) دنتـسناد یم  نآ  دننام  تقلخ و  ای  تالکـشم 
طقف هن  دنتـسناد ،  یم  ادـخ  ياتمه  ار  اهنآ  حالطـصا  هب  و  دـندوب ،  لئاق  ناهج  روما  ریبدـت  رد  لالقتـسا  یعون  اهتب  يارب  اـهنآ  رگید  ریبعت 

رد ًالثم  دزاس ،  یم  نشور  ًالماک  ار  بلطم  نیا  هک  هدـمآ  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  ینوگانوگ  تاریبعت  ًاـصوصخم  وا .  هاـگرد  رب  طـئاسو 
داقتعا هب  هراشا  نیا  تسین . » يروای  ّیلو و  ادخ  زج  امش  يارب  (: » ریصَنال َو  ٍِّیلَو  ْنِم  هللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  : ) میناوخ یم  توبکنع  هیآ 22 

ام ْمُْهنَع  ینُْغیال  َو  : ) میناوخ یم  هیثاـج  هروس  هیآ 10  رد  هکنانچ  دنتـسناد ،  یم  ادخ ) زج   ) دوخ روای  ّیلو و  ار  اهتب  هک  تسا  ناتـسرپ  تب 
یمن یئاهر  یهلا  باذـع  زا  ار  نانآ  دـنا ،  هدروآ  تسد  هب  ناکرـشم )  ) ار هچنآ  زگره  (: » َءاِیلْوَا هللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  اَـم  ـالَو  ًاْئیَـش  اُوبَـسَک 

هرابرد نآرق  تایا  رد  رّرکم  روط  هب  هک  هللا » ِنُود  ْنِم   » ریبعت دـینک . ) تقد  « ) دـندیزگرب دوخ  يارب  ادـخ  زا  ریغ  هک  یئایلوا  هن  و  دـشخب ، 
نیا دشاب  اهنآ  یماح  ریصن و  ّیلو و  ات  دنداد  یم  رارق  هجوت  دروم  دنوادخ  زا  يادج  ار  یتادوجوم  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  هدمآ  ناکرشم 

: دریگ یم  ناکرـشم  رب  هدـمع  داریا  ود  فلتخم  تایآ  رد  نآرق  هکنیا : نخـس  هاتوک  تعافـش .  هلأسم  هن  تسا ،  ّتیبوبر  رد  كرـش  نامه 
 ، یهلا ریبدـت  رانک  رد  اهنآ  يارب  هکنیا  رگید  و  دنتـسناد ،  یم  رثا  ءدـبم  ار  رـصب  عمـس و  دـقاف  روعـش و  یب  یتادوجوم  اهنآ  هکنیا  تسخن 

یقطنم و ناسنا  کی  دننام  هک  تسین  نانچ  دنتـشاد ،  مه  یـضیقن  دض و  تاملک  ّتیلهاج ،  رـصع  ناتـسرپ  تب  هّتبلا  دندوب .  لئاق  یتیبوبر 
دنتـشادنپ و یم  تالکـشم  ّلح  رد  ادخ  کیرـش  ار  اهتب  هکنیا  نیع  رد  اذل  دننک ،  نایب  یتفاهت  ضقانت و  چـیه  یب  ار  دوخ  نانخـس  هاگآ ، 

یم ناونع  زین  ار  ادخ  هاگـشیپ  رد  تعافـش  هلأسم  هاگ  دندومن  یم  یفّرعم  دوخ  یماح  ّیلو و  دـنوادخ ،  زا  يادـجو  هللا » نود  نم   » ار اهنآ 
 ، تالاح عومجم  و  تایآ ،  عومجم  هعلاطم  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوبن .  لاعفا  رد  كرـش  هب  داقتعا  مدـع  رب  لیلد  زگره  نیا  و  دـندرک ، 
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هک میریگ  یم  هجیتن  یبوخ  هب  نیاربانب  دنتـسناد .  یمن  ادخ  هزاجا  نذا و  هب  طونم  ار  تعافـش  زگره  اهنآ  هزات  و  دـیآ ،  یم  تسد  هب  اهنآ 
رد کیرـش  هن   ) دـنادب ادـخ  هاگرد  رد  عیفـش  ار  اه  نآ  طقف  و  بوچ )! گنـس و  زا  یئاهتب  هن   ، ) دورب هللا  ءایلوا  غارـس  هب  طقف  ناـسنا  رگا 

دراو وا  رب  يداریا  چیه  تروص  نیا  رد  وا ) زا  ّلقتـسم  هن   ) دـنادب وا  هزاجا  هللا و  نذا  هب  زین  ار  اهنآ  تعافـش  و  ریبدـت ) تیامح و  تیالو و 
ـ  1 ( 2  . ) دیامیپب اطخ  هار  دریگب و  هدـیدان  ار  لصا  هس  ره  ای  هناگ و  هس  لوصا  نیا  زا  یکی  ناسنا  هک  دوش ،  یم  ادـیپ  یتقو  داریا  تسین . 

ریسفت 2 ـ  دینک . ) عوجر  بغار  تادرفم  هب   ) دوش یم  قالطا  عمج  درفم و  رتخد و  رسپ و  ریبک و  ریغص و  هب  هک  تسا  دولوم  ینعم  هب  دلو 
نآرق 6/536 مایپ 

؟  تسیچ لسغ  وضو و  هفسلف  102 ـ 

؟  تسیچ لسغ  وضو و  هفسلف 

اهتسد تروص و  نتـسش  یتشادهب  رظن  زا  يونعم ،  یقالخا و  هدیاف  یتشادهب و  هدیاف  تسا : نشور  هدیاف  ود  ياراد  وضو  هک  تسین  کش 
طرـش هک  اهاپ  تشپ  ورـس  رب  ندرک  حسم  دراد ،  ندب  تفاظن  رد  يا  هظحالم  لباق  رثا  زور ،  هنابـش  رد  راب  هس  لقاال  ای  راب و  جـنپ  مه  نآ 
هراشا لسغ  هفـسلف  رد  هک  روطنامه  و  میرادب ،  هزیکاپ  زین  ار  اضعا  نیا  هک  دوش  یم  ببـس  تسا ،  نت  تسوپ  ای  اهوم  هب  بآ  ندیـسر  نآ 
يونعم یقالخا و  رظن  زا  و  دراد .  کیتاپمـس  ار  اپ  کیتاپمـس و  باصعا  لداـعت  رد  یـصاخ  رثا  ندـب  تسوپ  اـب  بآ  ساـمت  درک  میهاوخ 

هار رد  مدـق  ات  قرف  زا  هک  تسا  نیا  نآ  یئانک  موهفم  نوچ  ًاصوصخم  دراد  یتیبرت  رثا  دوش  یم  ماـجنا  ادـخ  يارب  تبرق و  دـصق  اـب  نوچ 
: میناوخ یم  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یتیاور  رد  تسا .  يونعم  یقالخا و  هفـسلف  نیا  دیؤم  مراد  یمرب  ماگ  وت  تعاطا 

یم تاجانم  وا  اب  دنتـسیا و  یم  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  ناگدـنب  هک  تسا  نآ  اب  تدابع  زاغآ  هدـش و  هداد  وضو  روتـسد  نیا  يارب  »
راثآ هکدوش  یم  ببـس  وضو  نیا ،  رب  هوالع  دنوش ،  رانکرب  اهتـساجن  اهیگدولآ و  زا  دندنب ،  راکب  ار  وا  تاروتـسد  و  دنـشاب ،  كاپ  دننک 
لسغ هفسلف  هرابرد  هک  یتاحیـضوت  زا  ( . 1 «) دبای افـص  رون و  ادخ  هاگـشیپ  رد  مایق  يارب  بلق  دوش و  هدـیچرب  ناسنا  زا  تلاسک  باوخ و 

 . هحفص 257 لوا  دلج  هعیشلا  لئاسو  1 ـ  دوش .  یم  رتنشور  وضو  هفسلف  زین  تفگ  میهاوخ 

لسغ هفسلف 

یم هدولآ  ینیعم  وضع  طقف  هک  یلاح  رد  دنیوشب  ار  ندب  مامت  ندش  بنج  ماگنه  هب  هک  دهد  یم  روتـسد  مالـسا  ارچ  دنـسرپ : یم  یـضعب 
نیا ار ؟  ندب  مامت  يرگید  رد  تسـش و  دـیاب  ار  لحم  طقف  یکی  رد  هک  تسه  یتوافت  ینم  ندـش  جراخ  ندرک و  لوب  نایم  ایآ  و  دوش ، 

یعـضوم لمع  کی  ناسنا ،  زا  ینم  ندش  جراخ  هک  تسا  نیا  نآ  یلامجا  خساپ  حورـشم : خـساپ  کی  دراد و  یلامجا  خـساپ  کی  لاؤس 
کی رد  نآ  جورخ  لابندب  نت  ياهلولـس  مامت  و  ددرگ ،  یم  راکـشآ  ندب  مامت  رد  نآ  رثا  هکنیا  لیلد  هب  دئاوز ) ریاس  لوب و  دننام   ) تسین

نادنمـشناد تاقیقحت  قبط  هکنیا : حیـضوت  تسا  ندب  ءازجا  مامت  يور  نآ  ریثأت  هناشن  دوخ  نیا  دنور و  یم  ورف  صوصخم  یتسـس  تلاح 
باـصعا  » و کیتاپمـس » باـصعا   » دـننک یم  لرتنک  ار  ندـب  ياـهتیلاعف  ماـمت  هک  دراد  دوجو  یتاـبن  باـصعا  هلـسلس  ود  ناـسنا  ندـب  رد 

 ، دـنا هدرتسگ  یجراخ  یلخاد و  تازاهج  اه و  هاگتـسد  مامت  فارطا  رد  ناسنا و  ندـب  رـسارس  رد  باصعا  هتـشر  ود  نیا  کیتاپمـساراپ »
دنک « » کیتاپمس اراپ   » باصعا هفیظو  و  تسا ،  ندب  فلتخم  ياه  هاگتـسد  نتـشاداو  تیلاعف  هب  و  ندرک » دنت   » کیتاپمـس باصعا  هفیظو 

باصعا هتـسد  ود  نیا  تیلاعف  لداعت  زا  و  دراد ،  ار  زمرت »  » شقن يرگید  لیبموتا و  زاگ »  » شقن یکی  عقاو  رد  تساهنآ ،  تیلاـعف  ندرک »
هلمج زا  دنز ،  یم  مهب  ار  لداعت  نیا  هک  دهد  یم  خر  ندب  رد  یئاه  نایرج  یهاگ  دنک .  یم  راک  لداعتم  روطب  ندب  ياههاگتـسد  یتابن ، 

باصعا هلـسلس  عقوم  نیا  رد  دریگ .  یم  تروص  ینم  جورخ  نراقم  الومعم  هک  تسا  یـسنج ) تّذل  جوا  « ) مساگرا  » هلئـسم اهنایرج  نیا 
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 . دروخ یم  مهب  یفنم  لکش  هب  لداعت  دریگ و  یم  یـشیپ  كرحم ) باصعا   ) کیتاپمـس باصعا  رب  هدننک ) زمرت  باصعا   ) کیتاپمـساراپ
نیمأت ار  هتفر  تسد  زا  لداعت  دراداو و  راکب  ار  کیتاپمـس  باـصعا  دـناوت  یم  هک  يروما  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  تباـث  زین  عوضوم  نیا 

ود نیا  لداعت  دوش و  یم  هدـید  سوسحم  روط  هب  ندـب  ياضعا  مامت  يور  مساگرا »  » ریثأت هک  اج  نآ  زا  تسا و  ندـب  اب  بآ  سامت  دـنک 
هتسش بآ  اب  ندب  مامت  ینم ،  جورخ  ای  یسنج ،  شزیمآ  زا  سپ  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  دروخ  یم  مهب  ندب  رسارس  رد  باصعا  هتـسد 
لسغ هدیاف  هتبلا  ( 1  . ) ددرگ رارقرب  ندـب  رـسارس  رد  باصعا  هتـسد  ود  نیا  نایم  رد  لـماک  لداـعت  نآ  شخب  تاـیح  رثا  وترپ  رد  دوش و 

تسین و راکنا  لباق  نآ  یقالخا  تارثا  هک  دشاب  یم  زین  شتسرپ  تدابع و  عون  کی  نیا  رب  هوالع  ندرک  لسغ  هکلب  تسین  نیا  هب  رصحنم 
ینم جورخ  ماگنه  هب  تقیقح  رد  تسین  حیحـص  لسغ  دنیوشب  ادخ  نامرف  تعاطا  تبرق و  دصق  ّتین و  نودب  ار  ندـب  رگا  لیلد  نیمه  هب 

یتسـس و يوس  هب  مسج  و  دوش ،  یم  هدیـشک  يداـم  تاوهـش  يوس  هب  حور  مسج ،  مه  دوـش و  یم  رثأـتم  حور  مه  یـسنج ،  شزیمآ  اـی 
هناگود رثا  تسا ،  ناج  يوشتـسش  دبای  یم  ماجنا  تبرق  دصق  هب  هکنیا  تلع  هب  مه  تسا و  مسج  يوشتـسش  مه  هک  تبانج  لسغ  دوکر . 

طاشن و یکاـپ و  يوس  هب  ار  مسج  و  دـهد ،  قوس  تیونعم  ادـخ و  يوس  هب  ار  حور  اـت  دراذـگ  یم  حور  مسج و  يور  دـحاو  نآ  رد  يا 
لوط رد  تشادـهب ،  تیاعر  ندـب و  نتـشاد  هگن  كاپ  يارب  یمالـسا  مازلا  کی  تباـنج  لـسغ  بوجو  هتـشذگ ،  اـهنیا  همه  زا  تیلاـعف . 

لـصاوف رد  هک  دـنک  یم  راداو  ار  اهنآ  یمالـسا  مکح  نیا  یلو  دـنوش  یم  لفاغ  دوخ  تفاظن  زا  هک  یناـسک  دنرایـسب  اریز  تسا  یگدـنز 
ام نامز  رصع و  رد  درادن ،  هتشذگ  راصعا  مدرم  هب  یـصاصتخا  عوضوم  نیا  دنرادهاگن ،  كاپ  ار  ندب  دنهد و  وشتـسش  ار  دوخ  یفلتخم 

تـسا یمومع  یلک و  نوناق  کی  تروصب  مکح  نیا  هتبلا   . ) دـنلفاغ نت  تشادـهب  تفاـظن و  زا  یفلتخم  لـلع  هب  هک  یناـسک  دنرایـسب  زین 
جورخ ماگنه  هب  دیاب  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  قوف  هناگ  هس  تاهج  عومجم  دوش . ) یم  لماش  هتسش  ار  دوخ  ندب  هزات  هک  ار  یسک  یتح 

یم هکنیا  و  1 ـ  ( 2  . ) تسش ار  ندب  مامت  درک و  لسغ  دوشن ) جراخ  ینم  هچ  رگا   ) یسنج شزیمآ  نینچمه  و  يرادیب ) ای  باوخ  رد   ) ینم
بجو کلذلف  هدـسج  لک  نم  ۀـجراخ  ۀـبانجلا  نا  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  يربخ  رد  هک  مینیب 

ایوگ هحفـص 466 ) لوا  دلج  هعیـشلا  لئاسو  « ) تسـش ارندب  مامت  دیاب  اذل  دیآ و  یم  نوریب  ندب  مامت  زا  تبانج  : » هلک هدـسج  ریهطت  هیلع 
هنومن 4/291 ریسفت  2 ـ  تسا .  عوضوم  نیمه  هب  هراشا 

؟  تسیچ مّمیت  هفسلف  103 ـ 

صوصخ هب  دشاب ؟  هتـشاد  دناوت  یم  يا  هدـیاف  هچ  ندیـشک  اهتـسد  تشپ  یناشیپ و  هب  كاخ و  يور  هب  ندز  تسد  دنـسرپ  یم  يرایـسب 
هدـیاف فلا ـ  تشاد : هجوت  هتکن  ود  هب  دـیاب  اهداریا  هنوگ  نیا  خـساپ  رد  اهبرکیم .  لـقان  دـنا و  هدولآ  اـهکاخ  زا  يرایـسب  میناد  یم  هکنیا 

هک ار  دوخ  یناشیپ  ناسنا  اریز  دـشاب ،  یم  سکعنم  نآ  رد  هملک  یعقاو  ینعم  هب  تدابع  حور  و  تسا ،  تاداـبع  زا  یکی  ممیت  یقـالخا ـ 
ینعی دزاس ،  راکشآ  وا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  عضاوت  ینتورف و  ات  دنک  یم  سمل  هدز ،  كاخ  رب  هک  یتسد  اب  تسا  وا  ندب  وضع  نیرتفیرش 

یتادابع ریاس  ای  زامن و  هجوتم  راک  نیا  لابند  هب  و  دنعـضاوتم ،  عضاخ و  دح ،  نیرخآ  ات  وت  ربارب  رد  نم  ياهتـسد  نینچمه  نم و  یناشیپ 
یم رثا  ناگدـنب  رد  يرازگرکـش  تیدوبع و  عـضاوت و  حور  شرورپ  رد  بیترت  نیا  هب  و  دوـش ،  یم  تسا  لـسغ  وـضو و  هب  طورـشم  هک 
نیا دربب ،  نیب  زا  ار  اهیگدولآ  دناوت  یم  ناوارف  ياهیرتکاب  نتـشاد  رطاخ  هب  كاخ  هک  هدش  تباث  زورما  یتشادـهب ـ  هدـیاف  ب ـ  دراذـگ . 
رون اوه و  زا  هک  مک  قامعا  نیمز و  حطـس  رد  الومعم  تسا  اهتنوفع  عاونا  ندرب  نیب  زا  یلآ و  داوم  ندرک  هیزجت  اـهنآ  راـک  هک  اـهیرتکاب 

كاخ ریز  ندرم  زا  سپ  ناسنا  ندبای  تاناویح و  ياه  هشال  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  دـنناوارف ،  دـننک  هدافتـسا  دـنناوت  یم  رتهب  باتفآ 
اهیرتکاـب هلمح  رثارب  هدـش و  هیزجت  یهاـتوک  ًاتبـسن  تدـم  رد  دـشاب ،  یم  اـهنیمز  يور  هک  ینوگاـنوگ  هدولآ  داوم  نینچمه  دوش و  نفد 

کی هب  لدـبم  یهاـتوک  تدـم  رد  نیمز  هرک  دوبن  كاـخ  رد  تیـصاخ  نیا  رگا  تسا  مّلـسم  ددرگ ،  یم  یـشالتم  مه  زا  تنوفع  نوناـک 
 . تسا دایز  هداعلا  قوف  اهبرکیم  نتـشک  رد  نآ  ریثأت  دراد و  کیتویب » یتنآ   » داوم هیبش  یتیـصاخ  كاخ  ًالوصا  دـش ،  یم  تنوفع  نوناـک 
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نیا اب  دوش ،  بآ  نیـشناج  يدودحات  رظن  نیا  زا  دناوت  یم  تسا و  اهیگدولآ  هدنرب  نیب  زا  هکلب  تسین  هدولآ  اهنت  هن  كاپ  كاخ  نیاربانب 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  اما  تسا .  شک  برکیم  كاخ  یلو  درب ،  یم  دوخ  اب  هدرک و  لح  ار  اهبرکیم  ینعی  تسا ،  لّالح  بآ  هک  تواـفت 

هدام زا  هک  دیعـص »  » هب ریبعت  هکنیا  هجوت  لباق  ًابّیط . » : » دیوگ یم  دوخ  بلاج  ریبعت  رد  نآرق  هک  روطنامه  دـشاب  كاپ  الماک  ممیت  كاخ 
ضرعم رد  هک  یئاهکاخ  نامه  دوش ،  باختنا  راک  نیا  يارب  نیمز  حطس  ياهکاخ  تسا  رتهب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هدش  هتفرگ  دوعـص » »

دراد ار  قوف  تارثا  نآ  اب  ممیت  دوب ،  زین  هزیکاپ  بیط و  یکاخ  نینچ  رگا  تسا ،  شک  برکیم  ياهیرتکاب  اوه و  زا  ولمم  باتفآ و  شباـت 
هنومن 3/400 ریسفت  1 ـ  ( 1) دشاب هتشاد  ینایز  نیرتمک  هکنیا  نودب 

؟  تسا هنوگچ  وضو  رد  اپ  رس و  حسم  اهتسد و  نتسش  هقیرط  104 ـ 

وضو و ماکحا  زا  يا  هظحالم  لباق  تمـسق  تسا و  هدـش  هراشا  ددرگ ،  یم  ناسنا  ناج  یگزیکاپ  ثعاـب  هچنآ  هب  ةدـئام  هروس  هیآ 6  رد 
بیترت نیا  هب  ار  وضو  ماکحا  هدرک ،  نامیا  اب  دارفا  هب  باـطخ  تسخن  هدـیدرگ ،  حیرـشت  تسا ،  حور  يافـص  بجوم  هک  ممیت  لـسغ و 
یتمسق دیئوشب و  جنرآ  ات  ار  دوخ  ياهتـسد  تروص و  دیتساخ  اپب  زامن  يارب  هک  یماگنه  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دنک یم  نایب 

مکهوجو و اولـسغاف  ةولـصلا  یلا  متمق  اذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  « . ) دـینک حـسم  اپ ) تشپ  یگدـمآرب  ای   ) لصفم ات  ار  اپ  نینچمه  رـس و  زا 
رکذ جنرآ ،  ات   ، » دوش هتسش  وضو  رد  دیاب  هک  تسد  ّدح  هیآ  نیا  رد  نیبعکلا . ) یلا  مکلجرا  مکسؤرب و  اوحـسما  قفارملا و  یلا  مکیدیا 

هک دسرب  نینچ  نهذ  هب  تسا  نکمم  دیئوشب  ار  تسد  دوش  هتفگ  یماگنه  نوچ  و  تسا ،  جـنرآ »  » ینعم هب  قفرم »  » عمج قفارم  اریز  هدـش 
نیا اب  و  قفارملا . ) یلا   ) دیئوشب جنرآ  ات  دیامرف ،  یم  مهوت  نیا  عفر  يارب  دوش ،  یم  هتسش  رادقم  نیا  ًابلاغ  اریز  دیئوشب ،  چم  ات  ار  اهتسد 
نینچ دنا و  هدرک  مهوت  یضعب  هک  نتسش ،  تیفیک  هن  تسا  نتسش  ّدح  نایب  يارب  اهنت  قوف  هیآ  رد  یلا »  » هملک دوش .  یم  نشور  حیـضوت 

( تسا جئار  ننست  لها  زا  یعمج  نایم  رد  هکنانچنآ   ) دیئوشب جنرآ  فرط  هب  ناتشگنا  رس  زا  ار  اهتسد  دیاب  دیوگ : یم  هیآ  هک  دنا  هتشادنپ 
 ، دـنک گنر  رتم ،  کی  ات  فک  زا  ار  قاطا  راوید  دـنک  یم  شرافـس  يرگراک  هب  ناسنا  هک  دـنام  یم  نآ  هب  تسرد  نیا  هکنیا  حیـضوت  . 
هن رتشیب و  هن  دوش  گنر  دیاب  رادقم  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوش ،  گنر  الاب  هب  نیئاپ  زا  راوید  هک  تسین  نیا  روظنم  تسا  یهیدـب 
هک هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تنـس  رد  نآ  تیفیک  اما  و  هدش ،  رکذ  هیآ  رد  دوش  هتـسش  دیاب  هک  تسد  زا  يرادقم  طقف  نیاربانب  رتمک . 
قبط دشاب  یم  مکسوؤرب »  » رد هک  ب »ـ  » هملک ناتشگنارس .  فرط  هب  تسا  جنرآ  نتسش  نآ  تسا و  هدمآ  تسا  هدیسر  ام  هب  تیبلها  هلیسوب 

تایاور رد  هک  دینک  حسم  ار  رس  زا  یتمسق »  » ینعی دشاب ،  یم  ضیعبت »  » ینعم هب  تغل  لها  زا  یضعب  حیرصت  تایاور و  زا  یـضعب  حیرص 
هچنآ نیاربانب  درک ـ  حسم  تسد  اب  دشاب  مک  دنچره  مراهچکی  نیا  زا  یتمـسق  دیاب  هدـش و  دودـحم  رـس ،  شیپ  مراهچکی  هب  نآ  لحم  ام 

 . دشاب یمن  راگزاس  هیآ  موهفم  اب  دننک ،  یم  حـسم  ار  اهـشوگ  یتح  رـس و  مامت  هک  تسا  لومعم  ننـست  لها  فئاوط  زا  یـضعب  نایم  رد 
یم هظحالم  رگا  و   ) دـنیوشب ار  نآ  هکنیا  هن  دوش  حـسم  دـیاب  زین  اهاپ  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  مکـسوؤر »  » راـنک رد  مکلجرا »  » نتفرگ رارق 

کش 1 ـ  ( 2 ( . ) 1 «() مکهوجو  » رب فطع  هن  تسا  مکسوؤرب »  » لحم رب  فطع  هک  تسا  نآ  رطاخب  هدش  تئارق  مال  حتفب  مکلجرا »  » مینک
زا يریثک  عمج  هوالع  هب  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  نآ  رب  فطع  اذـل  تسا و  رایـسب  ًاتبـسن  هلـصاف  مکلجرا »  » و مکهوجو »  » نایم رد  هک  تسین 

هنومن 4/285 ریسفت  2 ـ  دنا .  هدناوخ  هرسک  اب  ار  مکلجرا »  » زین ءارق 

؟  دراد یموزل  هچ  زامن  رد  هلبق  هب  هّجوت  105 ـ 

ور فرط  ره  هب  تسا و  ادخ  نآ  زا  برغم  قرشم و  هللا » هجو  َّمّثف  اّولوت  امنیاف  برغملا  قرشملا و  هللاو   » میناوخ یم  هیآ 115  هرقب  هروس  رد 
دراد یموزل  هچ  سپ  تساجنآ ،  ادخ  مینک  ور  وس  ره  هب  رگا  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  هفیرـش  هیآ  هب  هّجوت  اب  تسا  اجنآ  ادخ  دـینک 

هک اـجنآ  زا  هکلب  تسین ،  ینیعم  تمـس  رد  ادـخ  كاـپ  تاذ  ندرک  دودـحم  شموـهفم  زگره  هلبق  هب  هّجوـت  مینک ؟  ور  هلبق  فرط  هب  هک 
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تدحو و ات  دنناوخب  زامن  وسکی  هب  همه  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  دناوخب ،  زامن  یئوس  هب  دیاب  هرخالاب  تسا و  يدام  دوجو  کی  ناسنا 
زامن یئوس  هب  یسکره  رگا  دینک  رکف  دیآ  لمع  هب  يریگولج  یگدنکارپ  جرم و  جره و  زا  و  دوش ،  ادیپ  نیملسم  فوفـص  رد  یگنهامه 
هطقن هبعک ) تمس   ) هدش نییعت  هلبق  ناونع  هب  هک  یتمس  ًانمض  دوب ؟  روجان  هدننز و  ردقچ  دنداد  یم  لیکشت  قرفتم  فوفص  دناوخ و  یم 
ریسفت 1 ـ  ( 1  . ) دشاب یم  يدیحوت  تارطاخ  هدننک  رادـیب  نآ  هب  هجوت  تسا و  دـیحوت  ياههاگیاپ  نیرت  یمیدـق  زا  هک  سدـقم  تسا  يا 

هنومن 1/415

؟  دوب هچ  هلبق  رییغت  رارسا  106 ـ 

دنتفگ یم  دشاب  تباث  دیاب  یمکح  ره  دـندرک  یم  نامگ  هک  اهنآ  دوب ،  زیگنا  لاؤس  همه  يارب  هبعک  هناخ  هب  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت   
نیـشیپ ءاـیبنا  هلبق  هک  دوب  مدـقم  سدـقملا  تیب  رگا  و  دـنتفگن ؟  لوا  زور  ناـمه  زا  ارچ  میناوخب  زاـمن  هبعک  يوس  هب  اـم  تسیاـب  یم  رگا 
ناربمایپ هلبق  هجوتم  زاغآ  رد  وا  دنتفگ : یم  دیاش  دنتفای ،  یشاپمس  يارب  یعیسو  نادیم  زین  نانمـشد  تفای . ؟  رییغت  ارچ  دش  یم  بوسحم 

بلج يارب  وا  دـنتفگ : یم  ای  درک ! لیدـبت  دوخ  موق  هلبق  هب  ار  نآ  دومن و  هبلغ  وا  رب  یتسرپ  داژن  شیاـهیزوریپ  زا  سپ  اـما  دـش ،  هتـشذگ 
نیا تسا  یهیدـب  درک .  هبعک »  » هب لیدـبت  ار  نآ  داتفین  رثؤم  هک  یماـگنه  تفریذـپ ،  ار  سدـقملا  تیب  تسخن  نایحیـسم ،  دوهی و  هجوت 

یتسرپ تب  كرـش و  نارود  تاـبوسر  و  دوب ،  هتخاـسن  نشور  ار  شیاـیاوز  ناـمیا  ملع و  رون  زونه  هک  يا  هعماـج  رد  مه  نآ  اـه  هسوسو 
کی نیا  دـیوگ : یم  هرقب  هروس  هیآ 143  رد  ًاحیرـص  نآرق  اذـل  دـنک .  یم  داـجیا  یبارطـضا  ینارگن و  هچ  تشاد ،  دوجو  نآ  رد  زوـنه 
اجنآ زا  دشاب : ریز  هلأسم  هلبق  رییغت  مهم  للع  زا  یکی  تسین  دیعب  دوب .  ناکرـشم  نانمؤم و  عضوم  ندـش  صخـشم  يارب  گرزب  شیامزآ 
نیا هب  دنناوخب و  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  ًاتقوم  ناناملـسم  دـش  هداد  روتـسد  دوب ،  ناکرـشم  ياهتب  نوناک  نامز  نآ  رد  ادـخ  هناخ  هک 

فوفـص دنداد و  یتلم  تموکح و  لیکـشت  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  هک  یماگنه  اما  دـننک .  ادـج  ناکرـشم  زا  ار  دوخ  فوفـص  بیترت 
دیحوت و زکرم  نیرت  یمیدق  هبعک  يوس  هب  ماگنه  نیا  رد  تشادن  ترورـض  عضو  نیا  همادا  رگید  دش ،  صخـشم  الماک  نارگید  زا  اهنآ 

يونعم هیامرـس  ار  هبعک  هناخ  هک  اهنآ  يارب  سدقملا  تیب  يوس  هب  ندناوخ  زامن  مه  تسا  یهیدب  دنتـشگزاب .  ءایبنا  نوناک  نیرت  هقباسرپ 
هب ناناملسم  تسخن .  هلبق  هب  ندرک  تداع  زا  دعب  سدقملا  تیب  زا  دعب  هبعک  يوس  هب  تشگزاب  مهو  دوب ،  لکشم  دنتـسناد  یم  دوخ  داژن 
زا ار  دوخ  ياهدنویپ  و  دزوسب ،  غاد  هروک  نیا  رد  تسا  ناشدوجو  رد  كرش  راثآ  زا  هچنآ  ات  دنتفرگ ،  رارق  شیامزآ  هتوب  رد  هلیسو  نیا 

ناکم ادخ  میتفگ  هک  هنوگنامه  الوصا  ددرگ .  ادیپ  ناشدوجو  رد  قح  نامرف  ربارب  رد  قلطم  میلست  حور  دنربب و  ناشدولآ  كرش  هتشذگ 
درک دهاوخن  نوگرگد  ار  زیچ  چیه  نآ  رییغت  و  يدیحوت ،  ياه  هرطاخ  يایحا  فوفـص و  تدحو  يارب  تسا  يزمر  هلبق  درادن ،  یلحم  و 

هنومن 1/485 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تسا یهاوخ  دوخو  تجاجل  بصعت و  ياهتب  نتسکش  وا و  نامرف  ربارب  رد  ندوب  میلست  مهم  ، 

؟  تسیچ زامن  هفسلف  107 ـ 

زامن هفسلف 

نع یهنت  ةولصلا  نا  « ) دراد یمزاب  تارکنم  اهیتشز و  زا  ار  ناسنا  زامن  : » دیوگ یم  هتخادرپ  زامن  گرزب  هفسلف  هب  توبکنع  هروس  هیآ 45 
ياراد دزادنا  یم  داعم  ءدبم و  هب  داقتعا  ینعی  هدـنرادزاب  لماع  نیرتدـنمورین  دای  هب  ار  ناسنا  هک  اجنآ  زا  زامن  تعیبط  رکنملاو . ) ءاشحفلا 

 ، درمش یم  رتالاب  رترب و  زیچ  همه  زا  ار  ادخ  دیوگ ،  یم  ریبکت  دتسیا ،  یم  زامن  هب  هک  یناسنا  تسا .  رکنم  ءاشحف و  زا  یگدنراد  زاب  رثا 
 ، دـتفا یم  وا  يازج  زور  دای  هب  دیاتـس ،  یم  تیمیحر  تینامحر و  هب  ار  وا  دـیوگ ،  یم  وا  ساپـس  دـمح و  دـتفا ،  یم  وا  ياهتمعن  داـی  هب 

هدـش و اـهنآ  رب  بضغ  هک  یناـسک  هار  زا  و  دـبلط ،  یم  وا  زا  میقتـسم  طارـص  دـیوج  یم  يراـی  وا  زا  دـنک ،  یم  وا  یگدـنب  هـب  فارتـعا 
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يوس هب  یتکرح  قح و  يوس  هب  یشبنج  یناسنا  نینچ  حور  بلق و  رد  کش  نودب  دمح . ) هروس  نومضم   ) درب یم  هانپ  ادخ  هب  ناهارمگ 
تمظع رد  قرغ  دهن ،  یم  كاخ  رب  یناشیپ  وا  هاگـشیپ  رد  و  دنک ،  یم  عوکر »  » ادخ يارب  دوش .  یم  ادـیپ  اوقت  يوس  هب  یـشهج  یکاپ و 

یلـص ) ربمایپ تلاسر  هب  یهاوگ  دهد  یم  وا  یگناگی  هب  تداهـش  دـنک .  یم  شومارف  ار  اه  ینیبرترب  دوخ  اه و  یهاوخدوخ  دوش و  یم  وا 
دریگ رارق  وا  حـلاص  ناگدـنب  هرمز  رد  هک  دراد  یمرب  يادـخ  هاگرد  هب  تسد  دتـسرف و  یم  دورد  شربماـیپ  رب  دـهد .  یم  هلآو ) هیلع  هللا 

یم بوسحم  هانگ  ربارب  رد  يدنمورین  دـس  هک  یجوم  دـنک ،  یم  داجیا  وا  دوجو  رد  تیونعم  زا  یجوم  روما  نیا  همه  مالـس . ) دهـشت و  )
طـسو رد  دوش .  یم  قرغ  وا  دای  رد  دزیخ  یمرب  باوخ  زا  حبـص  هک  یماگنه  ددرگ ،  یم  رارکت  زور  هنابـش  رد  راب  دـنچ  لمع  نیا  دوش . 

دباتش یم  وا  هاگ  رد  هب  هدرک ،  عطق  ار  دوخ  همانرب  دونـش ،  یم  ار  نذؤم  ریبکت  يادص  ناهگان  هدش  يدام  یگدنز  قرغ  هک  یماگنه  زور 
زا دزاس .  یم  وا  راونا  زکرم  ار  لد  دـنک و  یم  زاین  زار و  وا  اب  دور  تحارتسا  رتسب  هب  هکنآ  زا  شیپ  بش  زاـغآ  زور و  ناـیاپ  رد  یتح  و  ، 
یم رود  دوخ  زا  ار  بصغ  مارح و  دنک ،  یم  كاپ  دـهد  یم  وشتـسش  ار  دوخ  دوش  یم  زامن  تامدـقم  هدامآ  هک  یماگنه  هب  هتـشذگ  نیا 

هزادـنا نامه  هب  يزامن  ره  اهتنم  دراد .  تارکنم  ءاشحف و  طخ  ربارب  رد  هدـنرادزاب  ریثأت  روما  نیا  همه  دور  یم  تسود  هاگراب  هب  دزاـس و 
دودحم یئزج و  یهن  هاگ  عماج و  یّلک و  یهن  هاگ  دنک ،  یم  رکنم  ءاشحف و  زا  یهن  تسا  رادروخرب  تدابع  حور  لامک و  طیارش  زا  هک 

 ، دشاب هانگ  هب  هدولآ  رازگزامن  دنچره  دشاب  يروص  شزامن  دنچ  ره  دشخبن  وا  رد  يرثا  هنوگچیه  دناوخب و  زامن  یـسک  تسین  نکمم  . 
: میئوگب رتنـشور  دـندوب .  رت  هدولآ  مه  نیا  زا  دـندناوخ  یمن  ار  زامن  ناـمه  رگا  دارفا  هنوگ  نیا  تسا ،  مک  شریثأـت  زاـمن  هنوگ  نیا  هتبلا 
 . تسا تاجرد  نیا  زا  یضعب  ياراد  طیارـش  تیاعر  تبـسن  هب  يزامن  ره  دراد و  يدایز  تاجرد  بتارم و  هلـسلس  رکنم  ءاشحف و  زا  یهن 
اب اما  درک  یم  ادا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ اب  ار  زامن  راصنا  زا  یناوج  هک  میناوخ : یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  زا  ثیدح  رد 

ماجنارـس : » ًاموی هاهنت  هتالـص  نا  دومرف : دنتـشاد  هضرع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  ار  ارجاـم  نیا  دوب  یتشز  ناـهانگ  هدولآ  لاـح  نیا 
هب یمالـسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  دراد  تیمها  يردـق  هب  زاـمن  رثا  نیا  4 ـ  ( 1 « . ) دـنک یم  كاپ  لاـمعا  نیا  زا  ار  وا  يزور  شزاـمن 

تلبقا ملعی  نا  بحا  نم  دـیامرف : یم  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  هکنانچ  هدـش ،  دای  نآ  زا  لوبقم  ریغ  لوبقم و  زاـمن  شجنـس  راـیعم  ناونع 
ایآ دـنیبب  دراد  تسود  هک  یـسک  !: » هنم تلبق  هتعنم  اـم  ردـقبف  رکنملا ؟  ءاـشحفلا و  نع  هتولـص  تعنم  لـه  رظنیلف : لـبقت ؟  مل  ما  هتوـلص 

هتـشادزاب هک  رادقم  نامه  هب  هنای ؟  هتـشادزاب  تارکنم  اهیتشز و  زا  ار  وا  زامن  نیا  ایآ  دـنیبب  دـیاب  هنای ؟  هدـش  یهلا  هاگرد  لوبقم  شزامن 
قوف هلمج  رهاظ  ربکا . ) هللا  رکذلو  « ) تسا رتالاب  رترب و  مه  نآ  زا  ادـخ  رکذ   » دـیامرف یم  هفاضا  هیآ  هلابند  رد  ( . 2 «!) تسا لوبق  شزامن 
رکنم ءاشحف و  زا  یهن  زا  یتح  هک  زامن  مهم  تاکرب  راثآ و  زا  رگید  یکی  ینعی  دـشاب ،  یم  زامن  يارب  يرتمهم  هفـسلف  نایب  هک  تسا  نیا 
یهن یلصا  لماع  یتح  و  تسا ،  تداعس  ریخ و  ره  یلـصا  هیام  هشیر و  هک  دزادنا  یم  ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  تسا  رت  مهم  زین 

دای الوصا  دوش .  یم  بوسحم  هشیر  تلع و  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نآ  يرترب  عقاو  رد  دـشاب ،  یم  هللارکذ »  » نیمه زین  رکنم  ءاـشحف و  زا 
هیام ادخ  دای  دیـشاب  هاگآ  : » بولقلا نئمطت  هللا  رکذبالا  دسر : یمن  نآ  هیاپ  هب  زیچ  چیه  و  تسا ،  اهلد  شمارآ  بولق و  تایح  هیام  ادخ ، 

 ، زامن لاعفا  زامن ،  لاوقا  تسا ،  ادخ  رکذ  نآ ـ  ریغ  هچ  زامن و  هچ  تادابع ـ  همه  حور  الوصا  هیآ 28 . ) دعر  هروس  « ) تسا اهلد  نانیمطا 
هط هروس  هیآ 14  رد  هکنیا  هجوت  لباق  دـنک .  یم  هدـنز  ناسنا  لد  رد  ار  ادـخ  دای  عقاو ،  رد  همه  همه و  زامن ،  تابیقعت  زاـمن ،  تامدـقم 
رد یـشاب . » نم  دای  هب  ات  راداپرب  ار  زامن  : » يرکذـل ةولـصلا  مقا  دـیوگ : یم  یـسوم  هب  باطخ  هدـش و  زاـمن  یـساسا  هفـسلف  نیا  هب  هراـشا 
وا زا  تسین ،  هللا  رکذ  زا  رترب  یهلا  باذـع  زا  وا  تاجن  يارب  یمدآ  لامعا  زا  کـی  چـیه  : » تسا هدـمآ  نینچ  لـبج » نبذاـعم   » زا یثیدـح 

توبکنع هروس  هیآ 45  لیذ  نایبلا  عمجم  1 ـ  ربکا . » هللا  رکذلو  دیامرف : یم  دنوادخ  اریز  يرآ  تفگ : ادخ ؟  هار  رد  داهج  یتح  دندیسرپ 
توبکنع هروس  هیآ 45  لیذ  نایبلا  عمجم  2 ـ 

هعماج درف و  تیبرت  رد  زامن  ریثأت 
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هعماج درف و  تیبرت  رد  زامن  ریثأت 

ياهیراک هزیر  هب  ار  اـم  یمالـسا  تاـیاور  تاـیآ و  نوتم  رد  ّتقد  یلو  دـشاب ،  یفخم  یـسکرب  شا  هفـسلف  هک  تسین  يزیچ  زاـمن  هچرگ 
 ، تسا ادخ  دای  نامه  زامن  هفسلف  هرخالاب  هجیتن و  همدقم و  هیاپ و  فده و  ساسا و  حور و  1 ـ  ددرگ : یم  نومنهر  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب 

لمع هزیگنا  هک  يرکف  و  رکف ،  همدـقم  هک  يرکذ  هتبلا  تسا .  هدـش  ناـیب  هجیتـن  نیرترب  ناونع  هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  هللارکذ »  » ناـمه
لحا ام  دنع  هللارکذ  دومرف : ربکا  هللا  رکذلو  هلمج  ریسفت  رد  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  هکنانچ  دشاب ،  هدوب 

ـ  2 ( . 1 () دـشوپب مشچ  مارح  زا  دورب و  لالح  غارـس  هب  دـتفیب  ادـخ  دای  هب  ینعی  « ) مارح لالح و  ماجنا  ماگنه  هب  ندرک  ادـخ  دای   » مرح و 
هتـشذگ حالـصا  هبوت و  هب  توعد  ار  ناسنا  زامن  هاوخان  هاوخ  هک  ارچ  تسا  یهلا  شزرمآ  ترفغم و  ناهانگ و  زا  يوشتـسش  هلیـسو  زاـمن 

بآ زا  يرهن  امـش  زا  یکی  هناخ  رد  رب  رگا  : » درک لاؤس  دوخ  نارای  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ میناوخ : یم  یثیدح  رد  اذل  دنک ،  یم 
رد دنام . » ؟  یم  وا  ندب  رد  تفاثک  یگدولآ و  زا  يزیچ  ایآ  دهد ،  وشتـسش  نآ  رد  ار  دوخ  راب  جـنپ  زور  ره  رد  دـشاب و  هزیکاپ  فاص و 
رد هک  یناهانگ  دـناوخ  یم  يزامن  ناسنا  هک  ینامز  ره  تسا ،  يراج  بآ  نیا  دـننامه  تسرد  زاـمن  : » دومرف هن ،  دـندرک : ضرع  خـساپ 

مهرم اب  دنیـشن ،  یم  هانگ  زا  ناسنا  ناـج  حور و  رب  هک  یتاـحارج  بیترت  نیا  هب  و  ( . 2 «) دور یم  نایم  زا  تسا  هدـش  ماجنا  زامن  ود  نایم 
حور هک  ارچ  تسا ،  هدـنیآ  ناهانگ  ربارب  رد  يّدـس  زامن  3 ـ  دوش .  یم  هدودز  دنیـشن  یم  بلق  رب  هک  یئاهراگنز  دـبای و  یم  مایتلا  زاـمن 
ربارب رد  دس  نیرتدنمورین  يوقت »  » و نامیا »  » میناد یم  و  دهد ،  یم  شرورپ  لد  رد  ار  يوقت  لاهن  و  دـنک ،  یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  نامیا 

ثیداحا رد  هک  تسا  نامه  و  تسا ،  هدـش  نایب  رکنم  ءاـشحف و  زا  یهن  ناونع  هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  و  تسا ،  هاـنگ 
اهنآ زامن  دیروخم ،  مغ  دندومرف : دندرک  نایب  مالـسا  نایاوشیپ  يارب  ار  اهنآ  لاح  حرـش  هک  دندوب  يراکهانگ  دارفا  میناوخ : یم  يددعتم 

ار دوخ  شنیرفآ  فده  هک  تسا  نآ  قح  هار  ناورهر  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  تسا ،  ادز  تلفغ  زامن ،  4 ـ  درک .  دنک و  یم  حالصا  ار 
جنپ زور  هنابش  ره  رد  و  فلتخم ،  لصاوف  رد  هکنیا  مکح  هب  زامن  اما  دندرگ ،  رذگ  دوز  ذئاذل  يدام و  یگدنز  رد  قرغ  دننک و  شومارف 

رد ار  وا  تیعقوم  دزاس ،  یم  ناشن  رطاخ  ار  وا  شنیرفآ  فدـه  دـهد ،  یم  رادـشه  دـنک ،  یم  راطخا  ناسنا  هب  ًابترم  دوش ،  یم  ماجنا  راـب 
اّیوق هبترم  دنچ  زور  هنابش  ره  رد  هک  دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  يا  هلیـسو  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  دنک و  یم  دزـشوگ  وا  هب  ناهج 

تعکر ره  رد  تعکر و  هدفه  زور  هنابـش  ره  رد  ناسنا  هک  ارچ  دنکـش ،  یم  مه  رد  ار  ربک  ینیب و  دوخ  زامن  5 ـ  دیوگ .  شاب  رادیب  وا  هب 
 . تیاهن یب  ربارب  رد  يرفص  هکلب  دنیب ،  یم  وا  تمظع  ربارب  رد  یکچوک  هرذ  ار  دوخ  دراذگ ،  یم  ادخ  ربارب  رد  كاخ  رب  یناشیپ  راب  ود 
نآ رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لـیلد  نیمه  هب  دـبوک .  یم  مهرد  ار  یئوج  يرترب  ربکت و  دـنز ،  یم  راـنک  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  ياـه  هدرپ 

نیمه اب  تسا  زامن  هک  ار  تدابع  نیتسخن  نامیا ،  زا  دـعب  تسا  هدـش  سکعنم  نآ  رد  یمالـسا  تادابع  ياه  هفـسلف  هک  یفورعم  ثیدـح 
يارب ار  ناـمیا  دـنوادخ   . . . : » ربـکلا نـع  ًاـهیزنت  ةولـصلا  كرـشلا و  نـم  ًاریهطت  ناـمیالا  هللا  ضرف  دـیامرف : یم  دـنک  یم  نییبـت  فدـه 

لماکت قالخا و  لئاضف  شرورپ ،  هلیـسو  زامن  6 ـ  ( . 3 «) ربک زا  يزاسکاپ  يارب  ار  زامن  تسا و  هدرک  بجاو  كرـش  زا  اهناسنا  يزاسکاپ 
یم توعد  اهنامـسآ  توکلم  هب  درب ،  یم  نوریب  تعیبط  ملاع  راوید  راهچ  هدام و  دودحم  ناهج  زا  ار  ناسنا  هک  ارچ  تسا ،  ناسنا  يونعم 

 . دزیخ یمرب  وگتفگ  وا  اب  دنیب و  یم  ادخ  ربارب  رد  هطـساو  چیه  هب  زاین  نودـب  ار  دوخ  دزاس ،  یم  زارمه  ادـصمه و  ناگتـشرف  اب  و  دـنک ، 
هروس زا  نتفرگ  کمک  اب  ًاصوصخم  وا  تمظع  تیمیحر و  تینامحر و  ادخ ،  تافص  يور  هیکت  اب  مهنآ  زور  هنابـش  رد  لمع  نیا  رارکت 

یقالخا لئاضف  شرورپ  رد  يا  هظحالم  لباق  رثا  تسا  اهیکاپ  اهیکین و  يوس  هب  هدننک  توعد  نیرتهب  هک  دمح  زا  دعب  نآرق  فلتخم  ياه 
: یقت لک  نابرق  ةولـصلا  دومرف : زامن  هفـسلف  رد  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  اذـل  دراد .  ناسنا  دوجو  رد 

حور زاـمن  هک  ارچ  دـهد ـ  یم  حور  شزرا و  ناـسنا  لاـمعا  رئاـس  هب  زاـمن  7 ـ  ( . 4 «) تسا ادـخ  هب  يراک  زیهرپ  ره  برقت  هلیـسو  زاـمن  »
هنابـش رد  هعومجم  نیا  رارکت  هناصلاخ ،  لامعا  كاپ و  راتفگ  صلاخ و  تین  زا  تسا  يا  هعومجم  زامن  اریز  دنک ،  یم  هدـنز  ار  صالخا 

هک میناوخ  یم  یفورعم  ثیدـح  رد  اذـل  دـنک .  یم  تیوقت  ار  صالخا  حور  دـشاپ و  یم  ناسنا  ناج  رد  ار  کـین  لاـمعا  ریاـس  رذـب  زور 
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هللا هللا  دومرف : دش  هتفاکـش  راکتیانج  مجلم  نبا  ریـشمش  اب  شکرابم  قرف  هک  نآ  زا  دـعب  دوخ  يایاصو  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
همیخ دوـمع  هک  یماـگنه  میناد  یم  ( . 5 «) تسا امـش  نید  نوتـس  هک  ارچ  زامن ،  هرابرد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  : » مکنید دومع  اهناف  ةولـصلا  یف 

زا ادخ  اب  ناگدنب  طابترا  هک  یماگنه  نینچمه  درادن ،  يرثا  دشاب  مکحم  فارطا  ياهخیم  اهبانط و  ردق  ره  دنک  طوقس  ای  دنکـشب  مهرد 
ام لوا  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد  داد .  دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  رثا  رگید  لاـمعا  دورب  ناـیم  زا  زاـمن  قـیرط 
یم باسح  ناگدنب  زا  تمایق  رد  هک  يزیچ  نیتسخن  : » هلمع رئاس  هیلع  در  تدر  نا  و  هلمع ،  رئاس  لبق  تلبق  ناف  ةولـصلا  دبعلا  هب  بساحی 
نیا لیلد  دـیاش  دوش !» یم  دودرم  زین  لاـمعا  رئاـس  دـش  دودرم  رگا  و  دوش ،  یم  لوبق  ناـشلامعا  رئاـس  داـتفا  لوبقم  رگا  تسا  زاـمن  دوش 
رئاس یلوبق  هلیـسو  هک  صالخا  تبرق و  دصق  ددرگ  ماجنا  حیحـص  روط  هب  رگا  تسا ،  قلاخ  قلخ و  طابترا  زمر  زامن  هک  دـشاب  نآ  نخس 
رظن عطق  زامن  8 ـ  دوش .  یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ددرگ و  یم  هدولآ  بوشم و  وا  لامعا  هیقب  هنرگو  دوش ،  یم  هدـنز  وا  رد  تسا  لامعا 

ساـبل رازگزاـمن ،  ناـکم  میناد  یم  هک  ارچ  دـنک ،  یم  یگدـنز  يزاـسکاپ  هب  توعد  تحـص ،  طئارـش  هب  هجوت  اـب  شدوـخ  ياوـتحم  زا 
یم ماجنا  وضو  لسغ و  نآ  رد  هک  یلحم  دنک ،  یم  لسغ  دریگ و  یم  وضو  نآ  اب  هک  یبآ  دناوخ ،  یم  زامن  نآ  رب  هک  یشرف  رازگزامن ، 

هوشر یشورف ،  مک  بصغ ،  ابر ،  ملظ ،  زواجت و  هب  هدولآ  هک  یـسک  دشاب  كاپ  نارگید  قوقح  هب  زواجت  بصغ و  هنوگره  زا  دیاب  دوش 
زور هنابـش  رد  تبون  جـنپ  رد  زامن  رارکت  نیاربانب  دزاس ؟  مهارف  ار  زاـمن  تامدـقم  دـناوت  یم  هنوگچ  دـشاب  مارح  لاوما  بسک  يراوخ و 

هک دراد  لامک  طئارش  رگید  ریبعت  هب  ای  لوبق ،  طئارش  تحص ،  طئارـش  رب  هوالع  زامن  9 ـ  نارگید .  قوقح  تیاعر  هب  تسا  یتوعد  دوخ 
ناونع هب  يدایز  روما  ثیدـح ،  عبانم  یهقف و  بتک  رد  تسا .  ناـهانگ  زا  يرایـسب  كرت  يارب  رگید  رثؤم  لـماع  کـی  زین  اـهنآ  تیاـعر 

نا الا  ًاموی  نیعبرا  رمخلا  براش  ةولـص  لبقتال  هدـمآ : تایاور  رد  هک  تسا  رمخ  برـش  هلأسم  هلمج  زا  تسا  هدـش  رکذ  زاـمن  لوبق  عناوم 
یناسک هلمج  زا  میناوخ : یم  يددـعتم  تایاور  رد  و  ( . 6 «) دنک هبوت  هکنیا  رگم  دش  دهاوخن  لوبقم  زور  لهچ  ات  راوخبارـش  زامن  : » بوتی
تاکز هک  یسک  زامن  هک  تسا  هدش  حیرـصت  رگید  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  ( . 7 «) تسا رگمتـس  ياوشیپ  دش  دهاوخن  لوبق  اهنآ  زامن  هک 

زامن لوبق  عناوم  زا  ینیبدوخ  بجع و  ای  مارح  ياذغ  ندروخ  دیوگ : یم  هک  يرگید  تایاور  نینچمه  و  دش ،  دـهاوخن  لوبق  دزادرپ  یمن 
 ، دنک یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  طابـضنا  حور  زامن  10 ـ  تسا ؟  هدنزاس  دح  هچ  ات  یلوبق  طیارـش  نیا  ندرک  مهارف  هک  تسا  ادـیپ  تسا ، 

رگید ماکحا  بادآ و  نینچمه  تسا  زامن  نالطب  بجوم  ود  ره  نآ  میدـقت  ریخأت و  هک  دریگ  ماجنا  ینیعم  تاقوا  رد  دـیاب  ًاـقیقد  هک  ارچ 
یم ناسآ  ًالماک  یگدنز  ياه  همانرب  رد  ار  طابضنا  شریذپ  اهنآ ،  تیاعر  هک  نآ  دننام  دوجـس و  عوکر و  دوعق و  مایق و  تین و  دروم  رد 
حور هک  میئازفیب ـ  نآ  رب  ار  تعامج  یگژیو  رگا  دراد و  دوجو  تعامج  هلأسم  زا  رظن  عطق  زامن ،  رد  هک  تسا  يدـئاوف  اهنیا  همه  دزاس . 

 . میهاگآ نآ  زا  همه  شیب  مک و  هوالعب  تسین ،  نآ  حرـش  ياج  اجنیا  هک  دراد  يرگید  رامـش  یب  تاـکرب  تسا ـ  تعاـمج  ناـمه  زاـمن 
: میهد یم  نایاپ  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  یعماج  ثیدح  اب  زامن  رارـسا  هفـسلف و  هنیمز  رد  ار  دوخ  راتفگ 

تیبوبر هب  رارقا  هجوت و  هک  تسا  نیا  زامن  عیرـشت  تلع  دومرف : نینچ  دوب  هدـش  لاؤس  نآ  رد  زامن  هفـسلف  زا  هک  يا  هماـن  خـساپ  رد  ماـما 
هب فارتعا  و  عضاوت ،  تیاهن  عوضخ و  تیاـهن  رد  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ماـیق  و  یتسرپ ،  تب  كرـش و  اـب  هزراـبم  و  تسا ،  راـگدرورپ 
هک تسا  نیا  فدـه  زین  و  راگدرورپ .  میظعت  يارب  زور  همه  نیمز  رب  یناشیپ  نداهن  و  هتـشذگ ،  یـصاعم  زا  شـشخب  ياضاقت  ناهانگ و 

بلاط و دشاب ،  عضاخ  عشاخ و  دوشن ،  رورغم  تسم و  دنیشنن ،  وا  لد  رب  يراکشومارف  رابغ  درگ و  دشاب ،  رکذتم  رایشه و  هراومه  ناسنا 
ددرگ یم  لصاح  زامن  وترپ  رد  هک  زور  بش و  رد  دنوادخ  رکذ  تموادم  هکنیا  رب  هوالع  ددرگ .  ایند  نید و  بهاوم  رد  ینوزفا  دنمقالع 

هب هجوت  نیمه  و  دیامنن .  هبلغ  وا  رب  يرگنایغط  یشکرس و  حور  دنکن ،  شومارف  ار  دوخ  قلاخ  ربدم و  الوم و  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  ، 
(9 ( . ) 8) دنک یم  يریگولج  داسف  عاونا  زا  دراد و  یم  زاب  یصاعم  زا  ار  ناسنا  وا ،  ربارب  رد  مایق  دنوادخ و 

اهتشون یپ 
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هغالبلا جهن  3 ـ  ثیدح 3 . ) ضئارفلا  دادعا  باوبا  زا  باب 2   ) هحفص 7 دلج 3  هعیشلا  لئاسو  2 ـ  هحفص 200 .  دلج 82  راونالا  راحب  1 ـ 
 . راحب ج 84 ص 317 و 320 6 ـ   . 47 تیصو )  ) اه همان  هغالبلا  جهن  5 ـ  هلمج 136 .  راصق  تاملک  هغالبلا  جهن  4 ـ  راصق 252 .  تاملک 

هنومن 16/284 ریسفت  9 ـ  هعیشلا ج 3 ص 4 .  لئاسو  8 ـ  راحب ج 84 ص 318 .  7 ـ 

؟  میناوخب ینّیعم  تاقوا  رد  ار  زامن  دیاب  ارچ  108 ـ 

رتهب ایآ  دوش  ماجنا  ینیعم  تاقوا  رد  هک  دراد  یموزل  هچ  اما  میتسین  نآ  یتیبرت  تارثا  زامن و  تیمها  هفـسلف و  رکنم  ام  دنیوگ  یم  یـضعب 
رگا هک  هداد  ناشن  هبرجت  دهد .  ماجنا  ار  هفیظو  نیا  یحور  یگدامآ  تصرف و  ماگنه  هب  سکره  دـنوش و  هدراذـگ  دازآ  مدرم  هک  تسین 

یم لزلزتم  یلک  هب  نآ  ساسا  و  دنراپس ،  یم  یشومارف  تسد  هب  ار  نآ  يا  هدع  دریگن  رارق  نیعم  طئارـش  طابـضنا و  تحت  یتیبرت  لئاسم 
نآ ندرک  كرت  يارب  يا  هناهب  رذع و  سکچیه  ات  دریگ  رارق  قیقد  طابـضنا  تحت  نیعم و  تاقوا  رد  دیاب  ًامتح  لئاسم  هنوگ  نیا  ددرگ ، 

تمظع ریثأت و  هوکـش و  ياراد  یعمج  هتـسد  تروص  هب  ًاـصوصخم  نیعم  تقو  رد  تاداـبع  نیا  ماـجنا  هکنیا  صوصخ  هب  دـشاب  هتـشادن 
هنومن 4/105 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دهد یم  لیکشت  يزاس  ناسنا  گرزب  سالک  کی  تقیقح  رد  دشاب و  یمن  راکنا  لباق  هک  تسا  یصاخ 

؟  تسیچ هزور  هفسلف  109 ـ 

هزور هفسلف 

و یقالخا » دـعب   » رتمهم همه  زا  هک  دراذـگ ،  یم  ناسنا  دوجو  رد  يونعم  يداـم و  رظن  زا  یناوارف  راـثآ  و  دراد ،  ینوگاـنوگ  داـعبا  هزور   
یم لیدعت »  » ار وا  زئارغ  و  يوق ، »  » ار ناسنا  هدارا  و  فیطلت ، »  » ار ناسنا  حور  هک  تسا  نیا  هزور  مهم  دـئاوف  زا  تسا .  نآ  یتیبرت  هفـسلف 
دنک تباث  ًالمع  و  دشوپب ،  مشچ  یسنج  تذل  نینچمه  بآ و  اذغ و  زا  یگنشت  یگنـسرگ و  دوجو  اب  هزور  لاح  رد  دیاب  راد  هزور  دنک . 
دوخ تاوهـش  اهـسوه و  رب  و  دریگ ،  تسد  هب  ار  شکرـس  سفن  مامز  دناوت  یم  وا  تسین ،  فلع  لبطـصا و  دنبرد  ناویح  نوچمه  وا  هک 

رایتخا رد  اه  هباشون  اهاذغ و  عاونا  هک  یناسنا  تسا ،  نآ  يونعم  یناحور و  رثا  نیمه  هزور  هفـسلف  نیرتگرزب  تقیقح  رد  ددرگ .  طلـسم 
نیا دنیور ،  یم  اهرهن  بل  رب  غاب  ياهراوید  هانپ  رد  هک  تسا  یناتخرد  دننامه  دور ،  یم  نآ  غارس  هب  دش  هنسرگ  هنشت و  هظحلره  دراد و 

 . دنکـشخ یم  و  دنوش ،  یم  هدرمژپ  دوش  عطق  اهنآ  ياپ  زا  بآ  يزور  دنچ  رگا  دنماود ،  مک  تمواقم و  مک  رایـسب  هدرورپ ،  زان  ناتخرد 
 ، تخس ياهنافوط  تیلوفط ،  نامه  زا  ناشیاه  هخاش  رگشزاون  دنیور و  یم  اهنابایب  اههوک و  لد  رد  اه  هرخص  يالبال  زا  هک  یناتخرد  اما 

شوک و تخـس  تماقتـسارپ و  ماوداب و  مکحم و  دننابیرگ ،  هب  تسد  اهتیمورحم  عاونا  اب  و  تسا ،  ناتـسمز  يامرـس  و  نازوس ،  باتفآ  و 
هدارا و تردـق  تمواقم و  وا  هب  تقوم  ياهتیدودـحم  اب  دـهد و  یم  ماجنا  ار  لمع  نیمه  ناسنا  ناج  حور و  اـب  زین  هزور  دـنناج . ! تخس 

هزور هصالخ  دشاپ .  یم  افـص  رون و  ناسنا  بلق  رب  دنک  یم  لرتنک  ار  شکرـس  زئارغ  نوچ  و  دشخب ،  یم  تخـس  ثداوح  اب  هزرابم  ناوت 
هیآ 183 رد  دیوش ) راگزیهرپ  هک  دشاب   ) نوقتت مکلعل  هلمج  دهد ،  یم  دوعص  ناگتشرف  ناهج  هب  هداد و  یقرت  تیناویح  ملاع  زا  ار  ناسنا 

تـسا يرپس  هزور  : » رانلا نم  ۀنج  موصلا  فورعم  ثیدـح  زین  و  تسا .  قیاقح  نیا  همه  هب  هراشا  هزور  بوجو  هفـسلف  نایب  رد  هرقب  هروس 
هللا یلـص  ) ربمایپ زا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( . 1) تسا عوـضوم  نیمه  هب  هراـشا  خزود » شتآ  ربارب  رد 

ار وا  تشپ  ادخ  هار  رد  قافنا  و  دنک ،  یم  هایس  ار  ناطیش  يور  هزور  : » دومرف دوش ؟  رود  ام  زا  ناطیش  هک  مینک  هچ  دندیسرپ : هلآو ) هیلع 
یم ار  وا  بلق  گر  رافغتـسا  و  دـنک ،  یم  عـطق  ار  وا  هلاـبند  حـلاص  لـمع  رب  تبظاوـم  و  ادـخ ،  رطاـخ  هب  نتـشاد  تسود  و  دنکـش ،  یم 
یم نینچ  دـسر  یم  هک  هزور  هب  دـنک  یم  نایب  ار  تادابع  هفـسلف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هک  یماگنه  هب  هغالبلا  جـهن  رد  ( 2 «!) درب

و ( . 3 «!) دبای شرورپ  مدرم  رد  صالخا  حور  هک  هدومرف  عیرـشت  تهج  نیا  زا  ار  هزور  دنوادخ  : » قلخلا صالخال  ءالتبا  مایـصلاو  دیامرف :
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يرد تشهب  : » نومئاصلا الا  اهیف  لخدـیال  نایرلا  یعدـی  ًاباب  ۀـنجلل  نا  میناوخ : یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  يرگید  ثیدـح  رد  زین 
ثیدح نیا  حرـش  رد  رابخالا » یناعم   » رد قودص  موحرم  دنوش .  یم  دراو  نآ  زا  ناراد  هزور  اهنت  هک  هدـش ) باریـس  « ) نایر  » مان هب  دراد 

هک یماـگنه  تسا ،  شطع  هیحاـن  زا  راد  هزور  تمحز  نیرتشیب  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  تشهب  رد  نیا  يارب  ماـن  نیا  باـختنا  دـسیون  یم 
یسکرب هزور  یعامتجا  رثا  ( 4) دش دنهاوخن  هنـشت  زگره  نآ  زا  دعب  هک  دندرگ  یم  باریـس  نانچ  دـنوش  یم  دراو  رد  نیا  زا  ناراد  هزور 

عـضو مه  نکمتم  دارفا  یبهذـم ،  روتـسد  نیا  ماجنا  اب  تسا ،  عامتجا  دارفا  نایم  رد  يربارب  تاواسم و  سرد  کی  هزور  تسین .  هدیـشوپ 
کمک هب  دنناوت  یم  دوخ  يزور  هنابش  ياذغ  رد  یئوج  هفرـص  اب  مهو  دنبای ،  یمرد  سوسحم  روط  هب  ار  عامتجا  نامورحم  ناگنـسرگ و 
هلأسم نیا  رگا  یلو  تخاس ،  ناگنسرگ  لاح  هجوتم  ار  ناریس  نامورحم ،  ناگنسرگ و  لاح  فیـصوت  اب  تسا  نکمم  هتبلا  دنباتـشب .  اهنآ 

یفورعم ثیدح  رد  اذل  دهد ،  یم  یسح  گنر  یعامتجا  مهم  عوضوم  نیا  هب  هزور  دراد ،  يرگید  رثا  دریگب  دوخ  هب  ینیع  یسح و  هبنج 
لیلد نیا  هب  هزور  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما دیـسرپ ،  هزور  عیرـشت  تلع  زا  مکح » نب  ماشه   » هک هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 

هب تبـسن  دـشچب و  ار  یگنـسرگ  معط  ینغ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  ددرگ ،  رارقرب  تاواسم  ینغ  ریقف و  ناـیم  هک  تسا  هدـش  بجاو 
دـشاب تاواسم  دوخ  ناگدنب  نایم  دهاوخ  یم  ادخ  تسا ،  مهارف  اهنآ  يارب  دنهاوخب  ار  هچره  الومعم  ءاینغا  هک  ارچ  دنک ،  قح  يادا  ریقف 

ناهج دنمتورث  ياهروشک  رگا  یتسار  ( . 5 «) دننک محر  ناگنسرگ  نافیعض و  هب  ات  دناشچب  ءاینغا  هب  ار  جنر  درد و  یگنـسرگ و  معط  و  ، 
راونالا راحب  1 ـ  تشاد ! ؟  دهاوخ  دوجو  ناهج  رد  هنـسرگ  همهنیا  مهزاب  دنـشچب  ار  یگنـسرگ  معط  دنرادب و  هزور  لاس  رد  ار  زور  دنچ 

دـلج 96 راونالا  راحب  4 ـ  هرامـش 252 .  راصق  تاملک  هغالبلا  جـهن  3 ـ  هحفص 255 .  دـلج 96  راونالا  راحب  2 ـ  هحفص 256 .  دلج 96 
 . هحفص 3 موص  باتک  لوا  باب  دلج 7  هعیشلا  لئاسو  5 ـ  هحفص 252 . 

هزور ینامرد  یتشادهب و  رثا 

رتمک تسین ،  راکنا  لباق  هدیـسر و  توبث  هب  اهیرامیب  عاونا  ناـمرد  رد  كاـسما »  » ياـسآزجعم رثا  میدـق ،  بط  نینچمه  زورما و  بط  رد 
رد يور  هدایز  اه  يرامیب  زا  يرایـسب  لماع  میناد  یم  اریز  دـشاب ،  هدرکن  تقیقح  نیا  هب  يا  هراشا  دوخ  ياـه  هتـشون  رد  هک  تسا  یبیبط 
دنق یبرچ و  ای  ندـب ،  فلتخم  طاقن  رد  محازم  ياهیبرچ  تروص  هب  هدـشن  بذـج  یفاضا ،  داوم  نوچ  تسا ،  فلتخم  ياهاذـغ  ندروخ 

اه و برکیم  عاونا  شرورپ  يارب  ینفعتم  ياهرازنجل  عقاو  رد  ندب  تالـضع  يالبال  رد  یفاضا  داوم  نیا  دنام ،  یم  یقاب  نوخ  رد  یفاضا 
هزور كاسما و  قیرط  زا  اهرازنجل  نیا  ندرک  دوبان  اهیرامیب  نیا  اب  هزراـبم  يارب  هار  نیرتهب  لاـح  نیا  رد  و  تسا ،  ینوفع  ياـه  يراـمیب 
عون کی  هوالع  هب  دنک .  یم  یناکت » هناخ   » ار ندب  عقاو  رد  و  دنازوس ،  یم  ار  ندب  هدـشن  بذـج  یفاضا و  داوم  اه و  هلابز  هزور  تسا . !

زا هاگتـسد  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  تسا ،  نآ  ندرک  سیورـس  يارب  يرثؤـم  لـماع  شراوـگ و  هاگتـسد  يارب  هظحـالم  لـباق  تحارتـسا 
 . دراد ار  موزل  تیاهن  اـهنآ  يارب  تحارتسا  نیا  تسا ،  راـک  لوغـشم  مئاد  روط  هب  لاـس  ماـمت  رد  تسا و  ندـب  ياههاگتـسد  نیرتساـسح 
رثا نیا  زا  ات  دـنک ،  يور  هدایز  طارفا و  اذـغ  رد  دـیابن  رحـس »  » و راـطفا »  » ماـگنه هب  مالـسا  روتـسد  قبط  راد  هزور  صخـش  تسا  یهیدـب 

باـتک رد  یـسور  دنمـشناد  نیروفوس » یـسکلا   . » دوش سکعرب  هجیتن  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  دریگب ،  لـماک  هجیتن  یتشادـهب 
ياـهلمد نمزم ،  طیـسب و  باـهتلا  اـه ،  هدور  فعـض  ینوخ ،  مک  ناـمرد  يارب  يا  هژیو  هدـئاف  هزور  قیرط  زا  ناـمرد  : » دـسیون یم  دوـخ 

ياهیرامیب تسوپ ، ) یگتخیر   ) زارخ ءاـسنلا ،  قرع  ینتـسراون ،  ءاقـستسا ،  سرقن ،  مسیتاـمور ،  زوریلکـسا ،  لـس ،  یلخاد ،  یجراـخ و 
هب صاـصتخا  كاـسما  قـیرط  زا  هجلاـعم  دراد .  رگید  ياـهیرامیب  دـبک و  هـیلک ،  ياـهیرامیب  يدـلج ،  ياـهیرامیب  دــنق ،  ضرم  مـشچ ، 

ناطرـس دـننامه : هدـش  هتخیمآ  مسج  ياهلولـس  اـب  تسا و  ناـسنا  مسج  لوصا  هب  طوبرم  هک  یئاـهیرامیب  هکلب  درادـن ،  قوـف  ياـهیرامیب 
«: اوحصت اوموص  : » دیامرف یم  مالسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ یفورعم  ثیدح  رد  ( . 1 «!) دشخب یم  افش  زین  ار  نوعاط  لس و  سیلفس ، 

ءاد و لک  تیب  ةدعملا   » تسا هدیـسر  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ زا  زین  رگید  فورعم  ثیدـح  رد  و  ( . 2 «) دیوش ملاس  ات  دیریگب  هزور  »
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« اهیرامیب نامرد  يارب  نیون  شور  هزور  « ـ  1 ( 4 («!) 3) اهوراد نیرتالاب  كاسما  تسا و  اهدرد  مامت  هناخ  هدعم  «: » ءاود لک  سأر  ۀـیمحلا 
هنومن 1/628 ریسفت  میدق 4 ـ  دلج 14  راونالا  راحب  3 ـ  هحفص 255 .  دلج 96  راونالا  راحب  2 ـ  لوا .  پاچ  هحفص 65 

؟  تسین ضیعبت  مشاه  ینب  هب  سمخ  زا  یمین  صاصتخا  ایآ  110 ـ 

؟  تسین ضیعبت  مشاه  ینب  هب  سمخ  زا  یمین  صاصتخا  ایآ 

هب صاصتخا  نآ  زا  یمین  دوش و  یم  لماش  ار  لاوما  زا  يرایسب  دصرد  تسیب  هک  یمالسا  تایلام  نیا  هک  دننک ،  یم  روصت  نینچ  یـضعب 
يدـنواشیوخ و تاـهج  تاـظحالم  دوش و  یم  بوسحم  يداژن  زاـیتما  عون  کـی  دراد ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نادـنزرف  تاداـس و 

تسین راگزاس  نآ ،  ندوب  یناگمه  ندوب و  یناهج  مالسا و  یعامتجا  تلادع  حور  اب  عوضوم  نیا  و  دروخ ،  یم  مشچ  هب  نآ  رد  ضیعبت 
روط هب  لاکشا  نیا  باوج  اریز  دنا  هدرکن  یـسررب  الماک  ار  یمالـسا  مکح  نیا  تایـصوصخ  طئارـش و  دننک  یم  رکف  نینچ  هک  یناسک  . 

هب دـیاب  ًارـصحنم  تسا  مشاه  ینب  تاداس و  هب  طوبرم  هک  سمخ  زا  یمین  الوا » : » هکنیا حیـضوت  تسا .  هدـش  هتفهن  طئارـش  نیا  رد  لماک 
هک دننک  هدافتـسا  دنناوت  یم  نآ  زا  یناسک  اهنت  نیاربانب  رتشیب ،  هن  و  لاس ،  کی  تاجایتحا  هزادنا  هب  مه  نآ  دوش ،  هداد  نانآ  نادـنمزاین 

نیاربانب دـنراد .  رارق  یگدـنز  هنیزه  رظن  زا  تسب  نب  رد  یتّلع  هب  هک  يرگید  ناسک  میتی و  كدوک  اـی  و  دـنرامیب ،  و  هداـتفا ،  راـک  زا  اـی 
یمن زگره  دنشاب  هتـشاد  دنادرگب  ار  اهنآ  یگدنز  هک  يدمآرد  دنناوت  یم  و  ةوقلاب ) ای  لعفلاب و   ، ) دنتـسه ندرک  راک  هب  رداق  هک  یناسک 
سمخ دنناوت  یم  تاداس  دنیوگ  یم  هک  تسا  فورعم  ماوع  زا  یضعب  نایم  رد  هک  يا  هلمج  دننک و  هدافتسا  سمخ  تمسق  نیا  زا  دنناوت 

نادنمزاین نادنمتسم و  ًایناث : درادن .  يا  هیاپ  هنوگ  چیه  و  تسین ،  شیب  يا  هناماوع  راتفگ  دشاب ،  الط  اهنآ  هناخ  نادوان  دنچ  ره  دنریگب ، 
هدافتـسا سمخ  تمـسق  نـیمه  زا  اـهنت  دـنناوت  یم  نآ  ياـج  هـب  و  دـننک ،  فرـصم  تاـکز  زا  يزیچ  دـنرادن  قـح  مشاـه  ینب  تاداـس و 

تخیر و لاملا  تیب  هب  ار  نآ  دیاب  دشاب  رتشیب  دوجوم  تاداس  يدنمزاین  زا  تسا ،  سمخ  زا  یمین  هک  تاداس  مهس  رگا  ًاثلاث : ( . 1) دنیامن
داد اهنآ  هب  تاکز »  » مهس ای  لاملا و  تیب  زا  دیاب  دهدن  ار  اهنآ  تیافک  تاداس  مهس  رگا  هک  روطنامه  دومن .  فرـصم  رگید  فراصم  رد 

هدراذـگ تاداس  ریغ  تاداس و  نایم  يّداـم  رظن  زا  تواـفت  هنوگچیه  تقیقح  رد  هک  دوش  یم  نشور  قوف  هناـگ  هس  تاـهج  هب  هّجوت  اـب  . 
نادـنمزاین و  دـنمورحم ،  سمخ  زا  یلو  دـنریگب  تاکز  ّلـحم  زا  ار  دوخ  لاـس  جراـخم  دـنناوت  یم  تاداـس  ریغ  نادـنمزاین  تسا .  هدـشن 

دراد دوجو  اجنیا  رد  قودنص  ود  تقیقح  رد  دنرادن .  ار  تاکز  زا  هدافتسا  قح  اّما  دننک ،  هدافتسا  سمخ  ّلحم  زا  دنناوت  یم  اهنت  تاداس 
هب مه  نآ  دننک  هدافتسا  قودنص  ود  نیا  زا  یکی  زا  دنراد  قح  اهنت  هتـسد  ود  نیا  زا  مادک  ره  و  تاکز » قودنـص   » و سمخ » قودنـص  ، »

نینچ دنا  هدرکن  تایـصوصخ  طئارـش و  نیا  رد  ّتقد  هک  یناسک  یلو  دینک ) تقد   . ) لاس کی  يدنمزاین  هزادـنا  هب  ینعی  يواسم  هزادـنا 
شیپ هک  یلاؤس  اهنت  دنرادروخرب .  يا  هژیو  زایتما  زا  ای  تسا و  هدش  هداد  رارق  لاملا  تیب  زا  يرتشیب  مهـس  تاداس  يارب  هک  دـنرادنپ  یم 

زین ار  لاؤس  نیا  خساپ  دراد ؟  يا  هرمث  هچ  همانرب  نیا  دشاب  هدوبن  ود  نیا  نایم  هجیتن  رظن  زا  یتوافت  هنوگچیه  رگا  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم 
زا تاکز  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  یّمهم  توافت  تاـکز  سمخ و  ناـیم  هکنیا  نآ  و  تفاـیرد ،  ناوت  یم  بلطم  کـی  هب  هجوت  اـب 

دشاب یم  تمسق  نیمه  رد  ًامومع  نآ  فراصم  اذل  دوش  یم  بوسحم  یمالسا  هعماج  یمومع  لاوما  وزج  تقیقح  رد  هک  تسا  یئاهتایلام 
نیا ناگدـننادرگ  یمالـسا و  تموکح  هاگتـسد  جراـخم  ینعی  تسا ،  یمالـسا  تموکح  هب  طوبرم  هک  تسا  یئاـهتایلام  زا  سمخ  یلو  ، 

نتشادهگن رود  يارب  تقیقح  رد  تاکز )  ) یمومع لاوما  هب  یبای  تسد  زا  تاداس  ندوب  مورحم  نیاربانب  دوش .  یم  نیمأت  نآ  زا  هاگتـسد 
لاوما رب  ار  دوخ  ناشیوخ  ربمایپ  هک  دـتفین  نافلاخم  تسد  هب  يا  هناهب  اـت  تسا  تمـسق  نیا  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نادـنواشیوخ 

نینچ مالسا  نیناوق  رد  عوضوم  نیا  دنوش ،  نیمأت  یقیرط  زا  دیاب  زین  تاداس  نادنمزاین  رگید  يوس  زا  یلو  تسا .  هتخاس  ّطلـسم  یمومع 
يارب زایتما  کی  اهنت  هن  سمخ  تقیقح  رد  یمومع ،  هجدوب  زا  هن  دندرگ ،  دنم  هرهب  یمالسا  تموکح  هجدوب  زا  اهنآ  هک  هدش  ینیب  شیپ 

 ( هنومن ریسفت  زا  هتفرگرب   ) خساپ شسرپ و   180www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


یم دوـشن  دـیلوت  یّنظءوـس  هنوـگ  چـیه  هکنیا  رطاـخ  هب  موـمع و  تحلـصم  رطاـخ  هـب  اـهنآ ،  ندزراـنک  عوـن  کـی  هـکلب  تـسین  تاداـس 
(3 () 2) دشاب

اهتشون یپ 

درک رواب  ناوت  یم  ایآ  تسا  هدمآ  یهقف  بتک  ثیدح و  بتک  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  ملسم  يرما  تاکز  زا  مشاه  ینب  ندوب  مورحم  1 ـ 
نیمأت هنوگچیه  نودب  ار  مشاه  ینب  نادـنمزاین  اما  دـشاب  هدرک  يرکف  مشاه  ینب  ریغ  نامورحم  ماتیا و  اه و  هداتفا  راک  زا  يارب  مالـسا  هک 

نیا فده  : » سانلا خاسوا  نع  مهل  ۀـمارک  تسا  هدـمآ  ناونع  نیا  تایاور  زا  یـضعب  رد  مینک  یم  هظحالم  رگا  و  2 ـ  دشاب ؟  هتخاس  اهر 
ینب وس  کـی  زا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دـننام » راـنکرب  دوش  یم  بوسحم  مدرم  لاوما  كرچ  عوـن  کـی  هک  تاـکز  زا  تاداـس  هک  تسا 

تاکز دنوشن و  لاملا  تیب  رابرس  دنناوت  یم  ات  هک  دنک  یلاح  مدرم  هب  رگید  يوس  زا  دزاس و  عناق  تیمورحم  تیعونمم و  نیا  هب  ار  مشاه 
هنومن 7/181 ریسفت  3 ـ  دنراذگاو .  دنراد  دیدش  قاقحتسا  هک  اه  نآ  يارب  ار 

؟  تسیچ تاکز  هفسلف  111 ـ 

تاکز هفسلف 

« عماج نیئآ   » کی ناونع  هب  هکلب  درکن ،  روهظ  يداقتعا ،  یفـسلف و  ای  یقالخا و  ًافرـص  بتکم  کی  تروص  هب  مالـسا  هکنیا  هب  هجوت  اـب   
نامه زا  مالـسا ،  هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  و  تشاذـگ ،  روهظ  هصرع  هب  اـپ  هدـش ،  ینیب  شیپ  نآ  رد  يونعم  يداـم و  ياهیدـنمزاین  ماـمت  هک 

زا تیاـمح  هب  یـصاخ  هجوت  مالـسا  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  نینچمه  دوـب و  هارمه  تموـکح  سیـسأت  اـب  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رـصع 
 ، تسا لاملا  تیب  دـمآرد  عبانم  زا  یکی  هک  تاکز  و  لاملا ،  تیب  شقن  هک  دوش  یم  نشور  دراد ،  یتاقبط  هلـصاف  اب  هزرابم  ناـمورحم و 

لاثما و  نیلولعم ،  تسرپرـس ،  یب  نامیتی  رامیب ،  هداتفا ،  راک  زا  يدارفا  ياراد  يا  هعماج  ره  هک  تسین  کش  تسا .  اهـشقن  نیرت  مهم  زا 
يدهاجم نازابرـس  هب  زاین  نمـشد ،  موجه  ربارب  رد  دوخ  تیدوجوم  ظفح  يارب  زین  و  دنریگ .  رارق  تیامح  دروم  دیاب  هک  دـشاب  یم  اهنآ 

لئاـسو زین  و  تاـضق ،  ناـسرداد و  یمالـسا ،  تموکح  نادـنمراک  نینچمه  دوش .  یم  هتخادرپ  تموـکح  فرط  زا  اـهنآ  هنیزه  هک  دراد 
 . دریذپ یمن  ناماس  نئمطم ،  و  مظنم ،  یلام  هناوتـشپ  کی  نودب  هک  تسا  يا  هنیزه  فرـص  هب  دنمزاین  مادکره  ینید ،  زکارم  یتاغیلبت و 
 ، دوش یم  بوسحم  دکار » تورث  رب  تایلام   » دیلوت و دـمآرد و  رب  تایلام   » عونکی تقیقح  رد  هک  تاکز  هلأسم  مالـسا  رد  لیلد  نیمه  هب 

هدش رکذ  هارمه  زامن  اب  دراوم  زا  يرایسب  رد  و  هتفرگ ،  رارق  تادابع  نیرتمهم  فیدر  رد  هک  اجنآ  ات  تسا ،  رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا 
 ، یصاخشا ای  صخش ،  زا  یمالسا  تموکح  رگا  هک  میناوخ  یم  یمالسا  تایاور  رد  یتح  تسا ! هدش  هدرمش  زامن  یلوبق  طرش  یتح  و  ، 
رد اهزردنا  هک  یتروص  رد  و  دنوش ،  یم  بوسحم  دترم  دننز ،  زابرس  دننک و  یگداتسیا  تموکح ،  ربارب  رد  اهنآ  و  دنک ،  تاکز  هبلاطم 
زا دـعب  هـک  یهورگ  ناـمه   ) ّهدر باحـصا  ناتـساد  تـسا ،  زیاـج  اـهنآ  لـباقم  رد  یماـظن ،  يورین  هـب  لـسوت  دـهدن ،  دوـس  اـهنآ  دروـم 

نیا مالـسلا ) هیلع  ) یلع یتح  تساخرب و  اهنآ  اب  هزراـبم  هب  تقو  هفیلخ  دـندز و  زاـب  تاـکز  تخادرپ  زا  رـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
ماـما زا  یتـیاور  رد  تـسا .  روهـشم  مالــسا  خـیراوت  رد  دوـب ) گـنج  نادـیم  رد  نارادـمچرپ  زا  یکی  ًاصخــش  درک و  ءاـضما  ار  هزراـبم 

ار تاکز  زا  طاریق  کی  هک  یسک  !: » ۀمارک الو  ملسمالو ،  نمومب ،  وه  سیلف  ةاکزلا  نم  ًاطاریق  عنم  نم  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص
تاکز رادقم »  » و دودح »  » هک دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  هکنیا  هجوت  بلاج  ( . 1 «) درادن یشزرا  ناملسم و  هن  تسا و  نمؤم  هن  دزادرپن 

ریقف و يدرف  چیه  دنزادرپب ،  لماک  حیحص و  روطب  ار  شیوخ  لاوما  تاکز  ناناملسم  همه  رگا  هک  هدش ،  نییعت  مالسا  رد  ًاقیقد  نانچ  نآ 
لاوما تاکز  مدرم  همه  رگا   » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  دنام .  دهاوخن  یقاب  یمالسا  روشک  رـساترس  رد  مورحم 
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هانگ رطاخ  هب  رگم  دنوش  یمن  هنهرب  هنـسرگ و  جاتحم و  ریقف و  مدرم ،  و  دنام ،  دهاوخن  یقاب  دنمزاین ،  ریقف و  یناملـسم  دنزادرپب  ار  دوخ 
يروط هب  تسا ،  نآ  ياه  هیاپ  میکحت  تیکلام و  لصا  ظفح  ثعاب  تاـکز  يادا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  زین  و  ( 2 «!) نادنمتورث

رطخ هب  زین  ءاـینغا  لاوما  هک  دوش  یم  ناـنچنآ  اـههورگ  ناـیم  هلـصاف  فاکـش و  دـننک  شومارف  ار  یمالـسا  مهم  لـصا  نیا  مدرم  رگا  هک 
تاکز هلیـسو  هب  ار  دوخ  لاوما  : » ةاکزلاب مکلاوما  اونـصح  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  یثیدـح  رد  داـتفا .  دـهاوخ 

 . تسا هدش  لقن  رگید  ثیداحا  رد  زین  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمومریماو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  نومـضم  نیمه  ( 3 « . ) دینک ظفح 
(4)

اهتشون یپ 

لئاسو ج 6 3 ـ  تاکز . ) باوبا  زا  ثیدح 6 ـ  باب 1   ) هحفص 4 لئاسو ج 6  2 ـ  ثیدح 9 .  باب 4  هحفص 20  هعیـشلا ج 6  لئاسو  1 ـ 
هنومن 8/10 ریسفت  4 ـ  تاکز . ) باوبا  زا  ثیدح 11 ـ  باب 1   ) هحفص 6

؟  تسیچ ّجح  رارسا  هفسلف و  112 ـ 

ّجح رارسا  هفسلف و 

؟  تسیچ ّجح  رارسا  هفسلف و 

ـ  جح یقالخا  دـعب  1 ـ  تسا : رتدوـسرپ  رتراد و  هشیر  يرگید  زا  کـی  ره  هک  تسا  دـعب  راـهچ  ياراد  تقیقح  رد  گرزب  کـسانم  نیا   
يدام تانیعت  زا  یلک  هب  ار  ناسنا  مارحا »  » مسارم دروآ ،  یم  دوجو  هب  اهناسنا  رد  هک  تسا  یقالخا  ینوگرگد  نامه  جح  هفسلف  نیرتمهم 
مرحم فئاظو  زا  هک  يزاس  دوخ  هب  نتخادرپ  ذـئاذل و  میرحت  اب  و  درب ،  یم  نوریب  رویزورزو  گنراگنر  ياهـسابل  يرهاـظ و  تازاـیتما  و 

نیگنـس راب  يداـع  لاـح  رد  هک  ار  اـهنآ  و  درب ،  یم  ورف  افـص  تیناـحور و  رون و  زا  یملاـع  رد  هدرک و  ادـج  هداـم  ناـهج  زا  ار  وا  تسا 
مـسارم سپـس  دنک .  یم  هدوسآ  تحار و  رابکبـس و  هبترمکی  دـننک  یم  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  اهلادـم  اه و  هجرد  موهوم و  تازایتما 

هطبار رتمکحم و  شیادـخ  اب  هظحل  هب  هظحل  ار  ناسنا  يونعم  ياه  هقالع  هک  یمـسارم  دریگ ،  یم  ماجنا  يرگید  زا  سپ  یکی  جـح  رگید 
دهد یم  دنویپ  رون  افص و  زا  رپ  نشور و  يا  هدنیآ  هب  هدیرب و  شدولآ  هانگ  کیرات و  هتـشذگ  زا  ار  وا  دزاس ،  یم  رتیوق  رتکیدزن و  ار  وا 
رجاه شردام  و  هللا ،  حیبذ  لیعامسا  و  نکش ،  تب  میهاربا  تارطاخ  روآدای  مدق  ره  رد  جح  مسارم  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  ًاصوصخم  . 

نیمزرس هکنیا  هب  هجوت  زین  و  دنک ،  یم  مسجم  ناسنا  نامشچ  ربارب  رد  هظحل  هب  هظحل  ار  اهنآ  يرگراثیا  اهتشذگ و  اهتدهاجم و  و  تسا ، 
ياهتدـهاجم گرزب و  نایاوشیپ  مالـسا و  ربماـیپ  تارطاـخ  روآداـی  ًاـصوصخ  فاوط  لـحم  هبعک و  هناـخ  مارحلادجـسم و  ًاـمومع و  هکم 

 ، هکم نیمزرـس  مارحلادجـسم و  زا  يا  هشوگ  ره  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ ،  یم  رتقیمع  یقالخا  بالقنا  نیا  تسا  لوا  ردـص  ناناملـسم 
ار اهنآ  ياه  هسامح  ياوآ  يادص  و  دنیب ،  یم  ار  گرزب  نایاوشیپ  ریاس  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هرهچ  ناسنا ، 

يا هنوگ  هب  دزاس ،  یم  مهارف  هدامآ  ياهلد  رد  ار  یقالخا  بالقنا  کی  هنیمز  دنهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  همه  اهنیا  يرآ  دونـش .  یم 
تایاور رد  هک  تسین  تهج  یب  دننک .  یم  زاغآ  وا  تایح  رد  ینیون  هحفـص  دننادرگ و  یمرب  ار  ناسنا  یناگدنز  قرو  یندشان  فیـصوت 

دیآ یم  نوریب  دوخ  ناهانگ  زا  هما :»! هتدلو  موی  هتئیهک  هبونذ  نم  جرخی  دهد  ماجنا  لماک  روط  هب  ار  جح  هک  یسک  : » میناوخ یم  یمالسا 
نیون یگدنز  کی  رگزاغآ  هک  يدلوت  تسا ،  يوناث  دـلوت  کی  ناناملـسم  يارب  جـح  يرآ  ( . 1 «) هدش دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننامه 

هک یناسک  يارب  هن  درک ـ  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ًادـعب  هچنآ  و  راثآ ـ  تاکرب و  نیا  هک  درادـن  يروآدای  هب  جایتحا  هتبلا  دـشاب .  یم  یناسنا 
تحایس و ریس و  حیرفت و  هلیـسو  ار  جح  هک  اهنآ  يارب  هن  دنا و  هدنکفا  رودب  ار  نآ  زغم  و  هدرک ،  تعانق  نآ  زا  يا  هتـسوپ  هب  اهنت  جح  زا 
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! دنا هدیسر  نآ  هب  هک  تسا  نامه  اهنآ  مهـس  دنا  هدشن  فقاو  نآ  حور  هب  زگره  هداد و  رارق  یـصخش  يدام  لئاسو  هیهت  ایر و  رهاظت و  ای 
یم هضرع  ار  تادابع  نیرتقیمع  نیرتصلاخ و  هکنیا  نیع  رد  جح  مسارم  مالـسا  ياهقف  ناگرزب  زا  یکی  هتفگ  هب  جـح :ـ  یـسایس  دـعب  2 ـ 
ادخ قلخ  هب  هجوت  تسایـس ،  حور  و  ادخ ،  هب  هجوت  تدابع ،  حور  تسا .  مالـسا  یـسایس  فادـها  دربشیپ  يارب  هلیـسو  نیرترثؤم  دـنک ، 
جح تسا .  ناناملسم  فوفـص  تدحو  يارب  يرثؤم  لماع  جح  هچراپکی . ! دوپورات  هک  دنا  هتخیمآ  مه  هب  نانچنآ  جح  رد  ود  نیا  تسا ، 

نتـسکش يارب  تسا  يا  هلیـسو  جـح  تسا : یئایفارغج  ياهزرم  راصح  رد  ندـش  دودـحم  یتسرپ و  داژن  یلم و  تابـصعت  اب  هزرابم  لـماع 
يارب تسا  يا  هلیـسو  جـح  دوش .  یم  امرفمکح  یمالـسا  ياهروشک  رد  هک  يا  هناـملاظ  ياـهماظن  ياـهناقفخ  ندرب  نیب  زا  اـهروسناس و 

ياـهریجنز نتـسکش  يارب  تسا  يرثؤم  لـماع  جـح ،  هرخـالاب  و  رگید ،  هطقن  هب  هطقن  ره  زا  یمالـسا  ياـهروشک  یـسایس  راـبخا  لاـقتنا 
ياهنیمزرس رب  سابع  ینب  هیما و  ینب  نوچمه  رابج  نامکاح  هک  مایا  نآ  رد  لیلد  نیمه  هب  و  نیملسم .  نتخاس  دازآ  رامعتـسا و  تراسا و 

ار شخب  يدازآ  تکرح  ره  ات  دـنتفرگ  یم  رظن  ریز  ار  ناملـسم  ياهرـشق  نایم  ساـمت  هنوگره  دـندرک و  یم  تموکح  یمالـسا  سدـقم 
حرط رگیدـکی و  اب  یمالـسا  كرزب  هعماـج  ياهرـشق  ساـمت  يدازآ و  يوس  هب  دوب  يا  هچیرد  جـح  مسوم  ندیـسر  ارف  دـننک ،  بوکرس 

هرابرد درمـش  یم  ار  تادابع  ضئارف و  هفـسلف  هک  یماگنه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  تهج  نیمه  يور  یـسایس .  فلتخم  لئاسم 
زا یکی  هک  تـسین  تـهج  یب  ( . 2 «) درک عیرـشت  مالـسا  نیئآ  تیوقت  يارب  ار  جح  مسارم  دنوادخ  : » نیدلل ۀیوقت  جحلا  دـیوگ : یم  جـح 

لاـح هب  ياو  و  دـنمهفن ،  ار  جـح  ینعم  رگا  ناناملـسم  لاـح  هب  ياو  : » دـیوگ یم  دوخ  ینعمرپ  راـتفگ  رد  هناـگیب  فورعم  نارادمتـسایس 
هک يداهج  هدش ،  هدرمش  فیعـض  دارفا  داهج  ناونع  هب  جح  یمالـسا ،  تایاور  رد  یتح  و  دننک . !» كرد  ار  جح  ینعم  رگا  ناشنانمـشد 
وت ياه  هقلح  اب  و  دنزاس ،  سکعنم  ار  یمالسا  تما  تمظع  هوکش و  دنناوت  یم  نآ  هنحـص  رد  روضح  اب  ناوتان  نانزریپ  نادرمریپ و  یتح 

طابترا یگنهرف : دـعب  3 ـ  دـننازرلب .  ار  مالـسا  نانمـشد  تشپ  ریبکت ،  تدـحو و  ياوآ  ندادرـس  ادـخ و  هناخ  درگ  نارازگزامن  يوت  رد 
نیا هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  دـیآرد .  اهرکف  لاقتنا  یگنهرف و  هلدابم  لماع  نیرترثؤم  ناونع  هب  دـناوت  یم  جـح  مایا  رد  ناناملـسم  ياهرـشق 

هب نتفر  يارب  دارفا  باختنا  رد  هک  ارچ   ) تسا ناهج  ناناملـسم  ياهرـشق  همه  یعقاو  یعیبط و  هدنیامن  جح ،  دنمهوکـش  عامتجا  هک  هتکن 
یم ملکت  نآ  هب  ناناملـسم  هک  یئاهنابز  اهداژن ،  اههورگ ،  مامت  نایم  زا  هبعک  راوز  تسین و  رثؤم  یعونـصم  لماع  چیه  ادخ  هناخ  ترایز 

یلـص ) هللا لوسر  راثآ  رابخا و  رـشن  جح  دئاوف  زا  یکی  میناوخ : یم  یمالـسا  تایاور  رد  اذل  دنوش . ) یم  عمج  اجنآ  رد  هتـساخرب و  دننک 
زا دـیوگ : یم  تسا  مالـسلا ») هیلع  ) قداص ماما   » دنمـشناد ناتـسود  زا  هک  مکح » نب  ماشه   . » تسا مالـسا  ناـهج  ماـمت  هب  هلآو ) هیلع  هللا 

تحلـصم قیرط  رد  یئاهنامرفو  دیرفآ . . .  ار  ناگدنب  نیا  دـنوادخ  : » دومرف مدرک ،  لاؤس  هبعک  فاوط  جـح و  هفـسلف  هرابرد  ترـضحنآ 
دنسانشب و ار  رگیدکی  یبوخ  هب  ناناملسم  ات  تشاد  ررقم  جح ) نیئآ  رد   ) ار برغ  قرش و  مدرم  عامتجا  هلمج  زا  داد ،  اهنآ  هب  ایند  نید و 

یلص ) ربمایپ راثآ  هکنیا  يارب  و  دننک . . .  لقتنم  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  ار  يراجت  ياه  هیامرـس  یهورگ  ره  و  دنوش ،  هاگآ  مه  لاح  زا 
ناقفخ ياهنارود  رد  لیلد  نیمه  هب  ( . 3 «) دننکن شومارف  زگره  دنروآ و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  مدرم  دوش ،  هتخانـش  وا  رابخا  و  هلآو ) هیلع  هللا 

لح ار  دوخ  تالکشم  تصرف ،  نیا  زا  هدافتسا  اب  اهنآ  دنداد  یمن  ناناملـسم  هب  ار  ماکحا  نیا  رـشن  هزاجا  روج  نیطالـس  افلخ و  هک  يراب 
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ تنس  مالسا و  نیناوق  هرهچ  زا  هدرپ  نید  گرزب  ياملع  و  مالسلا ) مهیلع  ) يده همئا  اب  نتفرگ  سامت  اب  دندرک و  یم 

هک یمایا  رد  مالسا  ناهج  نادنمشیدنا  دوش و  یگنهرف  میظع  هرگنک  کی  هب  لدبم  دناوت ،  یم  جح  رگید ،  يوس  زا  دنتشاد .  یمرب  ( هلآو
هک تسا  نیا  گرزب  ياهیتخبدب  زا  یکی  الوصا  دـننک .  هضرع  نارگید  هب  ار  شیوخ  تاراکتبا  راکفا و  دـنیآ و  مه  درگ  دنتـسه  هکم  رد 

هعماج تروص  نیا  رد  هک  دنـشیدنیب ،  دوخ  هب  اهنت  روشک  ره  ناناملـسم  دوش ،  اهنآ  یگنهرف  یئادج  ببـس  یمالـسا  ياهروشک  ياهزرم 
ماـما دـیامرف  یم  بلاـج  هچ  و  دریگب .  ار  موش  تشونرـس  نیا  ولج  دـناوت  یم  جـح  يرآ  ددرگ ،  یم  دوباـن  هراـپ و  هراـپ  یمالـسا  دـحاو 

هب اهنت  دـنیوگب و  نخـس  شیوخ  دالب  روشک و  زا  اهنت  یتلم  موق و  ره  رگا  : » مکح نب  ماشه  تیاور  نامه  لـیذ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص
یعقاو رابخا  ددرگ و  یم  طقاس  اهنآ  عفانم  دوش ،  یم  ناریو  ناشیاهروشک  دندرگ و  یم  دوبان  یگمه  دنـشیدنیب  تسا  نآ  رد  هک  یلئاسم 
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يارب جح  میظع  هرگنک  زا  هدافتـسا  دننک ،  یم  رکف  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  جح ـ  يداصتقا  دـعب  4 ـ  ( . 4 «) دریگ یم  رارق  هدرپ  تـشپ  رد 
ار نآ  ياه  هفـسلف  زا  یکی  یمالـسا  تایاور  قبط  هکلب  درادن  تافانم  جح  حور  اب  اهنت  هن  یمالـسا  ياهروشک  يداصتقا  ياه  هیاپ  تیوقت 

یتالدابم ياه  هنیمز  و  دنراذگب ،  ار  یمالسا  كرتشم  رازاب  کی  هیاپ  گرزب ،  عامتجا  نآ  رد  ناناملسم  دراد  یعنام  هچ  دهد  یم  لیکشت 
 ، دشاب بناجا  هب  هتـسباو  ناشداصتقا  هنو  دزیرب ،  ناشنانمـشد  بیج  هب  ناشعفانم  هن  هک  دنزاس  مهارف  يا  هنوگب  دوخ  نایم  رد  ار  يراجت  و 

نمـض مالـسلا ) هیلع  «) قداص ماما   » زا مکح » نب  ماشه   » تیاور نامه  رد  اذـل  و  داهج .  تسا و  تداـبع  نیع  تسین ،  یتسرپ  اـیند  نیا  هک 
طباور لیهـست  ناناملـسم و  تراجت  تیوقت  جـح ،  فادـها  زا  یکی  هک  دوب  هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ًاحیرـص  جـح  ياـه  هفـسلف  ناـیب 

ـ  هرقب « ) مکبر نم  الـضف  اوغتبت  نا  حانج  مکیلع  سیل   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  و  تسا .  يداصتقا 
: مسوـملا یف  عـبیل  رتـشیلف و  یـضقو  همارحا  نم  لـجرلا  لـحا  اذاـف  تسا  يزور  بسک  هیآ  نیا  زا  روـظنم  دوـمرف : هـک  میناوـخ  یم  ( 198

اهنت هن  عوضوم  نیا  و   ) دـنک شورف  دـیرخ و  جـح  مسوم  نامه  رد  دروآ  اجب  ار  جـح  کسانم  دـیآ و  نوریب  مارحا  زا  ناسنا  هک  یماگنه  »
رد حورشم  روطب  ( مالسلا هیلع  «) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما   » زا هک  یثیدح  لیذ  رد  ینعم  نیمه  ( . 5 () تسا باوث  ياراد  هکلب  درادن  هانگ 

« مهل عفانم  اودهشیل   » هیآ هکنیا  هب  هراشا  ( . 6) مهل عفانم  اودهـشیل  دیامرف : یم  نآ  نایاپ  رد  هدمآ و  تسا  هدش  دراو  جح  ياه  هفـسلف  نایب 
رگا گرزب  تدابع  نیا  هکنیا  نخـس  هاتوک  تسا .  يونعم  همه  رظن  کی  زا  هک  ار  يدام  عفانم  مه  دوش و  یم  لـماش  ار  يونعم  عفاـنم  مه 

دـنراد و لاـعف  روضح  سدـقم  نیمزرـس  نآ  رد  هک  ماـیا  نآ  رد  ادـخ  هناـخراوز  دریگرارق و  يرادرب  هرهب  دروـم  لـماک  حیحـص و  روـطب 
یـسایس و فلتخم  ياه  هرگنک  لیکـشت  اب  یمالـسا  هعماج  نوگانوگ  تالکـشم  لح  يارب  گرزب  تصرف  نیا  زا  تسا  هداـمآ  ناـشیاهلد 

ماـما هـک  تـسا  لـیلد  نـیمه  هـب  دـیاش  و  دـشاب ،  اـشگ  لکـشم  رظن  ره  زا  دـناوت  یم  تداـبع  نـیا  دـننک ،  هدافتـسا  يداـصتقا  یگنهرف و 
زین و  ( . 7 «) تسا اپرب  مه  مالـسا  تسا  اپرب  هبعک  هناخ  هک  مادام  : » ۀـبعکلا تماق  ام  ًامئاق  نیدـلا  لازیال  دـیامرف : یم  ( مالـسلا هیلع  ) قداـص

متیقب ام  هولختال  مکبر  تیب  یف  هللا  هللا  دش  دیهاوخ  كاله  دینک  شومارف  رگا  هک  دینکن  شومارف  ار  ادخ  هناخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یلع
تلهم دیئوگ  كرت  ارنآ  رگا  هک  دیراذگن  یلاخ  ارنآ  زگره  ناتراگدرورپ ،  هناخ  دروم  رد  ار ،  ادخ  ار  ادخ  (: » 8) اورظانت مل  كرت  نا  هناف 

هدش هدوشگ  ناونع  نیا  تحت  یمالسا  تایاور  رد  یلصف  هک  تسا  عوضوم  نیا  تیمها  رطاخ  هب  زین  و  دوش . !» یم  هتـشادرب  امـش  زا  یهلا 
هکم هـب  ار  اـه  نآ  روز  اـب  هـک  تـسا  بـجاو  یمالــسا  تموـکح  رب  دـننک  لـیطعت  ار  جـح  دـنهاوخب  ناناملــسم  لاـسکی  رگا  هـک  تـسا 

(10 () 9) دتسرفب

اهتشون یپ 

 . قباس كردم  نامه  4 ـ  هحفص 9 .  هعیشلا ج 8  لئاسو  3 ـ  هرامش 252 .  راصق  تاملک  هغالبلا  جهن  2 ـ  راونالا ج 99 ص 26 .  راحب  1 ـ 
 . هحفص 14 دلج 8  هعیشلا  لئاسو  7 ـ  هحفص 32 .  دلج 99  راونالاراحب  6 ـ  هحفص 86 .  دلج 2  نازیملا  ریسفت  لقن  قبط  یشایع  ریسفت  5 ـ 

هنومن ریسفت  10 ـ  جحلا . » یلع  سانلا  یلا  ولا  رابجا  بوجو  باب   » هعیشلا ج 8 ص 15 لئاسو  9 ـ  تیصو 47 .  همان  شخب  هغالبلا  جهن  8 ـ 
14/76

زاس ناسنا  مهم  تدابع  کی  جح » »

مـسارم تسا .  ربکا  داهج  يزاسدوخ و  هدرتسگ  نادـیم  کی  تسا ،  یهلا  رفـس  کـی  تسا ،  گرزب  ترجه  کـی  تقیقح  رد  جـح  رفس 
ام و  تسا ،  هتخیمآ  رجاه  شرسمه  لیعامـسا و  شدنزرف  میهاربا و  تادهاجم  هرطاخ  اب  ًاقیمع  هک  دهد  یم  ناشن  ار  یتدابع  عقاو  رد  جح 

نیا لح  دیلک  يرآ  دـیآ ،  یمرد  امعم  تروص  هب  نآ  مسارم  زا  يرایـسب  مینک  تلفغ  هتکن  نیا  زا  جـح  رارـسا  دروم  رد  تاعلاطم  رد  رگا 
يارب یناـبرق  همه  نیا  مینک  یم  بجعت  میئآ  یم  ینم  نیمزرـس  رد  هاـگنابرق  رد  هک  یماـگنه  تسا .  قیمع  یگتخیمآ  نیا  هب  هجوـت  اـمعم 
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رطاخ هب  ار  میهاربا  ینابرق  هلأسم  هک  یماگنه  اما  دشاب ! ؟  تدابع  کی  هعومجم  زا  يا  هقلح  دناوت  یم  ناویح  حـبذ  رگم  الوصا  تسیچ ؟ 
ینابرق ناونع  هب  یتنـس  ًادعب  و  درک ،  راثیا  ادـخ  هار  رد  نادـیم  نیا  رد  ار  شرمع  هرمث  نیرت  نیریـش  شنازیزع و  نیرتزیزع  هک  میروآ  یم 

ندرک یناـبرق  تسا ،  دوـبعم  هار  رد  زیچ  همه  زا  تشذـگ  زمر  ندرک  یناـبرق  میرب .  یم  یپ  راـک  نیا  هفـسلف  هب  دـمآ ،  دوـجو  هب  ینم  رد 
حبذ هنحـص  مامت  هک  تفرگ  یفاـک  یتیبرت  هرهب  کـسانم  نیا  زا  ناوت  یم  یماـگنه  و  ادـخ ،  ریغ  زا  بلق  ندومن  یهت  يارب  تسا  يرهظم 

( . 1) ددرگ نکفا  وترپ  ناـسنا  دوجو  رد  تاـیحور  نآ  و  دوـش ،  مسجم  رظن  رد  یناـبرق  ماـگنه  هب  رـسپ  ردـپ و  نیا  تاـیحور  لیعامـسا و 
تفه راب  ره  رد  دننک و  یم  نارابگنـس  ار  اهنآ  جح  مسارم  رد  جاجح  هک  یـصوصخم  یگنـس  نوتـس  هس   ) تارمج غارـس  هب  هک  یماگنه 
نوتـس کی  هب  گنـس  همهنیا  باترپ  هک  دـنک  یم  یئامندوخ  ام  رظن  رد  امعم  نیا  میور  یم  دـننز ) یم  اهنآ  هب  صوصخم  مسارم  اب  گنس 
هرطاخ روآدای  اهنیا  میروآ  یم  رطاخ  هب  هک  یماگنه  اما  دنک ؟  یم  لح  ار  یلکـشم  هچ  و  دشاب ؟  هتـشاد  دـناوت  یم  یموهفم  هچ  حور  یب 

داهج  » نادیم نیا  رد  ار  وا  تشاد  میمصت  دش و  رهاظ  وا  هار  رس  رب  راب  هس  هک  تسا  ناطیـش  ياه  هسوسو  اب  دیحوت  نامرهق  میهاربا  هزرابم 
یم رتنـشور  مسارم  نیا  ياوتحم  تخاس ،  رود  دوخ  زا  گنـس  اب  ار  وا  نامرهق ،  میهاربا  نامز  ره  اما  دنک ،  دیدرت  یتسـس و  راتفرگ  ربکا »
اهنآ ات  و  دیتسه ،  وربور  نیطایـش  ياه  هسوسو  اب  ربکا  داهج  نادیم  رد  رمع  لوط  رد  زین  امـش  همه  هک  تسا  نیا  مسارم  نیا  موهفم  دوش . 

هداتسرف و میهاربا  رب  مالس  هک  هنوگنامه  گرزب  دنوادخ  هک  دیراد  راظتنا  رگا  دش .  دیهاوخن  زوریپ  دینارن  دوخ  زا  دینکن و  راس  گنس  ار 
« هورم  » و افـص »  » هب هک  یماگنه  ای  و  دیـشخب .  موادت  ار  وا  طخ  دیاب  دنک  یتمحرم  فطل و  رظن  امـش  هب  هدومن  نادواج  ار  وا  دای  بتکم و 

یبو دـندرگ ،  یم  زاـب  نیا  هب  اـجنآ  زا  و  دـنور ،  یم  رتـکچوک  هوک  نآ  هب  کـچوک  هوـک  نیا  زا  مدرم  هورگ  هورگ  مینیب  یم  میئآ و  یم 
نیا هک  مینک  یم  بجعت  ًاملـسم  دنور ،  یم  هار  هاگ  و  دنود ،  یم  هاگ  دننک ،  یم  رارکت  ار  لمع  نیا  دنـشاب  هدروآ  تسد  هب  يزیچ  هکنآ 

نز نآ  شالت  یعس و  ناتساد  و  میدرگ ،  یمرب  بقع  هب  هک  یماگنه  اما  دشاب ! ؟  هتشاد  دناوت  یم  یموهفم  هچ  و  تسا ،  يراک  هچ  رگید 
زا دعب  هنوگچ  هک  میروآ  یم  رطاخ  هب  نازوس  کشخ و  نابایب  نآ  رد  لیعامسا  شراوخ  ریـش  دنزرف  ناج  تاجن  يارب  ار  رجاه »  » نامیا اب 

بقع هب  نامز  خرچ  ناهگان  تفرگ ،  ندیشوج  شدازون  ياپ  ریز  زا  مزمز  همشچ  دیناسر ،  شدصقم  هب  ار  وا  دنوادخ  شالت  یعـس و  نیا 
میوش یم  ماگمه  شـشالت  یعـس و  رد  وا  اب  و  مینیب ،  یم  رجاه »  » رانک رد  هظحل  نآ  رد  ار  دوخ  و  دور ،  یم  رانک  اـه  هدرپ  ددرگ ،  یمرب 

نیا اب  دیاب  ار  جح »  » هک تفرگ  هجیتن  میتفگ  هچنآ  زا  ناوت  یم  یناسآ  هب  و  دسر ! یمن  یئاج  هب  یـسک  شالت  یعـس و  یب  ادخ  هار  رد  هک 
قیمع تارثا  مه  دوش و  كرد  نآ  هفسلف  مه  ات  دیشخب ،  مسجت  ماگ  هب  ماگ  ار  شرـسمه  دنزرف و  میهاربا و  تارطاخ  و  داد ،  میلعت  زومر 

رصع و رد  ینابرق  مسارم  هنافـسأتم  1 ـ  ( 2  . ) تسین شیب  يرـشق  راثآ ،  نآ  نودـب  هک  ددرگ ،  نکفا  وترپ  جاجح  سوفن  رد  جـح  یقالخا 
هنومن 19/125 ریسفت  دنشوکب 2 ـ  نآ  تاجن  رد  مالسا  ياملع  دیاب  هک  تسا  هدمآ  رد  یبولطمان  لکش  هب  ام  نامز 

؟  ارچ یئادتبا  داهج  و  تسیچ ؟  داهج  زا  مالسا  فده  113 ـ 

شخب يدازآ  یئادتبا  داهج  1 ـ 

ار دوخ  ناربمایپ  و  تسا ،  هدرک  حرط  اهناسنا  شیاسآ  یتخبشوخ و  لماکت و  يدازآ و  تداعـس و  يارب  یئاه  همانرب  اهروتـسد و  دنوادخ 
و دننیبب ،  دوخ  تسپ  عفانم  محازم  ار  اهنامرف  نیا  غالبا  یتیعمج  ای  درف  رگا  لاح  دننک ،  غالبا  مدرم  هب  ار  اهروتـسد  نیا  هک  هتخاس  فظوم 

نیا روز  هب  لسوت  اب  دـشن  نکمم  رگا  و  زیمآ ،  تملاسم  قرط  زا  تسخن  دـنراد  قح  اهنآ  دـنیامن ،  داجیا  یعناوم  ءاـیبنا  توعد  هار  رـس  رب 
قح نیا  تاعامتجا  همه  رد  مدرم  رگید : ترابع  هب  دننک .  بسک  دوخ  يارب  ار  غیلبت  يدازآ  و  دـنرادرب ،  دوخ  توعد  هار  رـس  زا  ار  عناوم 
قح زا  ار  اـهنآ  دـنهاوخب  یناـسک  رگا  لاـح  دنـشاب ،  دازآ  اـهنآ  توـعد  لوـبق  رد  و  دنونــشب ،  ار  قـح  هار  ناـیدانم  يادـن  هـک  دـنراد  ار 

يرکف و یگدرب  تراسا و  دـیق  زا  و  دـسرب ،  اهنآ  ناج  شوگ  هب  ادـخ  هار  ناـیدانم  يادـص  دـنهدن  هزاـجا  دـنزاس و  مورحم  ناشعورـشم 
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اجنیا زا  و  دننک ،  هدافتـسا  يا  هلیـسو  ره  زا  يدازآ  نیا  نتخاس  مهارف  يارب  دـنراد  قح  اه  همانرب  نیا  نارادـفرط  دـندرگ ،  دازآ  یعامتجا 
دنهد رارق  راشف  تحت  ار  نانمؤم  یناسک  رگا  نینچمه  ددرگ .  یم  نشور  ینامـسآ  نایدا  ریاس  مالـسا و  رد  یئادتبا » ياهداهج   » ترورض

 . درک هدافتسا  ناوت  یم  يا  هلیسو  ره  زا  زین  راشف  نیا  عفر  يارب  دندرگزاب ،  قباس  نیئآ  هب  هک 

یعافد داهج  2 ـ 

یم رارق  نمـشد  هناریگلفاغ  ای  هدـش و  باسح  زواجت  موجه و  دروم  هک  ینعم  نیا  هب  دوش  یم  لیمحت  یتیعمج  ای  درف و  رب  گـنج  یهاـگ 
اپ هب  شیوخ  زا  عافد  يارب  دهد  یم  قح  هدـش  عقاو  موجه  دروم  هک  یتیعمج  ای  صخـش  هب  يرـشب  ینامـسآ و  نیناوق  مامت  اجنیا  رد  دریگ 

داهج ار  داهج  عون  نیا  دـنکن ،  راذـگ  ورف  دوخ  تیدوجوم  ظفح  يارب  یمادـقا  هنوگره  زا  و  درب ،  راکب  دراد  تردـق  رد  هچنآ  و  دزیخ ، 
شخب نیا  ءزج  یمالسا  ياهگنج  زا  رگید  یضعب  و  نینح »  » و كوبت » « ، » هتوم « ، » دحا « ، » بازحا  » گنج دننام  یئاهگنج  دنیوگ  یعافد 

 . تسا هتشاد  یعافد  هبنج  تسا و  داهج  زا 

یتسرپ تب  كرش و  نتخاس  دوبان  يارب  داهج  3 ـ 

یم مرتحم  ار  هدیقع  يدازآ  دنک  یم  توعد  تسا  اهنیئآ  نیرتالاب  نیرخآ و  هک  نیئآ  نیا  باختنا  هب  ار  ناهج  مدرم  هکنیا  نیع  رد  مالـسا 
دنریذپب ار  مالسا  نیئآ  رکفت ،  هعلاطم و  اب  هک  دهد  یم  یفاک  تصرف  دنتسه  ینامسآ  باتک  ياراد  هک  یماوقا  هب  لیلد  نیمه  هب  درامش و 

 ، اهنآ اب  لکشم ،  هن  تسا و  هدیچیپ  هن  هک  یصاخ  طیارـش  اب  دنک و  یم  هلماعم  نامیپ » مه  تیلقا  کی   » روط هب  اهنآ  اب  دنتفریذپن ،  رگا  و  ، 
کی هکلب  دوش ،  یم  هدرمـش  مرتحم  هن  و  نیئآ ،  هن  تسا و  نید  هن  یتسرپ  تب  كرـش و  یلو  تشاد .  دـهاوخ  زیمآ  تملاـسم  یتـسیزمه 

نک هشیر  ار  نآ  دوش  نکمم  تمیق  رهب  دـیاب  هک  تسا  یقالخا  يرکف و  يراـمیب  عون  کـی  عقاو  رد  و  تقاـمح ،  فارحنا و  هفارخ و  عون 
 ، دشاب هتشاد  حیحـص  هشیر  کی  لقاال  هدیقع  رکف و  هک  دوش  یم  هدرب  راکب  يدراوم  رد  نارگید  رکف  هب  مارتحا  يدازآ و  هملک  تخاس . 

یتسرپ تب  هک  دهد  یم  روتسد  مالسا  لیلد  نیمه  هب  و  دوش ،  هدرمـش  مرتحم  هک  تسین  يزیچ  يرامیب  یهارمگ و  هفارخ و  فارحنا و  اما 
قرط زا  رگا  یتسرپ  تب  موش  راـثآ  اـه و  هناـختب  ددرگ ،  نک  هشیر  تیرـشب  هعماـج  زا  گـنج  تمیق  هب  یتـح  تسا  هدـش  هک  یتـمیق  رهب 

اریز دوش  یم  نشور  اسیلک  مومـسم  تاغیلبت  خساپ  دـش ،  هتفگ  هچنآ  زا  ( 1  . ) دندرگ مدـهنم  ناریو و  روز  اب  دـشن  نکمم  زیمآ  تملاسم 
يارب اـهنآ  هتبلا  درک .  ادـیپ  ناوـت  یمن  هنیمز  نیا  رد  تسا  هدـمآ  نآرق  نـتم  رد  هـک  نیدـلا » یف  هارکا  ـال   » هـلمج زا  رت  حیرـص  يا  هـلمج 

هک دوش  یم  راکـشآ  یبوخب  یمالـسا  ياهگنج  یـسررب  زا  هک  یلاح  رد  دنوش ،  یم  ثبـشتم  یمالـسا  ياهگنج  تادهاجم و  هب  فیرحت 
نیئآ هب  دارفا  رابجا  یئاشگ و  روشک  هبنج  تسا  هتشاد  یئادتبا  داهج  هبنج  هک  يرگید  تمسق  هتشاد و  یعافد  هبنج  اهگنج  نیا  زا  یتمـسق 
ياه هویـش  بهذـم و  هرابرد  دازآ  هعلاطم  يارب  مدرم  نتفای  هزاـجا  هناـملاظ و  طـلغ و  تاـماظن  ندرک  نوگژاو  يارب  هکلب  هتـشادن  مالـسا 

هک یماگنه  ناناملـسم  هک  دوش  یم  هدید  ًارارک  مالـسا  خیرات  رد  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  يایوگ  دـهاش  تسا .  هدوب  یعامتجا  یگدـنز 
نانآ زا  هیزج  مان  هب  يرـصتخم  تایلام  رگا  و  دنداد ،  یم  يدازآ  اهناملـسم  دننامه  ار  رگید  بهاذم  ناوریپ  دندرک  یم  حـتف  ار  یئاهرهش 

و دوب .  ظوفحم  مالسا  هانپ  رد  اهنآ  سومان  لام و  ناج و  هک  اریز  دوب  تینما  ظفاح  ياهورین  هنیزه  تینما و  نیمأت  رطاخب  دش  یم  تفایرد 
یتح دنناد و  یم  ار  تقیقح  نیا  دنراد  راکورس  مالسا  خیرات  اب  هک  یناسک  مامت  دنداد .  یم  ماجنا  هنادازآ  ار  شیوخ  يدابع  مسارم  یتح 
راتفر : » میناوخ یم  برع » مالسا و  ندمت   » باتک رد  الثم  دنا  هدرک  فارتعا  عوضوم  نیا  هب  دنا  هتشون  باتک  مالسا  هرابرد  هک  ینایحیـسم 

رد و  دنهد . » لیکشت  یبهذم  سلاجم  دوخ  يارب  دنتشاد  هزاجا  نانآ  یبهذم  ياسؤر  هک  دوب  میالم  يردقب  رگید  ياهتیعمج  اب  ناناملـسم 
یبهذم شیاین  مسارم  دندوب  هدیـسر  ربمایپ  تمدخ  یتاقیقحت  اهـشرازگ و  يارب  هک  نایحیـسم  زا  یعمج  هک  هدش  لقن  خـیراوت  زا  يا  هراپ 

هنومن 2/205 ریسفت  هنومن 2/15 2 ـ  ریسفت  1 ـ  ( 2  . ) دنداد ماجنا  هنیدم  رد  ربمایپ  دجسم  رد  هنادازآ  ار  دوخ 
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؟  دنک یم  دییأت  ار  یگدرب  هنوگچ  مالسا  114 ـ 

؟  دنک یم  دییأت  ار  یگدرب  هنوگچ  مالسا 

ءاقلا یلک  هب  ار  یگدرب  هلأـسم  یناـسنا  يـالاو  ياهـشزرا  اوتحم و  همه  نآ  اـب  یهلا  نیئآ  نیا  ارچ  هک  دـنریگ  یم  هدرخ  مالـسا  رب  یـضعب 
رد يدایز  شرافـس  مالـسا  هک  تسا  تسرد  تسا . ! ؟  هدومنن  مالعا  ار  ناگدرب  همه  يدازآ  یمومع  یعطق و  مکح  کی  یط  و  هدرکن ، 
هک ار  يدازآ  دـشاب و  يرگید  ناسنا  كولمم  یناسنا  ارچ  تسا ،  اهنآ  طرـش  دـیق و  یب  يدازآ  تسا  مهم  هچنآ  اّما  هدرک ،  ناگدرب  دروم 

يدازآ يارب  هدـش  يدـنبنامز  قیقد و  هماـنرب  مالـسا  هک  تفگ  دـیاب  هاـتوک  هلمج  کـی  رد  دـهد ! ؟  تسد  زا  تسا  یهلا  هیطع  نیرتگرزب 
 . دروآ دوجو  هب  هعماج  رد  یبولطمان  لمعلا  سکع  يدازآ  نیا  هکنآ  یب  دنوش ،  یم  دازآ  ًاجیردت  اهنآ  همه  لآملاب  هک  دراد  ناگدرب 

ناگدرب يدازآ  يارب  مالسا  حرط 

نامز هب  جایتحا  نآ  ندرک  نک  هشیر  دوش  دراو  يا  هعماج  تفابرد  یطلغ  ماـظن  رگا  هک  تسا  نیا  دریگ  یمن  رارق  هجوت  دروم  ًاـبلاغ  هچنآ 
هدـش و التبم  كانرطخ  يرامیب  کی  هب  هک  یناسنا  دـننامه  تسرد  تشاد ،  دـهاوخ  یـسوکعم  هجیتن  هدـشن  باسح  تکرح  ره  و  دراد ، 

دیاب ًامتح  دراوم  هنوگنیا  رد  هتفرگ ،  وخ  دوخ  تشز  دایتعا  هب  لاس  اههد  هک  يداتعم  صخش  ای  و  تسا ،  هدومن  تفرـشیپ  الماک  شیرامیب 
ناگدرب همه  داد  یم  روتـسد  یمومع  نامرف  کی  قبط  مالـسا  رگا  میئوگب : رت  حیرـص  درک .  هدافتـسا  هدـش » يدـنب  نامز  ياه  هماـنرب   » زا

هن اهنآ  دنداد ،  یم  لیکـشت  ناگدرب  ار  هعماج  زا  یمین  هاگ  اریز  دندش ،  یم  فلت  اهنآ  رتشیب  اسب  هچ  دننک ،  دازآ  ار  نامز  نآ  رد  دوجوم 
یم دازآ  همه  نیعم  تعاس  کی  زور و  کی  رد  رگا  یگدـنز .  همادا  يارب  يا  هلیـسو  هنال و  هناخ و  هن  و  دنتـشاد ،  یلقتـسم  راک  بسک و 
دنک لتخم  ار  هعماج  مظن  دوب  نکمم  مه  دوب و  هجاوم  رطخ  اب  شدوخ  یگدنز  مه  هک  تشگ  یم  رهاظ  راکیب  میظع  تیعمج  کی  دـندش 

دیاـب هک  تسا  اـجنیا  دـتفا .  هار  هب  يزیرنوخ  يریگرد و  دوش و  روهلمح  اـج  همه  هب  دروآ  یم  راـشف  وا  هب  تیمورحم  هک  یماـگنه  هب  و  ، 
تـسرد مالـسا  و  دنزادنا ،  رطخ  هب  ار  هعماج  تینما  هن  و  دتفیب ،  رطخ  هب  ناشدوخ  ناج  هن  دندرگ ،  هعماج  بذج  و  دنوش ،  دازآ  ًاجیردت 

حرطم اجنیا  رد  راو  تسرهف  هدرـشف و  روط  هب  نآ  لئاسم  سؤر  هک  دراد  يدایز  داوم  همانرب  نیا  درک .  بیقعت  ار  هدـش  باسح  همانرب  نیا 
: دراد یلقتسم  باتک  هب  زاین  نآ  حرش  دوش و  یم 

یگدرب ياه  همشچرس  نتسب  لوا ـ  هدام 

هب دنتـشادن  دوخ  یهدـب  تخادرپ  رب  تردـق  هک  یناراکهدـب  یگنج و  ناریـسا  اـهنت  هن  هتـشاد ،  یناوارف  بابـسا  خـیرات  لوـط  رد  یگدرب 
اهحالـس عاونا  اب  ار  دوخ  تارفن  دنمروز  ياهروشک  دوب ،  يراد  هدرب  نتفرگ و  هدرب  زوجم  زین  هبلغ  روز و  هک  دندمآ  یمرد  هدرب  تروص 

ياهرازاب هب  اهیتشک  اب  هدرک و  ریـسا  هتفرگ و  ار  اـهنآ  زا  هورگ  هورگ ،  و  دنداتـسرف ،  یم  نآ  دـننام  یئاـقیرفآ و  هداـتفا  بقع  کـلامم  هب 
ناریسا دروم  رد  نآ  داد و  يریگ  هدرب  هزاجا  دروم  کی  رد  اهنت  تفرگ ،  ار  لئاسم  نیا  مامت  ولج  مالسا  دندرب .  یم  اپورا  ایسآ و  کلامم 

دازآ هیدف  تخادرپ  زا  سپ  ای  طرش  دیق و  یب  ار  ناریـسا  حلاصم ،  قبط  داد  یم  هزاجا  و  تشادن ،  یمازلا  هبنج  زین  نآ  هزات  و  دوب ،  یگنج 
ندرک میسقت  زج  یهار  و  تشادهگن ،  نادنز  رد  ناشعضو  ندش  نشور  ات  ار  یگنج  ناریسا  ناوتب  هک  دوبن  یئاهنادنز  زور  نآ  رد  دننک . 

هک درادن  یلیلد  چیه  دبای  رییغت  یطئارـش  نینچ  هک  یماگنه  تسا  یهیدب  تشادن .  هدرب  تروص  هب  يرادهگن  اه و  هداوناخ  نایم  رد  اهنآ 
ياوشیپ مالـسا  اریز  دزاس ،  دازآ  ءادـف »  » و نم »  » قیرط زا  ار  اهنآ  دـناوت  یم  هکلب  دریذـپب  ناریـسا  هراـبرد  ار  یگدرب  مکح  نیملـسم  ماـما 

رد دـیدج  یگدرب  ياه  همـشچرس  ًابیرقت  بیترت  نیا  هب  و  دـنک ،  مادـقا  حـلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  ات  هتخاـس  ریخم  رما  نیا  رد  ار  نیملـسم 
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 . تسا هدش  هتسب  مالسا 

يدازآ هچیرد  ندوشگ  مود ـ  هدام 

همه دایز  نادنچ  هن  یتدم  رد  دندرک  یم  لمع  ار  نآ  ناناملسم  رگا  هک  تسا  هدرک  میظنت  ناگدرب  ندش  دازآ  يارب  یعیسو  همانرب  مالـسا 
رد تاکز  هناگتـشه  فراصم  زا  یکی  فلا ـ  تسا : نینچ  همانرب  نیا  سوؤر  دندش .  یم  یمالـسا  هعماج  بذـج  دازآ و  ًاجیردـت  ناگدرب 

لاملا تیب  رد  رما  نیا  يارب  رمتسم  یمئاد و  هجدوب  کی  بیترت  نیا  هب  و  هیآ 60 ) هبوت ـ   ) تسا اهنآ  ندرک  دازآ  ناگدرب و  ندیرخ  مالسا 
عـضو مالـسا  رد  یتاررقم  روظنم  نیا  لیمکت  يارب  ب ـ  تشاد .  دـهاوخ  همادا  ناگدرب  لماک  يدازآ  ات  هک  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یمالـسا 

هنیمز نیا  رد  یلـصف  یمالـسا  هقف  رد   ) دنوش دازآ  دوخ  جنرتسد  زا  دنناوتب  دندنب  یم  دوخ  کلام  اب  هک  يداد  رارق  قبط  ناگدرب  هک  هدـش 
نایاوشیپ و  تسا ،  مالـسا  رد  ریخ  لامعا  تاداـبع و  نیرتمهم  زا  یکی  ناـگدرب  ندرک  دازآ  ج ـ  ( . 1 () تسا هدـمآ  هبتاکم »  » ناونع تحت 

جنرتسد زا  ار  هدرب  رازه  : » هدیّدک نم  ًافلا  قتعا  دنا : هتشون  ( مالسلا هیلع   ) یلع تالاح  رد  هک  هچنآ  ات  دندوب ،  مدقشیپ  هلأسم  نیا  رد  مالسا 
هک اجنآ  ات  دشاب ،  نارگید  يارب  یقشمرس  ات  دندرک  یم  دازآ  يا  هناهب  نیرتمک  هب  ار  ناگدرب  مالسا  نایاوشیپ  د ـ  (! 2 «) دندرک دازآ  دوخ 
نم الجر  مدختـسا  نا  هرکا  ینافرح  تناف  بهذا  دومرف : ( مالـسلا هیلع  ) ماما داد  ماجنا  یکین  راک  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماـما  ناـگدرب  زا  یکی 
نب یلع  داجـس  ماما  تالاح  رد  ( . 3 «) مروآرد دوخ  تمدـخ  هب  ار  تشهب  لها  زا  يدرم  مرادـن  شوخ  نم  هک  يدازآ  وت  ورب  : » ۀـنجلا لها 
هیلع ) ماما درک ،  حورجم  ار  ترضح  داتفا و  بآ  فرظ  تخیر  یم  ترضح  رس  رب  بآ  شراکتمدخ  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا

سانلا نع  نیفاعلاو  درک : ضرع  مدرب » ورف  ار  ممـشخ  : » دومرف ترـضح  ظیغلا  نیمظاـکلاو  تفگ : راکتمدـخ  درک ،  دـنلب  ار  رـس  مالـسلا )
یمالـسا تایاور  زا  یـضعب  رد  ه ـ ـ ( . 4 «) يدازآ ادـخ  يارب  ورب  : » دومرف نینـسحملا  بحی  هللاو  درک : ضرع  دـشخبب » ار  وت  ادـخ  : » دومرف

نامیا هک  یسک  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هکنانچ  دنوش ،  یم  دازآ  دوخ  هب  دوخ  لاس  تفه  زا  دعب  ناگدرب  تسا : هدمآ 
لاس تفه  زا  دعب  هتشاد  نامیا  هک  یـسک  نتفرگ  تمدخ  هب  دهاوخن و  ای  دهاوخب  شبحاص  دوش  یم  دازآ  لاس  تفه  زا  دعب  دشاب  هتـشاد 

ینیـصوی لیئربج  لازام  دومرف : هک  هدـش  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  زا  یثیدـح  باـب  نیمه  رد  ( . 5) تسین لالح 
هب مدرک  نامگ  هک  اجنآ  ات  درک  یم  نم  هب  ار  ناگدرب  شرافـس  لیئربج  هتـسویپ  : » هیف قتعی  ـالجا  هل  برـضیس  هنا  تننظ  یتح  كولمملاـب 

مهس هب  تبسن  ار  یکرتشم  هدرب  هک  یسک  و ـ  ( . 6 «) دنوش دازآ  نآ  ندیسر  ماگنه  هب  هک  دوش  یم  نییعت  اهنآ  يارب  یلجالا  برض  يدوز 
نیا دـنک  دازآ  تسا  نآ  مامت  کلام  هک  ار  يا  هدرب  زا  یـشخب  هاگ  ره  و  ( . 7) دنک دازآ  درخب و  زین  ار  هیقب  تسا  فظوم  دـنک  دازآ  دوخ 

ای همع  ای  ومع  ای  نادنزرف  ای  دادجا و  ای  ردام و  ای  ردپ  یسک  هاگره  ز ـ  (! 8) دش دهاوخ  دازآ  نآ  همه  دوخب  دوخ  هدرک و  تیارس  يدازآ 
زینک زا  کلام  هاگره  ح ـ  دـنوش .  یم  دازآ  ًاروف  دوش  کلام  ار  دوخ  هداز  رهاوخ  ای  هداز و  ردارب  ای  رهاوخ و  ای  ردارب  اـی  هلاـخ ،  اـی  یئاد 

يرایـسب يدازآ  هلیـسو  رما  نیا  دوش .  دازآ  شدنزرف  ثرا  مهـس  زا  ًادعب  دیاب  تسین و  زئاج  زینک  نآ  نتخورف  دوش  يدنزرف  بحاص  دوخ 
تافلخت زا  يرایسب  هرافک  ط ـ  دنتشاد .  دنزرف  اهنآ  زا  دندوب و  دوخ  بحاص  رسمه  هلزنم  هب  نازینک  زا  يرایـسب  اریز  دش ،  یم  ناگدرب  زا 

اجنیا رد  هنومن  ناونع  هب  ار  مسق  هرافک  و  هزور ـ  يدـمع  كرت  هرافک  اطخ ـ  لتق  هرافک   ) هدـش هداد  رارق  ناـگدرب  ندرک  دازآ  مالـسا  رد 
یم دازآ  دوخ  هب  دوخ  دـهد  ماجنا  شا  هدرب  هب  تبـسن  هدرب  بحاص  رگا  هک  تسا  تخـس  ياهتازاجم  زا  يا  هراپ  ي ـ  درب . ) ماـن  ناوت  یم 

(10 ( . ) 9) دوش

اهتشون یپ 

راونالا راحب  2 ـ  میتشاد .  هحفص 459 و 467  هنومن  ریسفت  ریـسفت  دـلج 14  رد  یحورـشم  ثحب  نآ  بلاج  ماکحا  هبتاکم و  هنیمز  رد  1 ـ 
نامه 6 ـ  هحفص 36 .  دلج 16  لئاسو  5 ـ  هحفص 390 .  دلج 1  نیلقثلارون  4 ـ  هحفص 32 .  دـلج 16  لئاسو  3 ـ  هحفص 43 .  دلج 41 
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دلج 16 هعیشلا » لئاسو  « ـ  9 قتعلا .  باتک  عیارش » « ـ  8 هحفص 21 .  دلج 16  هعیشلا  لئاسو  قتعلا ـ  باتک  عیارش  7 ـ  هحفص 37 .  كردم 
هنومن 21/413 ریسفت  10 ـ  هحفص 26 . 

؟  دشاب یم  هچ  نآ  هفسلف  تسیچ و  هیزج  115 ـ 

نیا دوش و  یم  هتفرگ  دـنریگ  یم  رارق  یمالـسا  تموـکح  هاـنپ  رد  هک  ناناملـسم  ریغ  زا  هک  تسا  یلاـم  ینعم  هب  ءازج »  » هداـم زا  هیزج »  »
یبلطم نیا   . ) دـنزادرپ یم  یمالـسا  تموکح  هب  ناشناج » لام و  ظفح  ربارب  رد  ءازج   » ناونع هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  يراذـگمان 

دریگ یم  قلعت  دارفا  هب  هک  تسا  یمالسا  هنارس  تایلام  عون  کی  هیزج » ( » دوش یم  هدافتسا  تادرفم  باتک  رد  بغار  نانخس  زا  هک  تسا 
« تیزک  » زا تسا و  یبرع  ریغ  نآ  یلصا  هشیر  هک  دندقتعم  یضعب  تسا .  هنالاس » هنارس  تایلام   » رگید ریبعت  هب  و  یضارا ،  لاوما و  رب  هن  ، 

تغل نیا  هک  دندقتعم  يرایـسب  یلو  هدش  هتفرگ  دوش ،  یم  ذخا  شترا  تیوقت  يارب  هک  تسا  یتایلام  ینعم  هب  هک  یناتـساب  یـسراف  هملک 
يازج روبزم  تایلام  هکنیا ،  تبـسانم  هب  هدـش ،  هتفرگ  ءازج »  » هدام زا  میدرک  لقن  ًاقباس  هک  هنوگنامه  و  تسا ،  صلاخ  یبرع  تغل  کـی 

دندـقتعم یـضعب  تسا ،  هدوب  مه  مالـسا  زا  لبق  هیزج »  . » دزاـس یم  مهارف  یبهذـم  ياـه  ّتیلقا  يارب  یمالـسا  تموکح  هک  تسا  یتّینما 
هک دوب  یسک  ناوریشونا  لقاّدح  مینادن ،  مّلسم  ار  بلطم  نیا  رگا  یلو  دوب ،  یناساس  هاشداپ  ناوریشونا  تفرگ  هیزج »  » هک یسک  نیتسخن 
 ، دندوبن تموکح  نانکراک  زا  دنتـشاد و  لاس  هاجنپ  زا  رتمک  لاس و  تسیب  زا  شیب  هک  یناسک  همه  زا  و  تفرگ ،  یم  هیزج  دوخ  تلم  زا 
زا عافد  هک  دـنا  هتـشون  نینچ  ار  تایلام  نیا  یلـصا  هفـسلف  درک .  یم  ذـخا  هنارـس  تایلام  مه  رد  ای 4  ای 6  ای 8  تواـفت 12  هب  رفن  ره  زا 

مایق هفیظو  نیا  ماجنا  يارب  ًالمع  یعمج  هاگره  نیارباـنب  تسا ،  روشک  نآ  دارفا  همه  هفیظو  روشک  کـی  تینما  لالقتـسا و  ّتیدوجوم و 
هنیزه هک  تسا  نیا  مود  هورگ  هفیظو  دـنریگ  رارق  نازابرـس  فص  رد  دـنناوتن  راک  بسک و  هب  لاغتـشا  رطاخ  هب  رگید  يا  هّدـع  و  دـننک ، 

هیزج دروم  رد  ار  هفسلف  نیا  هک  میراد  تسد  رد  ینئارق  دنزادرپب .  لاس  رد  هنارس  تایلام  کی  تروص  هب  ار  تینما  ناظفاح  نایوجگنج و 
لقن نونکا  مه  هک  ناوریـشونا  رـصع  رد  ناگدنهد  هیزج  یّنـس  هورگ  دنک .  یم  دـییأت  یمالـسا  نارود  رد  هچ  مالـسا و  نارود  زا  لبق  هچ 

هک تسا  هدوب  یناسک  هب  طوبرم  تقیقح  رد  یّنس  هورگ  نیا  اریز  تسا ،  بلطم  نیا  رب  ینشور  هاوگ  لاس ) هاجنپ  ات  تسیب  نیب  ام   ) میدرک
یم هیزج  نآ  ياجب  راک  بسک و  هب  لاغتشا  رطاخ  هب  یلو  دنا ،  هتشاد  ار  روشک  لالقتسا  ّتینما و  ظفح  رد  تکرش  هحلسا و  لمح  تردق 

رد دیاب  یگمه  موزل  ماگنه  هب  تسا و  بجاو  همه  رب  داهج  اریز  تسین ،  مزال  ناناملـسم  رب  هیزج  مالـسا  رد  هکنیا  رگید  هاوگ  دنتخادرپ . 
نیا زا  ات  دنزادرپب ،  هیزج  دیاب  نآ  ياجب  دنفاعم  داهج  رد  تکرش  زا  یبهذم  ياهتّیلقا  نوچ  اّما  دنوش ،  رضاح  نمـشد  ربارب  رد  دربن  نادیم 
ياه ّتیلقا  ناکدوک  ندوب  فاعم  زین  و  دنشاب .  هتشاد  یمهـس  دننک  یم  یگدنز  هدوسآ  نآ  رد  هک  یمالـسا  روشک  ّتینما  ظفح  رد  قیرط 
دوش یم  نشور  دش  هتفگ  هچنآ  زا  تسا .  عوضوم  نیا  رب  يرگید  لیلد  هیزج  مکح  زا  ناشنایانیبان  نادرمریپ و  نانز ،  نینچ  مه  یبهذم و 
لام ناج و  ّتینما  نیمأت  روظنم  هب  ناناملـسم  هک  یتّیلوئـسم  ربارب  رد  باتک  لها  فرط  زا  هک  تسا ،  یلام  کمک  عون  کی  اهنت  هیزج  هک 

حور و هب  هجوت  دنا ،  هدروآ  باسح  هب  ریخـست » ّقح   » عون کی  ار  هیزج  هک  اهنآ  نیاربانب  ددرگ .  یم  تخادرپ  دنریگ ،  یم  هدهع  هب  اهنآ 
یمالـسا تموکح  دنیآرد  هّمذ  لها  تروص  هب  هک  یماگنه  باتک  لها  هک  دنا  هدرکن  هّجوت  تقیقح  نیا  هب  اهنآ  دنا ،  هتـشادن  نآ  هفـسلف 

زا هدافتـسا  رب  هوالع  هیزج  تخادرپ  ربارب  رد  اهنآ  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  دهدب .  ّتینوصم  يرازآ  ضّرعت و  هنوگره  زا  ار  نانآ  تسا  فظوم 
هک دوش  یم  نشور  دنرادن ،  هدهع  رب  یتّینما  یعافد و  روما  هیلک  گنج و  نادیم  رد  تکرش  رظن  زا  يدهعت  هنوگ  چیه  ّتینما  تینوصم و 

يایازم مامت  زا  لاس  رد  يزیچان  غلبم  تخادرپ  اب  اهنآ  ینعی  تسا .  رتمک  ناناملسم  زا  بتارم  هب  یمالسا  تموکح  ربارب  رد  اهنآ  ّتیلوئسم 
زا دنرادن .  رارق  تارطخ  ربارب  رد  ثداوح و  نتم  رد  هک  یلاح  رد  دنوش ،  یم  ربارب  ناناملـسم  اب  و  دننک ،  یم  هدافتـسا  یمالـسا  تموکح 

ناناملسم و نایم  یمالسا  تموکح  نارود  رد  هک  یئاه  هماندهع  رد  هک  تسا  نیا  دنک ،  یم  دییأت  ار  هفسلف  نیا  هک  ینـشور  لیالد  هلمج 
 ، ربارب رد  و  دنزادرپب ،  هیزج  دنفّظوم  باتک  لها  هک  تسا ،  هدیدرگ  حیرـصت  عوضوم  نیا  هب  دش ،  یم  دـقعنم  هیزج  هنیمز  رد  باتک  لها 
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اهنآ زا  یمالسا  تموکح  دنزیخرب ،  اهنآ  رازآ  هلباقم و  هب  جراخ  زا  ینانمـشد  رگا  یّتح  و  دننک ،  نیمأت  ار  اهنآ  ّتینما  دنّفظوم  ناناملـسم 
نب دـلاخ   » هک تسا  يا  هماندـهع  نآ  و  میروآ ،  یم  ًالیذ  ار  یکی  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  ناوارف  اـه  هماندـهع  نیا  درک .  دـهاوخ  عاـفد 

گرزب « ) ابولـص  » هب دـیلو » نب  دـلاخ   » زا تسا  يا  همان  نیا  : » تسا نینچ  هماندـهع  نتم  درک .  دـقعنم  تارف »  » فارطا نایحیـسم  اـب  دـیلو »
امش زا  ام  هک  مادام  دیراد و  رارق  ام  تیامح  رد  امش  نآ  ربارب  رد  و  عافد ،  هیزج و  رب  مدنب  یم  نامیپ  امـش  اب  نم  شتّیعمج ،  و  نایحیـسم )

« . دش هتشون  رفص  هام  رد  يرجه  هدزاود  لاس  رد  هماندهع  نیا  تشاد ،  میهاوخن  یّقح  ّالاو  میراد ،  هیزج  نتفرگ  قح  مینک ،  یم  تیامح 
یمن اهنآ  زا  ًالـصا  ای  و  دـندنادرگ ،  یم  زاب  اهنآ  هب  ار  هیزج  دـش ،  یم  یهاتوک  اهنآ  زا  تیامح  رد  هاـگره  میناوخ  یم  هکنیا  بلاـج  ( 1)

یلو دراد ،  ناگدنهد  هیزج  یئاناوت  هب  یگتسب  نآ  نازیم  و  درادن ،  یـصّخشم  هزادنا  هیزج  هک  تسا ،  مزال  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت  دنتفرگ !
رد یهاـگ  غلبم  نیا  و  دـش .  یم  هداد  رارق  هنیمز  نیا  رد  يرـصتخم  غلبم  ًاـبلاغ  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  یمالـسا  خـیراوت  زا  هچنآ 

هیزج ناشیئاناوت  رادقم  هب  دنفّظوم  ناگدنهد  هیزج  هک  دش  یم  دیق  اه  همان  دهع  رد  یهاگ  یتح  و  دوبن ،  رتشیب  لاس  رد  رانید  کی  دودح 
دهاوخ نایم  زا  دوش ،  یم  یمالـسا  مکح  نیا  هنیمز  رد  هک  یئاه  یـشاپمس  نوگانوگ و  ياـهداریا  دـش  هتفگ  هچنآ  عومجم  زا  دـنزادرپب . 
هنومن ریسفت  2 ـ  هحفص 294 .  رانملا ج 10  ریـسفت  زا  لقن  1 ـ  ( 2  . ) تسا یقطنم  هنالداع و  مکح  کـی  نیا  هک  دوش  یم  تباـث  و  تفر ، 

7/354

؟  تسیچ مارح  ياههام  رد  گنج  میرحت  هفسلف  116 ـ 

« مُرُح ۀعبرا  اهنم  ضرالا  تاومّسلا و  قلخ  موی  هّللا  باتک  یف  ًارهـش  رـشع  انثا  هّللادنع  روهّـشلا  ةّدع  ّنا   » میناوخ یم  هیآ 36  هبوت  هروس  رد 
 ، هام راهچ  نآ ،  زا  هک  تسا  هام  هدزاود  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  زور  نآ  زا  یهلا  شنیرفآ )  ) باتک رد  دنوادخ  دزن  اههام  دادعت  )
يذ هدـعقلا ،  يذ  ياههام   ) هام راهچ  رد  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دـشاب )[ یم  عونمم  نآ  رد  گنج  و   [ تسا مارح  هام 

و ةدـملا ،  لیوط  ياهگنج  هب  نداد  ناـیاپ  قرط  زا  یکی  هاـم  راـهچ  نیا  رد  گـنج  میرحت  تسا ؟  مارح  گـنج  بجر ) مرحم و  ۀّـجحلا ، 
يادـص دـنراذگب و  نیمز  هب  ار  هحلـسا  لاس  زا  هام  راهچ  نایوجگنج  هک  یماـگنه  اریز  دوب ،  شمارآ  حلـص و  هب  توعد  يارب  يا  هلیـسو 

دایز رایسب  گنج  نتفای  نایاپ  لامتحا  دیآ  دوجو  هب  هشیدنا  رکفت و  يارب  یلاجم  دوش و  شوماخ  اه  هلولگ  ریفـص  ای  اهریـشمش  کچاکچ 
مینک یمن  شومارف  تسا ،  رتلکـشم  بتارم  هب  یمود  دراد و  توافت  یـشوماخ  زا  سپ  نآ  ددـجم  عورـش  اب  راک  کی  همادا  هشیمه  تسا . 

ون لاس  زاغآ  رد  هتعاس  راـهچ  تسیب و  سب  شتآ  کـی  اـت  دندیـشک  یم  تمحز  هزادـنا  هچ  ماـنتیو  هلاـس  تسیب  ياـهگنج  نارود  رد  هک 
دوخ نیا  دراد و  یم  مالعا  ههام  راهچ  سب  شتآ  کی  لاس  ره  رد  دوخ  ناوریپ  يارب  مالـسا  یلو  دنروآ ،  دوجو  هب  نآ  دـننام  ای  یحیـسم 
میرح دـنک و  هدافتـسا  ءوس  یمالـسا  نوناق  نیا  زا  دـهاوخب  نمـشد  رگا  میتفگ  هک  هنوگنامه  یلو  تسا .  مالـسا  یبلط  حلـص  حور  هناشن 

هنومن 7/408 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تسا هدش  هداد  ناناملسم  هب  لثم  هب  هلباقم  هزاجا  دنکشب  ار  مارح  ياههام 

؟  تسا لئاق  نانز  يارب  یقوقح  هچ  مالسا  117 ـ 

؟  تسا لئاق  نانز  يارب  یقوقح  هچ  مالسا 

رگید هرود  نیا  رد  تشاد ،  يدایز  هلـصاف  هتـشذگ  اب  هک  دـیدرگ ،  ینیون  هلحرم  دراو  نز  یگدـنز  نآ  هژیو  تامیلعت  مالـسا و  روهظ  اب   
نآرق تایآ  رد  هک  تسنامه  نز  دروم  رد  مالـسا  تامیلعت  هیاپ  دیدرگ ،  رادروخرب  یناسنا  یعامتجا و  يدرف و  قوقح  هّیلک  زا  لقتـسم و 

یهجوت لباق  قوقح  دراد  هدهعب  نیگنـس  فئاظو  عامتجا  رد  هک  هزادـنا  نامه  نز  ینعی  فورعملاب » نهیلع  يذـلا  لثم  نهلو   » میناوخ یم 
تقلخ فده  هک  لماکت  ریسم  رد  ار  وا  هتسناد و  رایتخا  هدارا و  یناسنا و  لماک  حور  زا  رادروخرب  درم  دننام  ار  نز  مالسا  تسا .  اراد  زین 
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ياه همانرب  هتخاس ،  بطاخم  اونمآ » نیذلا  اهیا  ای  سانلا و  اهیا  ای   » ياهباطخ اب  هداد و  رارق  ّفص  کی  رد  ار  ود  ره  اذـل  دـنیب ،  یم  تسا ، 
کئلواف نمؤم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  ًاحلاص  لـمع  نم  و  : » لـثم یتاـیآ  اـب  و  تسا ،  هدرک  مزـال  اـهنآ  يارب  ار  یملع  یقـالخا و  یتیبرت و 

وا رکذ  نم  ًاحلاص  لمع  نم  : » دننام یتایآ  اب  هداد و  سنج  ود  ره  هب  لماک  تداعـس  زا  ندش  رادروخرب  هدع  و  رفاغ 40 ) « ) ۀنجلا نولخدی 
نز و زا  کی  ره  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  لحن 95 )  . ) نولمعی اوناک  اـم  نسحاـب  مهرجا  مهنیزجنل  ۀـبیط و  ةویح  هنییحنلف  نمؤم  وهو  یثنا 

تسا شمارآ  رسارس  هک  هزیکاپ  و  ّبیط »  » یتایح هب  و  دنـسرب ،  يّدام  يونعم و  لماکت  هب  مالـسا  ياه  همانرب  ءارجا  لابندب  دنناوت  یم  درم 
نم  » ای و  ۀنیهر » تبسک  امب  سفن  لک  : » ریظن یتایآ  اب  نآرق  و  دناد ،  یم  دازآ  لقتسم و  ینعم  مامت  هب  درم  دننام  ار  نز  مالـسا  دنهن .  ماگ 

یتازاجم ياه  همانرب  رد  اذـل  و  دراد ،  یم  نایب  درم  نز و  زا  معا  دارفا  مومع  يارب  ار  يدازآ  نیا  اهیلعف » ءاـسا  نم  هسفنلف و  ًاـحلاص  لـمع 
یم موکحم  يدحاو  تازاجم  هب  ار  ود  ره  نآ  دننام  و  ةدلج » ةأم  امهنم  دحاو  لک  اودـلجاف  ینازلا  ۀـینازلا و  : » لثم یتایآ  رد  مینیب  یم  مه 

ماسقا عاونا و  دروآ و  یم  يداصتقا  قوقح  هیلک  رد  ار  لالقتسا  نیا  مالسا  اذل  تسا  رایتخا  هدارا و  همزال  لالقتـسا ،  نوچ  یفرط  زا  دنک . 
لاجرلل : » میناوخ یم  ءاسن  هروس  رد  درامـش .  یم  شیوخ  هیامرـس  دـمآرد و  کلام  ار  وا  هتـسناد و  عناـمالب  نز  يارب  ار  یلاـم  تاـطابترا 

هک تسا  یلام  ندروآ  تسدب  يارب  بسک »  » فالخ رب  هک  باستکا »  » تغل هب  هجوت  اب  نبستکا » امم  بیصن  ءاسنلل  اوبـستکا و  امم  بیـصن 
همه  » ینعی مهلاوما » یلع  نوطلـسم  سانلا  : » یلک نوناق  نتفرگ  رظن  رد  اب  نینچمه  و  ( 1) تسا هدنروآ  تسدب  صخش  هب  قلعتم  شا  هجیتن 
درم نز و  نیب  یتوافت  هدراذگ و  یم  مارتحا  نز  يداصتقا  لالقتـسا  هب  مالـسا  هنوگچ  دیآ  یم  تسدـب  دنطلـسم . » شیوخ  لاوما  رب  مدرم 
دقاف دوجوم  کی  هلماعم  وا  اب  دـیابن  زگره  و  دور ،  یم  رامـشب  عامتجا  یـساسا  نکر  کی  مالـسا  رد  نز  هکنآ  هصـالخ  تسا .  هتـشاذگن 

نآ هب  مالـسا  رد  و   ) تشاد هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  یبلطم  اهنت  درک : هابتـشا  دـیابن  يواست  ینعم  رد  دومن .  مّیق  هب  دـنمزاین  هتـسباو و  هدارا و 
یحور و ياهتوافت  هلئـسم  دـننک ،  یم  راکنا  ارنآ  هدـشن  باسح  یطارفا و  تاساسحا  هلـسلس  کی  يور  یـضعب  یلو  هدـش ) صاـخ  هجوت 

سنج ود  نیا  نیب  هک  میئامن  راکنا  میناوت  یمن  ار  تقیقح  نیا  مینک  راکنا  ار  هچره  ام  تسا .  اهنآ  فیاـظو  تواـفت  درم و  نز و  یمـسج 
و دزاس ،  یم  زاین  یب  اهنآ  رارکت  زا  ار  ام  فلتخم ،  بتک  رد  اهنآ  رکذ  هک  تسه ،  يدایز  توافت  یحور  رظن  زا  مه  یمسج و  رظن  زا  مه 

روطنامه دریذپ ،  یم  ماجنا  وا  نماد  رد  نالاهنون  دـشر  و  تسا ،  ناسنا  دوجو  شیادـیپ  هاگیاپ  نز  نوچ  هک : تسا  نیا  اهنآ  همه  هصالخ 
دراد تاساسحا  فطاوع و  زا  يرتشیب  مهس  مه  یحور  رظن  زا  هدش ،  هدیرفآ  دعب  ياهلسن  تیبرت  شرورپ و  لمح و  اب  بسانتم  ًامـسج  هک 
اهراک مامت  رد  هتـشادرب و  ماگ  رگیدـکی  هارمه  نوئـش  ماـمت  رد  دـیاب  درم  نز و  تفگ  ناوت  یم  اـیآ  راد  هنماد  تاـفالتخا  نیا  دوجو  اـب  . 

هب سکره  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  تلادـع  ایآ  دوب ؟  عامتجا  رد  تلادـع  رادـفرط  دـیاب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنـشاب ! ؟  يواسم  دـصرددص 
زا جراخ  هک  یئاهراک  رد  نز  نداد  تلاخد  ایآ  نیاربانب  ددرگ ! ؟  دـنم  هرهب  شیوخ  يدوجو  يایازم  بهاوم و  زا  هتخادرپ و  دوخ  هفیظو 
رد ار  درم  تلادع ،  زا  يرادفرط  نیع  رد  مالسا  مینیب  یم  هک  تساجنیا  دشاب . ؟  یمن  تلادع  فالخ  رب  تسوا  یمـسج  یحور و  بسانت 

ماقم هتـشاد و  مدقم  هناخ و . . .  نوناک  یتسرپرـس  دننام : تسا .  دـنمزاین  يرتشیب  تقد  ای  تنوشخ و  هب  هک  یعامتجا  ياهراک  زا  يا  هراپ 
هلحرم نیرخآ  رد  تیریدم  هلئسم  دنراد و  ریدم  هب  جایتحا  مادک  ره  عامتجا »  » کی و  هناخ »  » کی تسا .  هدرک  راذگاو  نز  هب  ار  تنواعم 

درم هک  تسا  رتهب  ایآ  عضو  نیا  اـب  دـش .  دـهاوخ  رارقرب  جرم  جره و  شکمـشک و  هنرگ  و  ددرگ ،  یهتنم  صخـش  کـی  رد  دـیاب  دوخ ، 
هداوناخ تیریدم  هک  دنک  یم  باجیا  درم  ینامتخاس  عضو  دـیوگ  یم  بصعت  زا  رود  تابـساحم  همه  نز ؟  ای  ددرگ  دزمان  راک  نیا  يارب 
یجراخ یگدنز  عضو  یلو  دنریگ ،  هدیدان  ار  اهتیعقاو  نیا  دـنراد  رارـصا  یعمج  هچرگ  ددرگ .  وا  نواعم »  » نز دوش و  هداهن  وا  هدـهع  هب 

رد هک  تسا  نامه  بلطم  ًالمع  هک  دهد  یم  ناشن  دـنا ،  هداد  لماک  تاواسم  يدازآ و  نانز  هب  هک  یللم  رد  یتح  زورما و  ناهج  رد  یتح 
 ، تسا يدراوم  رد  هتکن  نیا  هتبلا  دوش ـ  عوجر  بغار  تادرفم  باتک  هب  1 ـ  ( 2  . ) دوش هتفگ  نآ  فالخ  نخس  رد  هچ  رگا  دش  هتفگ  الاب 

هنومن 2/113 ریسفت  2 ـ  دشاب .  هدمآ  مه  ربارب  رد  باستکا »  » و بسک »  » تغل هک 

نز درم و  يونعم  شزرا 
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فـالتخا زگره  درامـش و  یم  ناـسکی  هباـشم  طئارـش  رد  يوـنعم  تاـماقم  هب  لوـصو  رد  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  ار  درم  نز و  دـیجم ،  نآرق 
رظن زا  ود  نیا  نایم  توافت  رب  لیلد  ار  یعامتجا  ياهتّیلوئسم  رد  اهتوافت  زا  يا  هراپ  نآ  لابند  هب  ینامـسج و  نامتخاس  توافت  ّتیـسنج و 
هدرک رکذ  مهاب  ار  اهنآ  اذل  دـهد و  یم  رارق  حطـس  کی  رد  ًالماک  رظن  نیا  زا  ار  ود  ره  هکلب  درامـش  یمن  یناسنا  لماکت  ندروآ  تسدـب 
کی ار  نآ  دنتـشاد و  دیدرت  نز  سنج  ندوب  ناسنا  رد  ایند  للم  زا  يرایـسب  هک  دیدرگ  لزان  ینامز  رـصع و  رد  نآرق  ناوارف  تایآ  تسا 

رد نز  تادابع  هک  دندوب  دقتعم  یّتح  نیـشیپ  للم  زا  يرایـسب  دنتـسناد . ! یم  گرم  فارحنا و  هانگ و  همـشچرس  و  هدـش ،  نیرفن  دوجوم 
اه ینانوی  زا  یضعب  اه و  یمور  دنتسناد ،  یم  ناطیش  لمع  زا  دیلپ و  دوجوم  کی  ار  نز  اه  ینانوی  زا  يرایسب  تسین .  لوبقم  ادخ  هاگشیپ 

نیمه ات  هکنیا  بلاج  تسا .  نادرم  رایتخا  رد  ًارـصحنم  یناسنا  حور  نیارباـنب  تسین و  یناـسنا  حور  ياراد  نز  ًـالوصا  هک  دـندوب  دـقتعم 
نادواج گرم  زا  دعب  وا  حور  دراد و  یناسنا  حور  درم ،  لثم  نز  ایآ  هک  دـندرک  یم  ثحب  هراب  نیا  رد  ایناپـسا  رد  یحیـسم  ياملع  رخاوا 

نادـیواج ناویح ،  ناسنا و  حور  نایم  تسا  یخزرب  نز ،  حور  نوچ  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  یتاثحابم  زا  سپ  و  هن ؟  اـی  دـنام  دـهاوخ 
مالـسا هک  دـننک  یم  مهّتم  ار  مالـسا  یهاگ  عالطا  یب  دارفا  زا  يا  هراپ  هک  ماّهتا  نیا  دوش  یم  نشور  اـجنیا  زا  (! 1) میرم حور  زجب  تسین 

یمـسج و ياهتوافت  رطاخ  هب  مالـسا  نیناوق  زا  يا  هراپ  رد  رگا  یّلک  روط  هب  تسا ،  رود  تقیقح  زا  هزادنا  هچ  اهنز ،  هن  تسا  اهدرم  نید 
همطل نز  يونعم  شزرا  هب  هجو  چـیه  هب  دوش  یم  هدـید  یعامتجا  ياهتیلوئـسم  رظن  زا  یئاهتوافت  دراد  دوجو  درم  نز و  نایم  هک  یفطاـع 

رد هکنانچ  تسا ،  زاب  ود  ره  يورب  ناسکی  روط  هب  تداعـس  ياهرد  دـنرادن و  یتوافت  رگیدـکی  اب  درم  نز و  ظاـحل  نیا  زا  و  دـنز ،  یمن 
ریـصقت رذع   » و كرامرتس » و   » ياهباتک هب  1 ـ  ( 2 « . ) دـیتسه هعماج  کی  سنج و  کی  زا  همه   » ضعب نم  مکـضعب  میناوخ  یم  نآرق  هیآ 

ریسفت 2 ـ  دوش .  هعجارم  يرشب  ءارآ  دئاقع و  هب  طوبرم  ياهباتک  ریاس  و  مالسا » رد  نز  قوقح   » و هلآو ») هیلع  هللا  یلص  ) دمحم هاگشیپ  هب 
هنومن 3/223

؟  تسیچ باجح  هفسلف  118 ـ 

باجح هفسلف 

یئزج ار  نانز  يراب  دنب و  یب  هدزبرغ ،  دارفا  دنا و  هدراذگ  یسنج  يدازآ  یگنهرب و  رصع  ار  نآ  مان  یضعب  هک  ام  رصع  رد  ّکش  نودب   
دسافم یلو  هتـشذگ ! ياهنامز  هب  قلعتم  تسا  يا  هناسفا  هاگ  دنیاشوخان و  هتـسد  نیا  يارب  نتفگ  باجح  زا  نخـس  دنناد  یم  وا  يدازآ  زا 

شوگ ًاجیردت  هک  هدش  ببـس  هدـمآ  دوجو  هب  طرـش  دـیق و  یب  ياهیدازآ  نیا  زا  هک  ینوزفا  زور  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  باسح و  یب 
لئاسم زا  يرایسب  بالقنا ،  زا  دعب  ناریا  طیحم  رد  ًاصوصخم  یبهذم ،  یمالـسا و  ياهطیحم  رد  هتبلا  دوش .  ادیپ  نخـس  نیا  يارب  یئاونش 

هک دنک  یم  باجیا  عوضوم  تیمها  زاب  یلو  تسا ،  هدش  هداد  هدننک  عناق  یفاک و  خـساپ  ًالمع  تالاؤس  نیا  زا  يرایـسب  هب  و  هدـش ،  لح 
قیرط زا  یـشک  هرهب  يارب  دـیاب  ترذـعم ) تیاهن  اب   ) نانز ایآ  هک  تسا  نیا  هلأسم  دریگ .  رارق  ثحب  دروم  رت  هدرتسگ  روط  هب  هلأـسم  نیا 

نیا رد  ثحب  ددرگ .  ناشنارسمه  صوصخم  روما  نیا  دیاب  ای  دنـشاب و  نادرم  همه  رایتخا  رد  یـسنج ) شزیمآ  زج   ) سمل رـصب و  عمس و 
ای دنـشاب و  ریگرد  نادرم  هدولآ  ياهـسوه  تاوهـش و  کیرحت  دوخ و  مادـنا  نداد  ناشن  رد  نایاپ  یب  هقباسم  کی  رد  نانز  اـیآ  هک  تسا 

مود همانرب  رادفرط  مالـسا  دـبای ! ؟  صاصتخا  یئوشانز  یگدـنز  هداوناخ و  طیحم  هب  و  دوش ،  هدـیچرب  عامتجا  طیحم  زا  لئاسم  نیا  دـیاب 
یم مالـسا  دنلوا ! همانرب  رادـفرط  زابـسوه  ياه  هدز  برغ  اهیبرغ و  هک  یلاح  رد  دوش ،  یم  بوسحم  همانرب  نیا  زا  یئزج  باجح  تسا و 

و هانگ ،  نآ  زا  ریغ  تسا و  نارسمه  هب  صوصخم  یسمل  يرـصب و  یعمـس و  ياهیریگ  تذل  شزیمآ و  زا  معا  یـسنج  ياهیبایماک  دیوگ 
نوچمه یئاهدمایپ  ًاعبط  هک  نانز  یگنهرب  1 ـ  اریز : تسین  یناهنپ  موتکم و  زیچ  باجح  هفـسلف  دشاب  یم  هعماج  یکاپان  یگدولآ و  هیام 

هک یکیرحت  دـهد  یم  رارق  مئاد  کـیرحت  لاـح  کـی  رد  ار  ناـناوج  ًاـصوصخم  نادرم  دراد ،  هارمه  نآ  لاـثما  يرگ و  هوشع  شیارآ و 
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ردقچ ناسنا  باصعا  رگم  ددرگ ،  یم  یناور  ضارما  همشچرس  هاگ  یبصع و  هنوگ  رامیب  ياهناجیه  داجیا  اهنآ و  باصعا  ندیبوک  ببس 
هجوت ًاصوصخم  تسا ؟  يرامیب  لماع  رمتـسم  ناجیه  دنیوگ  یمن  یناور  ناکـشزپ  همه  رگم  دنک ؟  لمح  دوخرب  ار  ناجیه  راب  دناوت  یم 
تایانج رابگرم و  ثداوح  همـشچرس  خـیرات  لوط  رد  تسا و  یمدآ  هزیرغ  نیرتراد  هشیر  نیرتدـنمورین و  یـسنج  هزیرغ  هک  هتکن  نیا  هب 

ندز نماد  ایآ  تسا !» نایم  رد  نآ  رد  ینز  ياپ  هکنیا  رگم  دینک  یمن  ادـیپ  ار  یمهم  هثداح  چـیه   » دـنا هتفگ  هک  اجنآ  ات  هدـش ،  یکانلوه 
دهاوخ یم  مالـسا  تسا ؟  يا  هنالقاع  راک  نیا  ایآ  تسین ؟  شتآ  اب  يزاب  نآ  نتخاـس  روهلعـش  هزیرغ و  نیا  هب  یگنهرب  قیرط  زا  رمتـسم 

ـ  2 تسا .  باجح  ياه  هفسلف  زا  یکی  نیا  و  دنشاب ،  هتشاد  كاپ  یـشوگ  مشچ و  ملاس و  یباصعا  مارآ و  یحور  ناملـسم  نانز  نادرم و 
روط هب  ایند  رد  یئوشانز  یگدنز  یگتخیـسگ  مه  زا  قالط و  ناهج ،  رد  یگنهرب  شیازفا  اب  هک  دهد  یم  ناشن  دنتـسم  یعطق و  ياهرامآ 

یتمیق ره  هب  دـهاوخب  شکرـس  ياهـسوه  ینعی  اجنیا  رد  لد »  » هچ ره  و  دای » دـنک  لد  دـنیب  هدـید  هچره   » هک ارچ  تسا ،  هتفر  الاب  موادـم 
تـسا باجح  هک  یطیحم  رد  دیوگ .  یم  عادو  يرگید  اب  ددنب و  یم  يربلد  هب  لد  زور  ره  بیترت  نیا  هب  و  دور ،  یم  نآ  لابند  هب  دـشاب 

رگیدکی صوصخم  ناشفطاوع  قشع و  ناشتاساسحا و  و  دنراد ،  رگیدکی  هب  قلعت  رسمه  ود  دوش ) یم  تیاعر  یمالـسا  رگید  طئارـش  (و 
رگید دنا  هدمآ  رد  یـسنج ) شزیمآریغ  هلحرم  رد  لقاال   ) یکرتشم يالاک  تروص  هب  نانز  ًالمع  هک  یگنهرب » دازآ  رازاب   » رد یلو  تسا . 

یب ناکدوک  دنوش و  یم  یشالتم  تعرس  هب  توبکنع  رات  نوچمه  اه  هداوناخ  دشاب و  هتشاد  دناوت  یمن  یموهفم  یئوشانز  نامیپ  ِتسادق 
یم رکف  هک  تسا  یباجح  یب  ياهدمایپ  نیرتکاندرد  زا  عورـشم ،  ان  نادنزرف  شیازفا  و  ءاشحف ،  هنماد  شرتسگ  3 ـ  دننام .  یم  تسرپرس 
نایب هب  یتجاح  هک  تسا  نایع  ردـقنآ  تسا ،  نایامن  الماک  یبرغ  عماوج  رد  ًاصوصخم  نآ  لئالد  درادـن و  راـمآ  ماـقرا و  هب  يزاـین  مینک 

یـسایس لئاسم  نیگنن و  رامعتـسا  میئوگ  یمن  تسا ،  یباجح  یب  ًارـصحنم  عورـشمان  نادنزرف  ءاشحف و  یلـصا  لماع  میئوگ  یمن  درادن . 
هب هجوت  اـب  و  دوش .  یم  بوسحم  یباـجح  یب  یگنهرب و  هلأـسم  نآ  رثؤم  لـماوع  زا  یکی  میئوـگ  یم  هکلب  تسین ،  رثؤـم  نآ  رد  برخم 

هلأسم نیا  كانرطخ  داعبا  دنتـسه ،  هدوب و  یناسنا  عماوج  رد  اهتیانج  عاونا  همـشچرس  عورـشمان » نادـنزرف   » رتدـب نآ  زا  و  ءاشحف »  » هکنیا
و دـیآ ،  یم  ایند  هب  عورـشمان  دازون  رازه  دـصناپ  رامآ ـ  قبط  لاـس ـ  ره  رد  ناتـسلگنا ،  رد  میونـش  یم  هک  یماـگنه  دوش .  یم  رت  نشور 

لئاسم رطاـخ  هب  هن  دـنا ـ  هدرک  رطخ  مـالعا  روشک  نآ  تاـماقم  هب  هطبار  نیا  رد  سیلگنا  نادنمـشناد  زا  یعمج  میونـش  یم  هک  یماـگنه 
زا يرایسب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ،  هدروآ  دوجو  هب  هعماج  تینما  يارب  عورـشمان  نادنزرف  هک  یتارطخ  رطاخ  هب  هکلب  یبهذم ـ  یقالخا و 

يارب یتح  ءاشحف  شرتسگ  هلأسم  هک  میناد  یم  و  میرب ،  یم  یپ  ًالماک  هلأسم  نیا  تیمها  هب  تسا ،  نایم  رد  اهنآ  ياپ  یئانج  ياه  هدنورپ 
رد ار  یـسنج  داسف  هنماد  هک  زیچره  نیاربانب  تسا ،  نیرفآ  هعجاف  دنتـسین  لئاق  یقالخا  ياه  همانرب  بهذـم و  يارب  یتیمها  چـیه  هک  اهنآ 

نایز هب  مینک  باسح  هنوگره  نآ  ياهدـمآ  یپ  و  دوش ،  یم  بوسحم  اه  هعماج  تینما  يارب  يدـیدهت  دزاـس  رت  هدرتسگ  یناـسنا  عماوج 
هک يزکارم  و  دنناوخ ،  یم  سرد  مهاب  رسپ  رتخد و  نآ  رد  هک  یـسرادم  هداد ،  ناشن  زین  یتیبرت  نادنمـشناد  تاعلاطم  تسا .  هعماج  نآ 
هب تیلوئـسم  مدـع  و  یگداتفا ،  بقع  يراک ،  مک  تسا ،  امرفمکح  اهنآ  شزیمآ  رد  يراب  دـنب و  یب  دـننک و  یم  راـک  نآ  رد  نز  درم و 

ماقرا هب  يزاین  هک  تسا  ناوارف  تیمها  زئاح  زین  نایم  نیا  رد  وا » تیصخش  طوقـس   » و نز » لاذتبا   » هلأسم 4 ـ  تسا .  هدش  هدهاشم  یبوخ 
رتنوزفا یئامن  دوخ  رتشیب و  ِشیارآ  ياضاقت  زورب  زور  تسا  یعیبط  دـهاوخب ،  هنهرب  مادـنا  اب  ار  نز  هعماج ،  هک  یماگنه  درادـن ،  رامآ  و 

نادرگناهج بلج  يارب  یلماع  و  راظتنا ،  ياهقاطا  روکد  اهالاک و  غیلبت  هلیسو  شیـسنج  هبذاج  قیرط  زا  ار  نز  هک  یماگنه  و  دراد ،  وا  زا 
یم طوقس  شزرا  یب  يالاک  کی  ای  کسورع ،  کی  دح  رس  ات  نز  تیـصخش  يا  هعماج  نینچ  رد  دنهدب ،  رارق  اهنیا  دننام  ناحایـس و  و 
یم شیئامن  دوخ  یئابیز و  یناوج و  وا  راختفا  اهنت  و  دوش ،  یم  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  یلک  هب  وا  یناـسنا  يـالاو  ياهـشزرا  و  دـنک ، 

ياـهامن ناـسنا  راـکبیرف و  هدوـلآ  تشم  کـی  شکرـس  ياهـسوه  عابـشا  يارب  دـش  دـهاوخ  يا  هلیـسو  هب  لدـبم  بیترت  نیا  هب  و  دوـش . 
ماقم زئاح  و  دـنک ،  هولج  شیئاناد  یهاگآ و  ملع و  شیقالخا ،  ياهیگژیو  اب  دـناوت  یم  نز  کی  هنوگچ  يا  هعماج  نینچ  رد  تفـصوید !

مسا و نیرتشیب  یمالـسا ،  بالقنا  زا  لبق  ام  روشک  رد  و  هدز ،  برغ  یبرغ و  ياـهروشک  رد  هک  تسا  روآدرد  یتسارب  ددرگ ! ؟  یئـالاو 
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 ، دندوب هدش  فورعم  هشیپرنه ، » دنمرنه و   » مان هب  هک  دوب  يراب  دنب و  یب  هدولآ و  نانز  يارب  تیعقوم  دـمآرد و  لوپ و  هزاوآ و  ترهش و 
رکش دنتـسناد ! یم  مدقم  ریخ  ار  ناشمدق  دنتـسکش و  یم  تسد  رـس و  اهنآ  يارب  هدولآ  طیحم  نیا  ناگدننادرگ  دنداهن  یم  مدق  اج  ره  و 

دـمآرد و شزرا  یب  يـالاک  یگنرف و  کـسورع  کـی  تیعقوم  قباـس و  لاذـتبا  تروـص  زا  نز  و  دـش ،  هدـیچرب  طاـسب  نآ  هک  ار  ادـخ 
رد یتح  یعامتجا  هدنزاس  دیفم و  ياه  هنحـص  مامت  رد  دوش و  يوزنم  هکنآ  یب  اما  دیـشوپ  دوخ  رب  باجح  تفایزاب ،  ار  دوخ  تیـصخش 

 . دش رهاظ  شیمالسا  باجح  نامه  اب  گنج  هنحص 

باجح نافلاخم  ياهیریگ  هدرخ 

همه هک  يزیچ  نیرتمهم  1 ـ  دوش : یسررب  هدرـشف  روط  هب  دیاب  هک  دننک  یم  حرطم  باجح  نافلاخم  هک  یئاهداریا  هب  میـسر  یم  اجنیا  رد 
دنهد یم  لیکشت  ار  هعماج  زا  یمین  نانز  هک  تسا  نیا  دننک  یم  رکذ  باجح  هلأسم  رب  یساسا  داریا  کی  ناونع  هب  دنقفتم و  نآ  رد  نانآ 
نارود رد  ًاصوصخم  دنار ،  یم  بقع  هب  یگنهرف  يرکف و  رظن  زا  ار  اهنآ  ًاعبط  و  ددرگ ،  یم  میظع  تیعمج  نیا  ياوزنا  ببس  باجح  اما 

 ، دش دهاوخن  يریگ  هرهب  هنوگچیه  يداصتقا  تکرح  رد  نانز  يورین  زا  تسا  یناسنا  لاعف  يورین  هب  يدایز  جایتحا  هک  داصتقا  یئافوکش 
عامتجا رابرس  هدننک و  فرـصم  دوجوم  کی  تروص  هب  اهنآ  بیترت  نیا  هب  تسا ، ! یلاخ  زین  یعامتجا  یگنهرف و  زکارم  رد  اهنآ  ياج  و 

هتفگ یـسک  هچ  الوا : اریز : دنا .  هدرک  لفاغت  ای  هدش  لفاغ  یلک  هب  رما  دـنچ  زا  دـنوش  یم  لسوتم  قطنم  نیا  هب  هک  اهنآ  اما  دـنیآ .  یمرد 
رد لالدتسا  تمحز  ام  دوب  مزال  هتشذگ  رد  رگا  دزاس ؟  یم  رود  عامتجا  هنحـص  زا  و  دنک ،  یم  يوزنم  ار  نز  یمالـسا  باجح  هک  تسا 

ینانز هورگ  هورگ  دوخ  مشچ  اب  اریز  تسین ،  لالدتـسا  هب  يزاین  چیه  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  زورما  مینک  راومه  دوخ  رب  ار  عوضوم  نیا 
رد یـسایس ،  تارهاظت  اهیئامیپهار و  رد  اههاگراک ،  رد  اه ،  هرادا  رد  دنرـضاح ،  اج  همه  رد  یمالـسا  باجح  نتـشاد  اب  هک  مینیب  یم  ار 

هاگشناد گنهرف و  رد  یگنج ،  نیحورجم  يارب  یکشزپ  ياهتبقارم  رد  ًاصوصخم  یتشادهب ،  زکارم  اهناتسرامیب و  رد  نویزیولت ،  ویدار و 
رگا اهداریا و  نیا  همه  يارب  تسا  ینکش  نادند  خساپ  دوجوم  عضو  هکنیا  نخس  هاتوک  نمشد .  اب  راکیپ  گنج و  هنحـص  رد  هرخالاب  و  ، 

رب لیلد  نیرتهب  دـنا  هتفگ  هفـسالف  و  میا ،  هتفرگ  رارق  نآ  عوقو »  » ربارب رد  زورما  میتفگ  یم  یعـضو  نینچ  ناکما »  » زا نخـس  قباـس  رداـم 
دنمورب نادنزرف  تیبرت  هناخ و  هرادا  ایآ  میرذگب  هک  نیا  زا  ًایناث : درادـن .  نایب  هب  زاین  هک  تسا  ینایع  نیا  تسا و  نآ  عوقو  يزیچ  ناکما 

هک اهنآ  تسین ؟  راک  دنروآرد ،  تکرح  هب  ار  هعماج  میظع  ياهخرچ  شیوخ  ياناوت  ناوزاب  اب  دنناوتب  هدـنیآ  رد  هک  یئاهناسنا  نتخاس  و 
یب تکرحرپ  دابآ و  ملاس و  عامتجا  کی  نتخاس  رد  تیبرت ،  هداوناخ و  شقن  زا  دننک  یمن  بوسحم  تبثم  راک  ار  نز  میظع  تلاسر  نیا 

هناخراک تارادا و  دصق  هب  ار  هناخ  حبـص  لوا  یبرغ  نادرم  نانز و  دننامه  ام  درم  نز و  هک  تسا  نیا  هار  دـننک  یم  نامگ  اهنآ  دـنربخ ، 
و دـندنبب ،  اهنآ  يور  رب  ار  رد  دـنراذگب و  قاطا  رد  ای  و  دنراپـسب ،  اههاگراوخ  ریـش  هب  ار  دوخ  ياه  هچب  و  دـننک ،  كرت  نآ  دـننام  اه و 

یم مهرد  ار  اهنآ  تیصخش  لمع  نیا  اب  هکنیا  زا  لفاغ  دنناشچب .  اهنآ  هب  دنتسه  يا  هتفکشان  هچنغ  هک  نامز  نامه  زا  ار  نادنز  خلت  معط 
هک يرگید  داریا  2 ـ  تخادنا .  دنهاوخ  رطخ  هب  ار  هعماج  هدنیآ  هک  دـنروآ  یم  راب  یناسنا  فطاوع  دـقاف  حور و  یب  یناکدوک  دـنبوک و 

راگزاس نردم  ياهنیـشام  رـصع  رد  ًاصوصخم  یعامتجا  ياهتیلاعف  اب  تسا و  ریگاپ  تسد و  سابل  کی  باجح  هک  تسا  نیا  دـنراد  اهنآ 
کی زا  ناگدـننک  داریا  نیا  یلو  ار ! ؟  شا  همانرب  ای  كدوک و  ای  ار و  شرداچ  اـی  دـنک  ظـفح  ار  شدوخ  راد  باـجح  نز  کـی  تسین ، 
تسا ریذپ  ناکما  رداچ  اب  هک  اجنآ  لاح  تسا ،  نز  ششوپ  ینعم  هب  هکلب  تسین ،  رداچ  ینعم  هب  هشیمه  باجح  هکنیا  نآ  دنلفاغ و  هتکن 

نیرتمهم و اهرازجنرب  رد  هک  ینانز  ًاـصوصخم  اـم ،  یئاتـسور  زرواـشک و  ناـنز  دوش .  یم  تعاـنق  شـشوپ  هب  دـشن  هک  اـجنآ  رتهب و  هچ 
نز کی  هک  دنا  هداد  ناشن  و  دنا ،  هتفگ  خساپ  اهرادنپ  نیا  هب  ًالمع  دنراد  هدـهع  رب  ار  جـنرب  لوصحم  تشادرب  تشک و  راک  نیرتلکـشم 

3 دوش .  شراک  عنام  شباجح  هکنآ  یب  دنک ،  یم  راک  درم  زا  رتهب  رتشیب و  یتح  دراوم  زا  يرایسب  رد  یمالسا  باجح  نتشاد  اب  یئاتسور 
 ، دنک یم  رتدنمزآ  ار  نادرم  صیرح  عبط  دنکفا  یم  هلصاف  نادرم  نانز و  نایم  هک  رظن  نیا  زا  باجح  دنیوگ  یم  اهنآ  هکنیا  رگید  داریا   ـ
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ای داریا  نیا  خـساپ  عنمام !» یلع  صیرح  ناسنالا   » هک دزاس  یم  رتروهلعـش  ار  اـهنآ  صرح  شتآ  دـشاب  هدـننک  شوماـخ  هکنیا  ياـج  هب  و 
نارود اب  تسا  امرفمکح  ءانثتـسا  نودـب  زکارم  همه  رد  ًابیرقت  نآ  رد  باجح  هک  ام  زورما  هعماج  هسیاقم  ار  هطلغم  هطـسفس و  رت  حـیحص 

یب اه  هداوناخ  رد  دوب ،  داسف  زکرم  نزرب  يوک و  ره  زور  نآ  دـهد .  یم  دـندرک  یم  باجح  فشک  هب  روبجم  ار  نانز  هک  توغاط  میژر 
 . رگید یتخبدب  نارازه  دوب و  الاب  عورـشمان  نادنزرف  دـلوت  حطـس  دوب ،  دایز  هداعلا  قوف  قالط  رامآ  دوب ،  امرفمکح  یبیجع  يراب  دـنب و 

رگا و  هتفای ،  زاب  ار  دوخ  تمالـس  رظن  نیا  زا  ام  هعماج  هتفای و  شهاک  رایـسب  کش  نودب  اما  هدش  نک  هشیر  اهنیا  همه  زورما  میئوگ  یمن 
ظفح اه و  هداوناخ  یکاپ  رظن  زا  ام  هعماج  دـنک ،  ادـیپ  ناماس  زین  اهیناماسبان  ریاـس  دـبای و  همادا  تروص  نیمه  هب  عضو  ادـخ  تساوخ  هب 

هنومن 14/442 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دیسر دهاوخ  بولطم  هلحرم  هب  نز  شزرا 

؟  دشاب یم  نز  ثرا  ربارب  ود  درم  ثرا  ارچ  119 ـ 

نیا و  دـشاب ! یم  نادرم  ربارب  ود  نانز  ثرا  رظن  کی  زا  هک  دوش  یم  نشور  رتشیب  ّتقد  اب  اّما  تسا  نز  ربارب  ود  درم  ثرا  ًارهاظ  هکنیا  اـب   
یمین نآ  هب  هّجوت  اب  هک  هدراذگ  نادرم  هدهع  رب  یفئاظو  مالسا  هکنیا  حیضوت  تسا .  هدرک  نز  قوقح  زا  مالسا  هک  تسا  یتیامح  رطاخب 
رـسمه یگدنز  هنیزه  دـیاب  درم  تسا ،  هدـشن  هدراذـگ  يزیچ  نانز  هدـهع  رب  هک  یلاح  رد  دوش ،  یم  نانز  جرخ  ًالمع  نادرم  دـمآرد  زا 
هدـهع رب  زین  لاـسدرخ  نادـنزرف  یگدـنز  هنیزه  و  دزادرپب ،  مزاول  ریاـس  كاروخ و  كاـشوپ و  نکـسم و  زا  وا ،  يدـنمزاین  قبط  ار  دوخ 

مهـس مامت  دـناوت  یم  نز  کی  نیاربانب  دنتـسه ،  فاعم  ناـشدوخ  يارب  یتح  يا  هنیزه  تخادرپ  هنوگره  زا  ناـنز  هک  یلاـح  رد  تسوا ، 
نینچ ًالمع  نآ  هجیتن  و  دنک ،  جرخ  نادـنزرف  رـسمه و  دوخ و  يارب  ار  نآ  تسا  راچان  درم  هک  یلاح  رد  دـنک ،  زادـنا  سپ  ار  دوخ  ثرا 

یم یقاب  دوخ  لاحب  نانچمه  نز  مهـس  هک  یلاح  رد  شدوخ ،  يارب  یمین  و  دوش ،  یم  جرخ  نز  يارب  درم  دـمآرد  زا  یمین  هک  دوش  یم 
زا هک  دشاب  ناموت  درایلیم  لداعم 30  ایند  رد  دوجوم  ياه  تورث  عومجم  دینک  ضرف  دینک : هّجوت  لاثم  نیا  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  دنام . 

عومجم اـب  ار  نادرم  دـمآرد  عومجم  نونکا  ددرگ ،  یم  میـسقت  نارـسپ ) نارتخد و   ) ناـهج نادرم  ناـنز و  ناـیم  رد  ًاجیردـت  ثرا  قیرط 
قباطم اما  تسا ،  نانز  مهس  درایلیم  و 10  نادرم ،  مهس  درایلیم  غلبم 20  نیا  زا  مینیب  یم  مینک ،  باسح  ثرا  هار  زا  ناهج  ناـنز  دـمآرد 

ار دوخ  درایلیم  دنناوت 10  یم  نانز  لیلد  نیمه  هب  دوب و  دهاوخ  نادرم  شود  رب  اهنآ  یگدـنز  هنیزه  و  دـننک ،  یم  جاودزا  نانز  لومعم ، 
دوش یم  فرصم  زین  اهنآ  نادنزرف  اهنآ و  دروم  رد  اریز  دوب ،  دنهاوخ  کیرش  ًالمع  نادرم ،  مهـس  درایلیم  تسیب  رد  و  دننک ،  زادنا  سپ 

هک درایلیم  هب 10  غلبم  نیا  ندرک  هفاضا  اب  و  دش ،  دـهاوخ  نانز  فرـص  دوش  یم  درایلیم  هک 10  نادرم  مهـس  زا  یمین  عقاو  رد  نیاربانب  . 
زا 10 شیب  نادرم  هک  یلاح  رد  دوب ،  دـنهاوخ  ایند ـ  لوپ  عومجم  موس  ود  درایلیم ـ  رایتخا 20  بحاص  ًاعومجم  دندوب ،  هدرک  زادنا  سپ 

نادرم یعقاو  مهس  ربارب  ود  يرادرب  هرهب  فرـصم و  رظن  زا  نانز ،  یعقاو  مهـس  هکنیا  هجیتن  دننک .  یمن  فرـصم  دوخ  يارب  ًالمع  درایلیم 
هنالداع یقطنم و  تیامح  عون  کی  نیا  و  تسا ،  رتمک  تورث  دـیلوت  يارب  اهنآ  تردـق  ًالومعم  هک  تسا  نآ  رطاخب  توافت  نیا  و  تسا ، 
هعجارم اب  ًاقافتا  تسا .  فصن  اهنآ  مهس  رهاظ  رد  هچرگا  هداد  رارق  رتشیب  ار  اهنآ  یقیقح  مهس  هدروآ و  لمع  هب  نانز  زا  مالـسا  هک  تسا 

نیا رد  مالسا  نایاوشیپ  زا  هاگیب  هاگ  هدوب و  مدرم  ناهذا  رد  مالسا  زاغآ  نامه  زا  الاب  لاؤس  هک  میرب  یم  یپ  هتکن  نیا  هب  یمالـسا  راثآ  هب 
ًابلاغ هدش  هداد  لاؤس  نیا  هب  مالسلا )) مهیلع  ) تیب لها  همئا   ) گرزب نایاوشیپ  فرط  زا  هک  یئاه  خساپ  و  دندرک ،  یم  یئاه  شسرپ  هنیمز 
اهنآ مهس  تهج  نیمه  هب  تسا  هدراذگ  نادرم  هدهعرب  ار  رهم  تخادرپ  یگدنز و  جراخم  دنوادخ   » هکنیا نآ  و  تسا ،  نومـضم  کی  هب 

: دومرف لاؤس  نیا  خـساپ  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  راـبخالا » یناـعم   » باـتک رد  هداد . » رارق  رتشیب  ار 
درم دریگ و  یم  يزیچ  دـنک  یم  جاودزا  هک  یماـگنه  نز  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  تسا  ثاریم  زا  نادرم  مهـس  فـصن  ناـنز  مهـس  هکنیا  »

شدوخ درم و  یگدـنز  هنیزه  ربارب  رد  نز  هک  یلاح  رد  تسا ،  نادرم  شود  رب  نانز  یگدـنز  هنیزه  هوالع  هب  دـهدب ،  يزیچ  تسا  راچان 
هنومن 3/290 ریسفت  1 ـ  ( 1 « . ) درادن یتیلوئسم 
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؟  دشاب یم  درم  هید  فصن  نز  هید  ارچ  120 ـ 

رگم دریگ ،  رارق  صاصق  دروم  نز »  » لتق رطاخب  درم »  » دیابن هک  هدش  هداد  روتـسد  صاصق  تایآ  رد  هک  دننک  داریا  یـضعب  تسا  نکمم   
فـصن زا  شیب  هک  یئاـهناسنا  زا  قحاـن ،  نوخ  نتخیر  نز و  نتـشک  رطاـخب  راـکتیانج  درم  ارچ  تسا ؟  رت  نیگنر  نز  نوخ  زا  درم  نوخ 
صاصق نز  ربارب  رد  دیابن  درم  هک  تسین  نیا  هیآ  موهفم  تفگ : دیاب  خساپ  رد  دوشن ! ؟  صاصق  دنهد  یم  لیکشت  ار  نیمز  يور  تیعمج 

هکنآ طرش  هب  دنناسرب  صاصق  هب  ار  راکتیانج  درم  دنناوت  یم  لوتقم  نز  يایلوا  هدش  نایب  ًاحورشم  مالـسا  هقف  رد  هک  روطنامه  هکلب  دوش 
اب یلو  تسا  طرـش  دـیق و  نودـب  صاصق  نز ،  لتق  ربارب  رد  درم  صاصق  مدـع  زا  روظنم  رگید : تراـبع  هب  دـنزادرپب .  ار  هید  غلبم  فصن 

تـسا نیا  رطاخب  هن  صاصق  يارجا  يارب  روبزم  غلبم  تخادرپ  هک  تسین  حیـضوت  هب  مزال  و  تسا .  زیاج  وا  نتـشک  هید ،  فصن  تخادرپ 
دیاش هک  یقطنم  ریغ  اجیب و  ًالماک  تسا  یمهوت  نیا  تسا ،  درم  نوخ  زا  رت  گنرمک  وا  نوخ  ای  تسا و  رترود  تیناـسنا  هبترم  زا  نز  هک 

درم زا  نتفرگ  صاصق  اب  هک  تسا  یتراسخ  ناربج  رطاخب  اـهنت  هید  فصن  تخادرپ  تسا ،  هدـش  مهوت  نیا  هشیر  اـهبنوخ »  » ریبعت ظـفل و 
ار هداوناخ  جراـخم  دنتـسه و  يداـصتقا  رثؤم  وضع  هداوناـخ  رد  ًاـبلاغ  نادرم  هکنیا : حیـضوت  دـینک . ) تقد   ) دوش یم  وا  هداوناـخ  هجوتم 

نتفر نیب  زا  نایم  توافت  نیاربانب  دـنروآ ،  یمرد  شدرگ  هب  ار  هداوناخ  یگدـنز  خرچ  دوخ  يداصتقا  ياهتیلاعف  اـب  دـنوش و  یم  لـمحتم 
هب یلیلد  یب  تراـسخ  دوـشن  تاـعارم  تواـفت  نیا  رگا  هک  تـسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  یلاـم  ياـه  هـبنج  يداـصتقا و  رظن  زا  نز »  » و درم » »

تیاعر درم  صاصق  دروم  رد  غلبم  فصن  تخادرپ  نوناق  اـب  مالـسا  اذـل  دوش ،  یم  دراو  وا  هاـنگ  یب  نادـنزرف  لوتقم و  درم  ناگدـنامزاب 
مالـسا تسا  هدومن  يریگولج  دروخ  یم  هداوناخ  کی  هب  هک  یندوشخبان ،  هبرـض  يداـصتقا و  ءـالخ  نیا  زا  هدرک و  ار  دارفا  همه  قوقح 
لامیاپ هتفرگ  رارق  صاصق  دروم  هک  یـصخش  نادـنزرف  دـننام  يرگید  دارفا  قوقح  يواـست »  » ظـفل هناـهب  هب  هک  دـهد  یمن  هزاـجا  زگره 

یمن رود  دارفا  روحم  رب  نیناوق  ماکحا و  میناد  یم  یلو  دنشاب ،  نادرم  زا  رتروآ  نان  دوخ ،  هداوناخ  يارب  ینانز  تسا  نکمم  هتبلا  ددرگ . 
هنومن 1/611 ریسفت  1 ـ  ( 1 ( . ) دینک تقد  ) دیجنس دیاب  نانز  لک  اب  ار  نادرم  لک  هکلب  دنز 

؟  تسیچ نانز  يارب  هّیرهم  هفسلف  121 ـ 

دنداد یم  رارق  اهنآ  يایلوا  رایتخا  رد  دوب  نز  مّلسم  ّقح  هک  ار  رهم  ًابلاغ  دندوبن ،  لئاق  یشزرا  نانز  يارب  هکنیا  هب  رظن  ّتیلهاج  رـصع  رد 
 ، يردارب ًـالثم  هک  هنوگ  نیا  هب  دـنداد  یم  رارق  يرگید  نز  جاودزا  ار  نز  کـی  رهم  زین  یهاـگ  دنتـسناد  یم  اـهنآ  مّلـسم  کـلم  ارنآ  و  ، 

نیمه نز  ود  نیا  رهم  و  دروآرد ،  يو  جاودزا  هب  ار  دوخ  رهاوـخ  لـباقم ،  رد  مه  وا  هک  دروآ  یمرد  يرگید  جاودزا  هب  ار  دوـخ  رهاوـخ 
نآرق تایآ  رد  و  داد ،  صاصتخا  نز  هب  مّلـسم  ّقح  کی  ناونع  هب  ار  رهم  و  دیـشک ،  نالطب  طخ  هناملاظ  موسر  نیا  ماـمت  رب  مالـسا  دوب . 

ود قفاوتب  هتـسب  تسا و  هدـشن  نییعت  ینّیعم  رادـقم  رهم  يارب  مالـسا  رد  تسا .  هدرک  هیـصوت  قـح  نیا  لـماک  تیاـعر  هب  ار  نادرم  ًارارک 
بحتـسم هکلب  تسین  یمازلا  مکح  کی  نیا  یلو  دـنهدن  رارق  نیگنـس  ار  رهم  هک  هدـش  دـیکأت  یناوارف  تاـیاور  رد  هچ  رگا  تسا  رـسمه 
یئوشاـنز دـنویپ  و  دـنریگ ،  یم  هرهب  ناـسکی  روطب  یئوشاـنز  جاودزا و  زا  ود  ره  نز  درم و  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤـس  نیا  نوـنکا  تسا . 

؟  دزادرپـب نز  هب  رهم  ناونع  هب  يداـیز  اـی  مک  غلبم  درم  هک  دراد  یلیلد  هچ  لاـح  نیا  اـب  نیفرط ،  لـباقتم  عفاـنم  ساـسا  رب  تسا  يدـنویپ 
تـسا تاهج  نیمه  يور  دهد . ! ؟  یمن  جاودزا  هب  شورف  دیرخ و  لکـش  و  دنز ،  یمن  همطل  نز  ّتیـصخش  هب  عوضوم  نیا  ایآ  یهگناو 

نماد رکف  نیا  هب  اه  هدز  برغ  يارب  اهیبرغ  نایم  رد  رهم  ندوبن  لومعم  ًاصوصخم  دـننک ،  یم  تفلاخم  رهم  هلئـسم  اب  تّدـشب  یـضعب  هک 
تـسرد هکنیا  حیـضوت  دنکفا .  یم  هرطاخم  هب  ار  وا  عضو  هکلب  دیازفا  یمن  نز  تیـصخش  هب  رهم ،  فذح  اهنت  هن  هک  یلاح  رد  دنز ،  یم 

درم نز و  یئادج  تروص  رد  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  یلو  دنرب ،  یم  دوس  ناسکی  روطب  یئوشانز  یگدنز  زا  ود  ره  نز  درم و  هک  تسا 
ره و  دراد ،  يرتشیب  ّطلست  ذوفن و  عامتجا  رد  ًالومعم  یندب  صاخ  دادعتسا  قبط  درم  الوا  اریز : دش  دهاوخ  يرتشیب  تراسخ  لّمحتم  نز  ، 
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مینیب یم  مشچ  اب  هک  رشب  یعامتجا  یگدنز  عضو  اّما  دننک  راکنا  ار  نشور  تقیقح  نیا  نتفگ ،  نخس  ماگنه  هب  دنهاوخ  یم  یـضعب  دنچ 
تسد رد  رتشیب  دمآرد  رپ  ياهراک  راکتبا  هک  دهد  یم  ناشن  دنرادروخرب  لماک  يدازآ  زا  حالطـصا  هب  نانز  هک  یئاپورا  عماوج  رد  یّتح 

رمع زا  یتمـسق  تشذـگ  اب  ًاصوصخم  هویب  نانز  یلو  دـنراد  يرتشیب  تاناکما  دّدـجم  رـسمه  باختنا  يارب  نادرم  هوالع  هب  تسا .  نادرم 
یم نشور  تاهج  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .  رتمک  دیدج  رـسمه  باختنا  يارب  ناشتاناکما  یئابیز ،  یناوج و  هیامرـس  نتفر  تسد  زا  و  اهنآ ، 

تقیقح رد  و  دهد ،  یم  تسد  زا  درم  هک  تسا  یتاناکما  زا  شیب  دهد  یم  تسد  زا  جاودزا  اب  نز  هک  ار  يا  هیامرـس  تاناکما و  هک  دوش 
لکـش هب  ًالومعم  رهم  هلئـسم  هوالع  و  وا ،  هدـنیآ  یگدـنز  نیمأـت  يارب  يا  هلیـسو  نز و  يارب  تراـسخ  ناربج  ناونع  هب  تسا  يزیچ  رهم 
ندـش رارقرب  اب  مالـسا  نیناوق  رظن  زا  رهم  هک  تسا  تسرد  دوش .  یم  بوسحم  قالط  یئادـج و  هب  تبـسن  درم  تـالیامت  ربارب  رد  يزمرت 

 ، دـنام یم  درم  هّمذ  رب  یهدـب  تروص  هب  ًالومعم  نوچ  یلو  دراد ،  ارنآ  هبلاـطم  ّقح  ًاروف  نز  دریگ و  یم  ّقلعت  درم  هّمذ  هب  جاودزا  ناـمیپ 
نیا هتبلا   ) یئوشانز نامیپ  ندیـشاپن  مه  زا  وا و  قوقح  ظفح  يارب  يا  هناوتـشپ  مهو  دوش ،  یم  بوسحم  نز  هدنیآ  يارب  يا  هتخودـنا  مه 
کی ار  نآ  دنا و  هدرک  یطلغ  ریـسفت  رهم  يارب  یـضعب  رگا  و  تسا . ) قداص  دراوم  بلاغ  رد  میتفگ  هچنآ  یلو  دراد  یتائانثتـسا  عوضوم 

نیرتهب و  درادـن ،  الاک  تمیق  اهب و  هبنج  هجو  چـیه  هب  رهم  مالـسا  رد  اریز  درادـن ،  مالـسا  نیناوق  هب  طابترا  دـنا  هتـشادنپ  نز » ياهب   » عون
و دنا ،  هدمآ  باسح  هب  جاودزا  نامیپ  یساسا  نکر  ود  ناونع  هب  نز »  » و درم »  » ًامسر نآ  رد  هک  تسا  جاودزا  دقع  هغیـص  نامه  نآ  لیلد 

یلاح رد  تسین ،  لطاب  دقع  دنربن  رهم  زا  یمسا  دقع ،  هغیص  رد  رگا  لیلد  نیمه  هب  تسا ،  هتفرگ  رارق  هیشاح  رد  یفاضا و  زیچ  کی  رهم 
جاودزا دقع  رد  رگا  تشاد  هّجوت  دیاب  هتبلا   ، ) دوب دهاوخ  لطاب  ًامّلسم  دوشن  هدرب  تمیق  زا  یمسا  تالماعم  شورف و  دیرخ و  رد  رگا  هک 

وا زارط  مه  هک  یناـنز  دـننامه  يرهم  ینعی  لـثملارهم »  ، » یـسنج شزیمآ  تروـص  رد  هک  تسا  فّـظوم  رهوـش  دوـشن  هدرب  رهم  زا  یماـن 
هن دراد ،  نز » قوقح  هب  مارتحا  يارب  هناوتـشپ   » و تراـسخ » ناربج   » هبنج رهم  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  دزادرپـب . ) دنتـسه 

هنومن 3/263 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دشاب تمسق  نیا  هب  هراشا  ءاسن  هروس  مراهچ  هیآ  رد  هّیطع »  » ینعم هب  ۀلحن »  » هب ریبعت  دیاش  اهب و  تمیق و 

؟  دناد یم  زیاج  ار  نز  یندب  هیبنت  مالسا  هنوگچ  122 ـ 

ار نانز  زا  هتسد  نآ   ) ینعی ّنهوبرضا » عجاضملا و  یف  نهورجهاو  ّنهوظعف  ّنهزوشن  نوفاخت  یتاّللاو   » میناوخ یم  هیآ 34  ءاسن  هروس  رد 
دشن و رثؤم  مهنآ  رگا   ) دیئامن و يرود  اهنآ  زا  رتسب  رد  دشن ) عقاو  رثؤم  رگا   ) دیهد و زردنا  دـنپ و  دـیراد  میب  ناشتفلاخم  نایغط و  زا  هک 
هک دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دـینک ) هیبنت  ار  اهنآ  دوبن ) لمع  تّدـش  زج  ناشفئاظو  ماجنا  هب  اهنآ  ندرک  راداو  يارب  یهار  چـیه 

حیـضوت هدش و  دراو  نآ  نایب  رد  هک  یتایاور  هیآ و  ینعم  هب  هجوت  اب  داریا  نیا  باوج  دـناد ؟  یم  زاجم  ار  نز  یندـب  هیبنت  هنوگچ  مالـسا 
هلئـسم هیآ ،  الوا  اریز : تسین  هدیچیپ  نادـنچ  دـنهد  یم  زورما  ناسانـشناور  هک  یتاحیـضوت  اب  نینچمه  تسا و  هدـمآ  یهقف  بتک  رد  نآ 

هزات عوضوم  نیا  ًاقافتا  و  دوشن ،  عقاو  دیفم  نانآ  هرابرد  يرگید  هلیسو  چیه  هک  هدرمش  زاجم  یسانشن  هفیظو  دارفا  دروم  رد  ار  یندب  هیبنت 
 ، هفیظو ماجنا  هب  دارفا  ندرک  راداو  يارب  زیمآ  تملاسم  قرط  هک  یماـگنه  اـیند  نیناوق  ماـمت  رد  دـشاب ،  مالـسا  هب  رـصحنم  هک  تسین  يا 
زین نآ  زا  رتدیدش  یئاه  تازاجم  یصاخ  دراوم  رد  یهاگ  هکلب  برـض  قیرط  زا  اهنت  هن  دنوش ،  یم  تنوشخ  هب  لسوتم  دوشن ،  عقاو  رثؤم 

میالم دیاب  تسا ـ  هدمآ  زین  یهقف  بتک  رد  هک  روطنامه  اجنیا ـ  رد  یندب » هیبنت   » ًایناث دور .  یم  شیپ  مادعا  دح  رـس  ات  هک  دنوش  یم  لئاق 
هک دندقتعم  زورما  ناواکناور  ًاثلاث  ندب .  يدوبک  ثعاب  هن  ددرگ و  ندش  حورجم  هن  یگتـسکش و  بجوم  هن  هک  يروطب  دـشاب  فیفخ  و 

نانآ شمارآ  هار  اهنت  دوش  یم  دیدشت  اهنآ  رد  تلاح  نیا  هک  هاگ  دنتـسه و  یبلط ) رازآ  « ) مسیـشوزام  » مانب یتلاح  ياراد  نانز  زا  یعمج 
یـشخب مارآ  هبنج  نانآ  دروم  رد  یندـب  فیفخ  هیبنت  هک  دـشاب  يدارفا  نینچ  هب  رظان  تسا  نکمم  نیارباـنب  و  تسا ،  یندـب  رـصتخم  هیبنت 

درم دنک  مادقا  دوخ  هفیظو  ماجنا  هب  نز  دوش و  عقاو  رثؤم  لحارم  نیا  زا  یکی  رگا  هک  تسا  ملـسم  تسا .  یناور  نامرد  عون  کی  دراد و 
اهنآ رگا  : » الیبس نهیلع  اوغبتالف  مکنعطا  ناف  دیامرف : یم  هلمج  نیا  لابند  هب  اذل  دیآرب ،  نز  رازآ  ددصرد  هدرک ،  يریگ  هناهب  درادن  قح 
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زین نادرم  ایآ  تسا  نکمم  زین  نادرم  رد  زواجت  یـشکرس و  نایغط و  نیا  ریظن  هک  دوش  هتفگ  رگاو  دـینکن » يدـعت  اهنآ  هب  دـننک  تعاـطا 
فئاـظو زا  فلخت  تروـص  رد  ناـنز  دـننامه  تسرد  مه  نادرم  يرآ  میئوـگ  یم  خـساپ  رد  دـش ؟  دـنهاوخ  یئاـهتازاجم  نینچ  لومـشم 

نادرم هک  تسا  فظوم  عرـش  مکاح  تسا  جراخ  نانز  هدـهع  زا  ًابلاغ  راک  نیا  نوچ  اـهتنم  یندـب ،  تازاـجم  یتح  دـندرگ  یم  تازاـجم 
دوخ رـسمه  هب  هک  يدرم  ناتـساد  دزاـس .  انـشآ  دوخ  فئاـظو  هب  یندـب ) تازاـجم   ) ریزعت قیرط  زا  یتـح  فـلتخم و  قرط  زا  ار  فـلختم 

هب دـیدهت  اب  یتح  لمع و  تدـش  اـب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوبن و  قح  ربارب  رد  میلـست  هب  رـضاح  تمیق  چـیه  هب  دوب و  هدرک  فاـحجا 
تیعقوـم زا  هک  دـهد  یم  رادـشه  نادرم  هـب  ًاددـجم  ناـیاپ  رد  ًاریبـک و  ًاـیلع  ناـک  هللا  نا  تـسا .  فورعم  درک  میلـست  هـب  راداو  ریـشمش ، 

هبترم و دنلب  دـنوادخ  اریز   » دنـشیدنیب تسا  اهتردـق  همه  زا  رتالاب  هک  ادـخ  تردـق  هب  دـننکن و  هدافتـسا  ءوس  هداوناخ  رد  دوخ  یتسرپرس 
هنومن 3/373 ریسفت  1 ـ  ( 1 « . ) تسا گرزب 

؟  دنتسین زاجم  نانز  یلو  دنشاب  هتشاد  رسمه  کی  زا  شیب  دنناوت  یم  نادرم  ارچ  123 ـ 

حیضوت

نافلاخم تالمح  اهداریا و  اب  اجنیا  رد  تسا و  هدرمش  زاجم  ینّیعم ) دودح  رد  ینیگنس و  طئارش  اب   ) ار تاجوز  دّدعت  هلئـسم  میرک  نآرق   
دنا هتـساخرب  یمالـسا  نوناـق  نیا  اـب  تفلاـخم  هب  هدـشن  باـسح  تاـساسحا  تـحت  و  رذـگدوز ،  تاـعلاطم  اـب  هـک  میوـش  یم  وربور  نآ 

دودحمان روطب  دـنزاسب و  ارـسمرح »  » دوخ يارب  هداد  هزاجا  نادرم  هب  مالـسا  هک  دـننک  یم  داریا  رتشیب  امب  هنیمز  نیا  رد  اهیبرغ  ًاصوصخم 
دیق و نودب  ار  تاجوز  دّدعت  هن  و  هداد ،  دنرادنپ  یم  اهنآ  هک  ینعم  نآ  هب  ارسمرح  لیکشت  هزاجا  مالسا  هن  هک  یلاح  رد  دنریگب .  رـسمه 

دّدـعت هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  مالـسا ،  زا  لبق  فلتخم  ياهطیحم  عضو  هعلاطم  اـب  هکنیا : حیـضوت  تسا .  هداد  رارق  دودـحمان  طرش و 
هتشاد رتمک  ای  نز و  هد  زا  شیب  ندش ،  ناملسم  ماگنه  هب  ناتسرپ  تب  عقاوم ،  زا  یضعب  یّتح  هدوب و  يداع  يرما  دودحمان  روطب  تاجوز 

دودحم یناسنا  یگدنز  ياه  ترورض  هبوچراهچ  رد  ارنآ  مالسا  هکلب  تسین  مالسا  تاراکتبا  اهداهنشیپ و  زا  تاجوز  دّدعت  نیاربانب  دنا ، 
يرهاظ و تاغیلبت  هن  دنز  یم  رود  رشب  یعقاو  ياهزاین  ساسا  رب  مالسا  نیناوق  تسا .  هدش  لئاق  ینیگنس  طئارش  دویق و  نآ  يارب  هتخاس و 

راکنا دناوت  یمن  سک  چیه  اریز  هتفرگ ،  رارق  یسررب  دروم  مالـسا  رد  هیواز  نیمه  زا  زین  تاجوز  دّدعت  هلئـسم  هدشن ،  يربهر  تاساسحا 
ار یلـصا  ناینابرق  رگید  ثداوح  اهگنج و  رد  دنراد و  رارق  يدوبان  رطخ  رد  نانز  زا  شیب  یگدنز  نوگانوگ  ثداوح  رد  نادرم  هک  دـنک 

ینّیعم نینس  رد  نانز  اریز  تسا  رت  ینالوط  نانز  زا  نادرم ،  یـسنج  یگدنز  رمع  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  زین  و  دنهد .  یم  لیکـشت  اهنآ 
نارود زا  یتمـسق  هناهام و  تداع  ماگنه  هب  نانز  زین  و  تسین .  نینچ  نادرم  رد  هک  یلاح  رد  دنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یـسنج  یگدامآ 

نارسمه هک  دنتسه  ینانز  هتـشذگ  همه  زا  درادن .  دوجو  اه  ّتیعونمم  نیا  نادرم  رد  هک  یلاح  رد  دنراد  یـسنج  ّتیعونمم  ًالمع  لمح ، 
هلئـسم رگا  دنریگ و  رارق  نادرم  هّجوت  دروم  لّوا ،  رـسمه  ناونع  هب  دـنناوت  یمن  ًالومعم  دـنهد و  یم  تسد  زا  ینوگانوگ  للع  هب  ار  دوخ 

نیا هک  میناوخ  یم  فلتخم  تاعوبطم  رد  هک  روطنامه  دـننامب  یقاب  رـسمه  نودـب  هشیمه  يارب  دـیاب  اهنآ  دـشابن  راک  رد  تاـجوز  دّدـعت 
عون کی  ار  دّدعت  زا  يریگولج  دنراد و  تیاکـش  دوخ  یگدـنز  یناماسبان  زا  تاجوز  دّدـعت  هلئـسم  ندـش  دودـحم  اب  هویب  نانز  زا  هتـسد 
یللع هب  نز  درم و  نایم  لداعت  هک  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اهتّیعقاو  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـننک .  یم  یّقلت  دوخ  هراـبرد  هناـملاظ  تاـساسحا 

ات یفاضا  نانز  دـننک و  تعانق  دراوم  همه  رد  رـسمه  کـی  هب  اـهنت  نادرم  1 ـ  مینک : باـختنا  ار  هار  هس  زا  یکی  میراـچان  دروـخ  یم  مهب 
کی ياراد  طقف  نادرم  2 ـ  دننک .  بوکرـس  ار  دوخ  ینورد  ياه  هتـساوخ  يرطف و  ياهزاین  مامت  دننامب و  یقاب  رـسمه  نودب  رمع  نایاپ 

یناسک 3 ـ  دنزاس .  رارقرب  هقوشعم  لکش  هب  دنا  هدنام  رهوش  یب  هک  ینانز  اب  ار  یسنج  عورشمان  دازآ و  طباور  یلو  دنـشاب  ینوناق  رـسمه 
تردق دوش و  یمن  داجیا  اهنآ  يارب  یلکشم  یقالخا »  » و یلام »  » و یمسج »  » رظن زا  دننک و  هرادا  ار  رسمه  کی  زا  شیب  دنراد  تردق  هک 
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دننک باختنا  دوخ  يارب  رسمه  کی  زا  شیب  هک  دوش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  دنراد  دوخ  نادنزرف  نارـسمه و  نایم  رد  لماک  تلادع  ءارجا  رب 
یحور و ياهزاین  زئارغ و  ترطف و  اب  دیاب  مینک  باختنا  ار  لّوا  هار  میهاوخب  رگا  درادـن .  دوجو  يرگید  هار  هار ،  هس  نیا  زا  ریغ  ًامّلـسم  . 
تسین و نآ  رد  يزوریپ  هک  تسا  يا  هزرابم  نیا  میریگب ،  هدیدان  ار  نانز  هنوگنیا  تاساسحا  فطاوع و  میزیخرب و  هزرابم  هب  رشب  یمسج 

دراوم رد  ار  رـسمه  دّدعت  هلئـسم  رگید  ریبعت  هب  تسین .  یفخم  سک  چـیه  رب  نآ  یناسنا  ریغ  ياه  هبنج  دوش  یلمع  حرط  نیا  هک  ضرف  هب 
رارق هعلاطم  دروم  دـیاب  زین  مود  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  هکلب  داد ،  رارق  یـسررب  دروم  لوا ،  رـسمه  مشچ  هچیرد  زا  اـهنت  دـیابن  ترورض 
اهنت ار  يا  هیواز  هس  هلئسم  کی  هک  دنتسه  یناسک  دننک  یم  ناونع  تاجوز  دّدعت  تروص  رد  ار  لّوا  رسمه  تالکـشم  هک  اهنآ  و  دریگ ، 
مود رسمه  دید  هیواز  زا  مه  لّوا و  رسمه  دید  هیواز  زا  مه  درم و  دید  هیواز  زا  مه  رسمه ،  دّدعت  هلئسم  اریز  دننک  یم  هاگن  هیواز  کی  زا 

ّتیمسر هب  ار  ءاشحف  دیاب  مینک  باختنا  ار  مّود  هار  رگا  و  مینک .  تواضق  هراب  نیا  رد  عومجم ،  تحلـصم  هب  هّجوت  اب  دوش و  هعلاطم  دیاب 
اهنآ تیصخش  و  يا ،  هدنیآ  هن  دنراد و  ینیمأت  هن  دنریگ  یم  رارق  یـسنج  يرادرب  هرهب  دروم  هقوشعم  ناونع  هب  هک  ینانز  هزات  میـسانشب و 

مه هک  دنام  یم  یقاب  مّوس  هار  اهنت  نیاربانب  دنک .  زیوجت  ارنآ  یلقاع  ناسنا  چیه  هک  تسین  يروما  اهنیا  تسا و  هدش  لامدـگل  تقیقح  رد 
نانز زا  هتـسد  نیا  یگدنز  یناماسبان  ءاشحف و  موش  بقاوع  زا  مه  دـهد و  یم  تبثم  خـساپ  نانز  يزیرغ  ياهزاین  يرطف و  ياه  هتـساوخب 

دراوم زا  یـضعب  رد  هکنیا  اب  تاجوز  دّدـعت  زاوج  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  هتبلا  درب .  یم  نوریب  هاـنگ  بادرگ  زا  ار  هعماـج  تسا و  راـنکرب 
ادیپ رایسب  توافت  هتشذگ  اب  زورما  رد  نآ  طئارش  لیصحت  اّما  دوش  یم  بوسحم  مالسا  ملـسم  ماکحا  زا  تسا و  یعامتجا  ترورـض  کی 
بلاغ هدهع  زا  دوب و  ناسآ  نانز  نیب  تاواسم  لماک  تیاعر  اذل  تشاد و  طیـسب  هداس و  لکـش  کی  قباس  رد  یگدنز  اریز  تسا ،  هدرک 

رگا دنشاب و  هبناج  همه  تلادع  بقارم  دننک  هدافتـسا  نوناق  نیا  زا  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  دیاب  ام  نامز  رـصع و  رد  یلو  دمآ  یمرب  دارفا 
نامه هکنیا  هجوت  بلاج  دشاب .  سوه  يوه و  يور  زا  دـیابن  راک  نیا  هب  مادـقا  ًاساسا  دـنیامنب .  یمادـقا  نینچ  دـنراد  راک  نیا  رب  تردـق 
ًالماک هلئـسم  نیا  هب  ار  ناشزاین  هک  دنا  هدروخرب  یثداوح  هب  دوخ ،  خـیرات  لوط  رد  اهیبرغ ) دـننام   ) دـنفلاخم رـسمه  دّدـعت  اب  هک  یناسک 

نیا هب  ناملآ ،  روشک  ًاصوصخم  و  هدز ،  گنج  کلامم  رد  يدیدش  زاین  جایتحا و  مود  یناهج  گنج  زا  دعب  ًالثم  تسا ،  هتخاس  راکـشآ 
 ، رـسمه ددعت  ّتیعونمم  هلئـسم  رد  لکـشم  ّلح  یئوج و  هراچ  يارب  هک  تخاس  راداو  ار  اهنآ  نارّکفتم  زا  یعمج  دش و  ساسحا  عوضوم 

ربارب رد  یلو  دـنداد ،  رارق  هعلاطم  تحت  دنتـساوخ و  رهزـالا »  » هاگـشناد زا  ار  مالـسا  تاـجوز  دّدـعت  هماـنرب  یّتح  و  دـننک ،  رظن  دـیدجت 
یعیسو یسنج  يراب  دنب و  یب  كانتشحو و  ءاشحف  نامه  نآ  هجیتن  و  دندش ،  همانرب  نیا  نتخاس  فّقوتم  هب  روبجم  اسیلک  تخس  تالمح 

راکنا ناوت  یمن  رـسمه  دّدـعت  هب  ار  نادرم  زا  يا  هراپ  لیامت  هتـشذگ ،  اهنیا  همه  زا  تفرگ .  ارف  ار  هدز  گنج  ياهروشک  رـسارس  هک  دوب 
هب درم  دـیدش  هقالع  و  نز ،  ندوب  میقع  رثا  رب  هک  دوش  یم  هاگ  اّما  تسین  هظحـالم  لـباق  دـشاب  هتـشاد  سوه  هبنج  رگا  لـیامت  نیا  درک ، 

نیا ماجنا  يارب  لّوا  رـسمه  یئاناوت  مدـع  یـسنج و  دـیدش  تالیامت  رثا  رب  یهاگ  اـی  و  دـنک ،  یم  یقطنم  ار  لـیامت  نیا  دـنزرف ،  نتـشاد 
دنک یم  مادقا  عورشمان ،  قرط  زا  دوشن  ماجنا  عورشم  قیرط  زا  رگا  یّتح  دنیب ،  یم  مّود  جاودزا  هب  راچان  ار  دوخ  درم ،  يزیرغ ،  هتساوخ 

 ، تسا عونمم  ًانوناق  رسمه  دّدعت  هک  یئاهروشک  رد  یّتح  اذل  و  درک ،  راکنا  ار  درم  هتساوخ  ندوب  یقطنم  ناوت  یمن  زین  دراوم  هنوگنیا  رد 
 . دراد عورـشمان  طابترا  يدّدعتم  نانز  اب  دـحاو  نآ  رد  درم  کی  و  دراد ،  لماک  جاور  دّدـعتم  نانز  اب  طابترا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ًالمع 

نیئآ نیا  يایازم  زا  یکی  تسا  طورـشم  دودحم و  تروص  هب  هک  ار  مالـسا  تاجوز  دّدعت  نوناق  نوبولواتـسوگ  يوسنارف  روهـشم  خّروم 
هکنیا دوجو  اب  مه  برغ  رد  : » دسیون یم  نینچ  اپورا  رد  نز ،  دنچ  اب  نادرم ،  عورشم  ان  دازآ و  طباور  اب  نآ  هسیاقم  ماگنهب  درامش و  یم 

ار نآ  ام  هک  تسا  يزیچ  رسمه  تدحو  لاح  نیا  اب  دنک  یمن  تاجوز ) دّدعت   ) یمسر نینچ  باجیا  مادکچیه  تعیبط  عضو  اوه و  بآ و 
! تسین مسر  نیا  زا  يرثا  اـم  یعقاو  ترـشاعم  رد  هک  درک  راـکنا  دوشب  هک  منک  یمن  ناـمگ  ّـالاو  مینیب ! یم  نوناـق  ياـه  باـتک  رد  طـقف 

هکلب دراد ؟  مک  زیچ  هچ  برغ  هناسولاس  تاجوز  دّدعت  زا  قرـش ،  دودـحم  عورـشم و  تاجوز  دّدـعت  هک  مناد  یمن  مّریحتم و  نم  یتسار 
نودب اهامن  ناملسم  زا  یـضعب  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  هتبلا  ( . 1 «) تسا رت  هتـسیاش  رتهب و  یمّود  زا  ثیح  ره  زا  یلّوا  هک  میوگ  یم  نم 
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نارـسمه نانز و  قوقح  هب  هدومن و  اپرب  ینیگنن  ياهارـسمرح  دوخ  يارب  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  نوناق ،  نیا  یمالـسا  حور  تیاـعر 
یبوخ نوناق  مادک  تشاذگ ،  مالـسا  ياهروتـسد  باسح  هب  دیابن  ار  اهنآ  لامعا  تسین و  نوناق  زا  بیع  نیا  یلو  دنا ،  هدرک  زواجت  دوخ 

طئارـش و تسا  نکمم  هک  دـننک  یم  لاؤس  یـضعب  اـجنیا  رد  لاؤس : دـنا ؟  هدرکن  عورـشمان  يرادرب  هرهب  نآ ،  زا  وجدوس  دارفا  هک  تسا 
باختنا دوخ  يارب  رهوش  ود  هک  داد  هزاجا  وا  هب  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  ایآ  دوش  ادـیپ  ینانز  ای  نز  يارب  دـش  هتفگ  الاب  رد  هک  یتایفیک 

بتارم هب  نادرم  رد  یـسنج  لیم  تسا ) فورعم  ماوع  نایم  رد  هچنآ  فـالخ  رب   ) ًـالوا تسین .  لکـشم  نادـنچ  لاؤس  نیا  باوج  دـنک  ؟ 
درـس  » هلئـسم دـننک  یم  رکذ  نانز  بلاغ  هرابرد  یـسنج  لئاسم  هب  طوبرم  یملع  بتک  رد  هک  یئاهیتحاران  هلمج  زا  تسا و  ناـنز  زا  شیب 

هک دوـش  یم  هدــید  هراوـمه  زین  رگید  نارادــناج  ناـیم  رد  یتـح  و  تـسا ،  سکعرب  عوـضوم  نادرم ،  رد  هـک  یلاـح  رد  تـسا  یجازم »
داجیا یقوقح  یعامتجا و  لکـشم  هنوگ  چیه  نادرم  دروم  رد  رـسمه  دّدعت  ًایناث  دوش .  یم  عورـش  رن  سنج  زا  ًالومعم  یـسنج ،  تارهاظت 

اهنآ نیرت  هداس  هک  دـمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  یناوارف  تالکـشم  دـننک ،  باختنا  رـسمه  ود  ًاضرف  رگا  نانز  هرابرد  هک  یلاح  رد  دـنک  یمن 
دروم يدـنزرف  نینچ  ًامّلـسم  دـشاب و  یم  رـسمه  ود  زا  کـی  مادـک  هب  طوبرم  تسین  مولعم  هک  تسا  دـنزرف  بسن  ندوـب  لوـهجم  هلئـسم 
دروم رتمک  دشاب  لوهجم  وا  ردپ  هک  يدنزرف  دـندقتعم : نادنمـشناد  زا  یـضعب  یّتح  تفرگ و  دـهاوخن  رارق  نادرم  زا  کی  چـیه  تیامح 

یقوقح رظن  زا  و  دـنریگ ،  یم  رارق  قلطم  ّتیمورحم  رد  یفطاع  رظن  زا  ینادـنزرف  نینچ  بیترت  نیا  اب  و  تفرگ ،  دـهاوخ  رارق  ردام  هقالع 
دننام ای  صرق  هلیـسوب  هفطن  داقعنا  زا  يریگـشیپ  لئاسو  هب  لّسوت  هک  دشاب  هتـشادن  رّکذت  هب  زاین  دیاش  و  تسا .  مهبم  ًالماک  ناشعـضو  زین 
لئاسو نیا  زا  هک  یناـنز  دنرایـسب  اریز  دـشاب  هدوب  دـنزرف  ندرواـین  رب  یعطاـق  لـیلد  دـناوت ،  یمن  تسین و  شخب  ناـنیمطا  هاـگچیه  نآ ، 

هب نت  نآ ،  دامتعا  هب  دناوت  یمن  ینز  چیه  نیاربانب  دـنا ،  هدرک  ادـیپ  دـنزرف  هدـش و  هابتـشا  راتفرگ  هدافتـسا ،  زرط  رد  ای  هدرک و  هدافتـسا 
هب هّجوت  اب  نادرم ،  دروم  رد  هک  یلاح  رد  دشاب ،  هدوب  یقطنم  دناوت  یمن  نانز  يارب  رـسمه  دّدعت  تاهج ،  نیا  يور  دهدب .  رـسمه  ددعت 

هنومن ریسفت  2 ـ  هحفص 509 .  ینالیگ  رخف  همجرت  برع  مالسا و  ندمت  خیرات  1 ـ  ( 2  . ) تسا یلمع  مه  تسا و  یقطنم  مه  نآ ،  طئارش 
3/256

؟  تسیچ هدش  رکذ  رسمه  دّدعت  طئارش  رد  هک  تلادع  زا  روظنم  124 ـ 

هب اهنت  دینکن  تیاعر  ددعتم [ نارسمه  هرابرد   [ ار تلادع  دیسرت  یم  رگا  « ) ةدحاوف اولدعت  ّالا  متفخ  ناف   » میناوخ یم  هیآ 3  ءاسن  هروس  رد 
زگره و  « ) متـصرح ول  ءاـسنلا و  نیب  اولدـعت  نا  اوعیطتـست  نلو   » میناوخ یم  هروس  نیمه  هیآ 129  رد  نینچمه  دـیئامن  تعانق  رـسمه  کی 

زا روظنم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دیئامن ) ششوک  دنچره  دینک ،  تلادع  نانز ،  نایم  رد  یبلق [ تبحم  رظن  زا   [ دیناوت یمن 
هافر و یگدـنز و  لیاسو  یگباوخ و  مه  لـیبق  زا  یگدـنز  روما  هب  طوبرم  تلادـع  نیا  اـیآ  تسیچ ؟  دّدـعتم  نارـسمه  دروم  رد  تلادـع 
زا جراخ  یبلق  ياه  تبحم  رد  تلادـع »  » هک تسین  کش  تسه ؟  زین  یناسنا  فطاوع  بلق و  میرح  رد  تلادـع  روظنم  اـی  تسا  شیاـسآ 

نیمه هب  دروآرد ؟  لرتنک  تحت  رظن  ره  زا  تسوا  دوجو  نوریب  رد  شلماوع  هک  ار  دوخ  ّتبحم  دناوت  یم  یـسک  هچ  تسا  ناسنا  تردـق 
ولو ءاسنلا  نیب  اولدعت  نا  اوعیطتست  نلو  : » دیامرف یم  هروس  نیمه  هیآ 129  رد  هدرمشن و  بجاو  دنوادخ  ار  تلادع  عون  نیا  تیاعر  لیلد 

 . دـیزاس رارقرب  تاواسم  تلادـع و  یبلق ) تالیامت  رظن  زا   ) دوخ نارـسمه  ناـیم  رد  دـیناوت  یمن  دـینک  شـشوک  ردـق  ره  امـش  متـصرح »
 ، تسین عونمم  دوشن  یلمع  ياه  هبنج  زا  رگید  یـضعب  رب  نارـسمه  زا  یـضعب  حـیجرت  بجوم  هک  یماداـم  ینورد  ياـه  ّتبحم  نیارباـنب 

هتـساوخ هک  یناسک  دوش : یم  نشور  نایب  نیا  زا  تسا .  یجراخ  یلمع و  ياـه  هبنج  رد  تلادـع  تیاـعر  تسا  نآ  هب  فّظوم  درم  هچنآ 
هجیتن نینچ  متصرح ) ول  ءاسنلا و  نیب  اولدعت  نا  اوعیطتست  نلو   ) هیآ 129 هب  ةدحاوف ) اولدعت  الا  متفخ  ناو   ) قوف هیآ  ندرک  همیمض  زا  دنا 

ار تلادع  مود  هیآ  رد  و  هدرک ،  تلادع  هب  طورـشم  ار  نآ  تسخن  هیآ  رد  اریز  تسا ،  عونمم  ًاقلطم  مالـسا  رد  تاجوز  دّدعت  هک  دنریگب 
تردق زا  نآ  تاعارم  هک  یتلادع  دش  هراشا  هک  روطنامه  اریز  دنهابتشا .  رد  تخس  تسا ،  هتسناد  لاحم  يرما  دروم  نیا  رد  نادرم  يارب 
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ياه هبنج  رد  تلادع  تسا  طئارـش  زا  هچنآ  تسین و  تاجوز  دّدعت  طئارـش  زا  نیا  و  تسا ،  یبلق  تالیامت  رد  تلادع  تسا  نوریب  ناسنا 
« هقلعملاک اهورذـتف  لیملا  لک  اولیمت  الف  : » دـیوگ یم  هک  اجنآ  دـشاب  یم  هروس  نیمه  هیآ 129  لـیذ  عوضوم  نیا  رب  هاوـگ  تسا .  یلمع 

رفن کی  هّجوتم  ار  دوخ  یبلق  لیامت  مامت  ّلقاال  دینک  تیاعر  دوخ  نارـسمه  نایم  ّتبحم  رد  لماک  تاواسم  دیناوت  یمن  هک  نونکا  : » ینعی
ار رگید  تمـسق  هتفرگ و  ار  هیآ  نیا  زا  یتمـسق  هک  یناسک  هکنیا  هجیتن  دیروآرد . » فیلکتالب  تروص  هب  ار  يرگید  هک  دیزاسن  نانآ  زا 

تایاور زا  ًاقافتا  ( 1  . ) تسا بّجعت  ياج  یقّقحم  ره  يارب  هک  دنا  هدش  تاجوز  دّدعت  هلئسم  رد  یهابتشا  نانچ  راتفرگ  دنا  هدرک  شومارف 
هک دوب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رـصاعم  نییدام  زا  ءاجوعلا  یبا  نبا  درک  حرطم  ار  داریا  نیا  هک  یـسک  نیتسخن  هک  دـیآ  یمرب  یمالـسا 
هک دوخ  رهـش  زا  دوب  هتفاین  لاؤس  نیا  يارب  یباوج  هک  وا  تشاذـگ ،  نایم  رد  یمالـسا  دـهاجم  دنمـشناد  مکح  نب  ماـشه  اـب  ار  داریا  نیا 

ماـما دیـسر ،  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  تمدـخ  هب  و  درک ،  تکرح  لاؤس ) نیمه  خـساپ  نتفاـی  يارب   ) هنیدـم يوسب  دوـب  هفوـک  ًارهاـظ 
تسا هدمآ  شیپ  یلاؤس  نینچ  هک  درک  ضرع  وا  یلو  درک ،  بجعت  هنیدم  هب  هرمع  جح و  تقو  ریغ  رد  وا  ندمآ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) قداص

راتفر و زرط  يرسمه و  قوقح  تیاعر  و   ) هقفن رد  تلادع  ءاسن  هروس  موس  هیآ  رد  تلادع  زا  روظنم  دومرف : خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما ، 
تاجوز ددعت  نیاربانب   ) تسا یبلق  تالیامت  رد  تلادع  هدش ،  هدرمـش  لاحم  يرما  هک  هیآ 129  رد  تلادع  زا  روظنم  اما  تسا و  رادرک )
ءاجوعلا یبا  نبا  رایتخا  رد  ار  خـساپ  نیا  و  تشگزاب ،  رفـس ،  زا  ماشه  هک  یماگنه  لاحم ) هن  تسا و  عونمم  هن  یمالـسا  طئارـش  ظفح  اـب 

ریـسفت ینعم  ود  هب  هیآ  ود  رد  ار  تلادـع  هملک  رگا  هک  تسا  مولعم  ( . 2) تسین وت  دوخ  زا  خساپ  نیا  هک  درک  دای  دـنگوس  وا  تشاذـگ ، 
یبلق لیامت  مامت  دیوگ : یم  ًاحیرص  ثحب ،  دروم  هیآ  لیذ  رد  اریز  دراد ،  دوجو  هیآ  ود  ره  رد  هک  تسا  ینشور  هنیرق  رطاخ  هب  مینک  یم 

زا یکی  هرابرد  ًالمع  هک  نیا  طرش  هب  اهتنم  هدش  هدرمـش  زاجم  رـسمه  ود  باختنا  بیترت  نیا  هب  و  دینکن ،  رـسمه  کی  هب  هجوتم  ار  دوخ 
زین ار  ددعت  هزاجا  ًاحیرص  هروس  نیمه  هیآ 3  زاغآ  رد  و  دشاب ،  هتشاد  توافت  اهنآ  هب  تبسن  یبلق  لیامت  رظن  زا  هچ  رگا  دوشن  ملظ  ود  نآ 

هنومن 4/155 ریسفت  3 ـ  هحفص 420 .  لوا  دلج  ناهرب  ریسفت  هنومن 3/255 2 ـ  ریسفت  1 ـ  ( 3  . ) تسا هداد 

؟  تسیچ تّقوم  جاودزا  هفسلف  125 ـ 

تّقوم جاودزا  هفسلف 

قرط هجوتم  اهنآ  عابشا  يارب  دوشن  هتفگ  خساپ  یحیحـص  تروص  هب  ناسنا  یعیبط  زئارغ  هب  رگا  هک  تسا  یمومع  یّلک و  نوناق  کی  نیا 
 ، میربب نیب  زا  میناوتب  مه  ًاـضرف  و  درب ،  نیب  زا  ناوت  یمن  ار  یعیبط  زئارغ  هک  تسین  راـکنا  لـباق  تقیقح  نیا  اریز  دـش ،  دـهاوخ  یفارحنا 

قیرط زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  حیحـص  هار  نیاربانب  تسا .  شنیرفآ  نوناق  اب  هزرابم  عون  کـی  راـک  نیا  اریز  تسین  هنـالقاع  یمادـقا  نینچ 
زا یکی  یـسنج  هزیرغ  هک  درک  راـکنا  ناوت  یمن  زین  ار  عوـضوم  نیا  مینک .  يرادرب  هرهب  یگدـنزاس  ریـسم  رد  اـهنآ  زا  عابـشا و  یلوـقعم 
نآ هب  ار  رگید  زئارغ  مامت  دنناد و  یم  ناسنا  لیـصا  هزیرغ  اهنت  ار  نآ  ناواکناور  زا  يا  هراپ  هک  اجنآ  ات  تسا ،  یناسنا  زئارغ  نیرتدنمورین 

جاودزا هب  رداق  یصاخ  نینـس  رد  یناوارف  دارفا  اه ،  طیحم  طئارـش و  زا  يرایـسب  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا  دننادرگ .  یمزاب 
نیا دـنوش .  یم  وربور  یـسنج  هزیرغ  ياضرا  مدـع  لکـشم  اب  اه  تیرومأم  ای  ینالوط و  ياه  ترفاسم  رد  لـهأتم  دارفا  اـی  دنتـسین ،  مئاد 

یناوج رتمک  و  هتفر ،  الاب  یعامتجا  هدیچیپ  لئاسم  لیـصحت و  هرود  ندـش  ینالوط  رثا  رب  جاودزا  نس  هک  ام  رـصع  رد  ًاصوصخم  عوضوم 
 . تسا هتفرگ  دوخ  هب  يرتداح  لکش  دنک ،  جاودزا  هب  مادقا  یسنج  هزیرغ  نارود  نیرت  غاد  رد  ینعی  نیئاپ  نینس  رد  دناوت  یم 

؟  درک دیاب  هچ  عضو  نیا  اب 

يراب دـنب و  یب  ربارب  رد  ار  اهنآ  هکنیا  ای  دومن ؟  قیوشت  اه ) هبهار  اه و  ناـبهر  دـننامه   ) هزیرغ نیا  ندرک  بوکرـس  هب  ار  مدرم  دـیاب  اـیآ 

 ( هنومن ریسفت  زا  هتفرگرب   ) خساپ شسرپ و   180www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


هن هک  میریگب  شیپ  رد  ار  یموس  هار  هکنیا  ای  و  تسناد ؟  زاجم  ار  ینونک  نیگنن  هدـننز و  ياـه  هنحـص  ناـمه  و  تشاذـگ ،  دازآ  یـسنج 
هب زورما  رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  مئاد » جاودزا   » هکنیا هصـالخ  ار ؟  یـسنج  يراـب  دـنب و  یب  هن  دروآ و  راـب  هب  ار  مـئاد  جاودزا  تالکـشم 

زاجم ار  ءاشحف »  » دـیاب ای  میراد  رارق  یهار  ود  رـس  رب  ام  و  تسین ،  هدوبن و  مدرم  تاقبط  همه  یـسنج  ياـه  يدـنمزاین  يوگباوج  یئاـهنت 
 ، میریذـپب ار  تقوم  جاودزا  حرط  ای  و  هتخانـش ) تیمـسر  هب  ارنآ  هدراذـگ و  هحـص  نآ  رب  ًالمع  زورما  يدام  يایند  هک  روطنامه   ) مینادـب

طئارـش هن  تقوم ،  جاودزا  حرط  دـنا ! ؟  هدرک  رکف  لاؤس  نیا  يارب  یباوج  هچ  دـنفلاخم  ءاشحف  تقوم و  جاودزا  اب  هک  اهنآ  تسین  مولعم 
ار ءاشحف  یـسنج و  عیاجف  ياهنایز  هن  دزاسن و  نآ  دـننام  یلیـصحت و  تالاغتـشا  ای  یلام  نکمت  مدـع  اـب  هک  دراد  ار  مئاد  جاودزا  نیگنس 

 . درادربرد

دوش یم  تقوم  جاودزا  رب  هک  یئاهداریا 

و تقوم » جاودزا   » نایم یتوافت  هچ  دـنیوگ  یم  یهاگ  1 ـ  تفگ : خساپ  اهنآ  هب  هدرـشف  روطب  دیاب  هک  دوش  یم  یتالاکـشا  اجنیا  رد  اهتنم 
رب تسا  یباقن  جاودزا  عون  نیا  تقیقح  رد  دـنوش و  یم  بوسحم  یغلبم  نتخادرپ  ربارب  رد  یـشورف » دوخ   » ود ره  دراد ؟  دوجو  ءاشحف » »
یم نینچ  هک  اهنآ  خـساپ  تسا .  هغیـص  يارجا  ینعی  هداس  هلمج  ود  رکذ  رد  ود  نآ  توافت  اـهنت  یـسنج ! ياـه  یگدولآ  ءاـشحف و  هرهچ 

یتاررقم هکلب  دوش  یمن  مامت  هلمج  ود  نتفگ  اب  اهنت  تقوم  جاودزا  اریز  دـنرادن ،  یهاـگآ  تقوم  جاودزا  موهفم  زا  ًالـصا  اـیوگ  دـنیوگ 
هک یماگنه  هب  و  دـشاب ،  دـیاب  درم  نیا  رایتخا  رد  ًارـصحنم  تقوم ،  جاودزا  تدـم  مامت  رد  ینز  ناـنچ  ینعی  دراد ،  مئاد  جاودزا  دـننامه 

يراددوخ يرگید  صخـش  اب  جاودزا  هنوگره  هب  مادقا  زا  دیاب  زور  جـنپ  لهچ و  لقادـح  ینعی  دراد ،  هاگن  هّدـع  دـیاب  تفای  نایاپ  تدـم 
هدرک هفطن  داقعنا  زا  يریگولج  هب  مادـقا  يریگولج  لئاسو  اـب  رگا  یتح  ددرگ ،  نشور  وا  عضو  هدـش  راد  راـب  لوا  درم  زا  رگا  اـت  دـنک ، 

دریگ و رارق  وا  تیامح  دروم  مئاد  جاودزا  دنزرف  دننامه  دیاب  دـش  يدـنزرف  بحاص  وا  زا  رگا  و  تسا ،  بجاو  تدـم  نیا  تیاعر  مهزاب 
اب ار  ود  نیا  ایآ  درادـن .  دوجو  دویق  طئارـش و  نیا  زا  کی  چـیه  ءاشحف  رد  هک  یلاح  رد  دـش ،  دـهاوخ  يراج  وا  رب  دـنزرف  ماـکحا  ماـمت 

ماکحا زا  يا  هراـپ  هقفن و  1)و  () رهوش نز و  ناـیم  رد   ) ثرا هلئـسم  رظن  زا  تقوم  جاودزا  هتبلا  دومن ؟  هسیاـقم  ناوت  یم  زگره  رگیدـکی 
جاودزا زا  یلکش  لاح  ره  رد  و  داد ،  دهاوخن  رارق  ءاشحف  فیدر  رد  ار  نآ  زگره  اهتوافت  نیا  یلو  دراد  مئاد  جاودزا  اب  یئاهتوافت  رگید 

عون ره  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  نوناـق  نیا  زا  زابـسوه  دارفا  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  ببـس  تقوـم » جاودزا  « ـ  2 جاودزا .  تاررقم  اـب  تسا 
ابا نآ  زا  تیـصخش  اب  نانز  و  دـنهد ،  یمن  تقوم  جاودزا  هب  نت  زگره  مرتحم  دارفا  هک  اجنآ  ات  دـنهد  ماجنا  هدرپ  نیا  تشپ  رد  ار  ءاشحف 
ءوس رطاخ  هب  ار  یعامتجا  ترورـض  يرطف و  نوناق  کی  ولج  دیاب  ایآ  تسا ؟  هدشن  ایند  رد  نوناق  مادـک  زا  هدافتـسا  ءوس  خـساپ  دـنراد . 
نیا رد  دندرک و  هدافتسا  ءوس  ادخ  هناخ  ترایز  زا  يا  هدع  ًاضرف  رگا  میریگب ؟  ار  ناگدننک  هدافتـسا  ءوس  ولج  دیاب  ای  تفرگ ؟  هدافتـسا 

هدافتـسا ءوس  ولج  اـی  میریگب  یمالـسا  میظع  هرگنک  نیا  رد  تکرـش  زا  ار  مدرم  ولج  دـیاب  اـیآ  دـندرک  ردـخم  داوم  شورف  هب  مادـقا  رفس 
بیع هکلب  تسین ،  نوناق  بیع  دـنراد ،  تهارک  یمالـسا  نوناـق  نیا  زا  مرتحم  دارفا  زورما  هک  مینک  یم  هظحـالم  رگا  و  ار ! ؟  ناگدـننک 
ملاس تروص  هب  تقوم  جاودزا  مه  زورما  هعماج  رد  رگا  تسا ،  نآ  زا  ناگدننک  هدافتسا  ءوس  رتحیحـص ،  ای  و  نوناق ،  هب  ناگدننک  لمع 
هتفرگ اه  هدافتـسا  ءوس  ولج  مه  دنک  هدایپ  حیحـص  روط  هب  ار  عوضوم  نیا  صاخ ،  تاررقم  طباوض و  تحت  یمالـسا  تموکح  دیآرد و 
ببـس تقوم  جاودزا  دنیوگ : یم  3 ـ  تشاد .  دنهاوخن  تهارک  نآ  زا  یعامتجا ) ياهترورـض  ماگنه  هب   ) مرتحم دارفا  مه  دـش و  دـهاوخ 
ًالماک داریا  نیا  باوج  میتفگ  هچنآ  زا  خـساپ  دوش .  هداد  هعماج  هب  لـیوحت  عورـشمان  نادـنزرف  نوچمه  تسرپرـس  یب  دارفا  هک  دوش  یم 

نیرتـمک و تقوم  جاودزا  نادـنزرف  هک  یلاـح  رد  رداـم ،  هن  دـنردپ و  هب  هتـسباو  هن  ینوناـق  رظن  زا  عورـشمان  نادـنزرف  اریز  دـش ،  نشور 
همشچرس تقیقح  نیا  هب  هجوت  مدع  ایوگ  دنرادن و  یعامتجا  قوقح  ریاس  ثاریم و  رد  یتح  مئاد  جاودزا  نادنزرف  اب  یتوافت  نیرتکچوک 

 . تسا هدش  قوف  لاکشا 
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تقوم جاودزا  و  لسار » »

یئوشانز  » ناونع تحت  قالخا  یئوشانز و  باتک  رد  یسیلگنا  فورعم  دنمـشناد  لساردنارترب  هک  یبلطم  يروآدای  نخـس ،  نیا  نایاپ  رد 
دروـم رد  یـسدنیل » یب  نب   » ماـنب ناـناوج ،  مکاـحم  تاـضق  زا  یکی  حرط  رکذ  زا  سپ  وا  دـسر : یم  رظنب  دـیفم  تسا  هدروآ  یـشیامزآ »

یئوشانز عون  کی  رد  دنـشاب  رداق  دـیاب  ناناوج  یـسدنیل »  » حرط قبط  هک  : » دـسیون یم  نینچ  یـشیامزآ  یئوشانز  ای  هناتـسود » یئوشاـنز  »
دنشاب هتشادن  ندش  راد  هچب  دصق  نیفرط  هکنیا  تسخن  دراد : توافت  تهج  هس  زا  مئاد )  ) یلومعم ياه  یئوشانز  اب  هک  دنوش  دراو  دیدج 
هکنیا موس  و  دریذپ ،  تروص  یناسآ  هب  اهنآ  یئادج  هکنیا  رگید  دنزومایب ،  اهنآ  هب  ار  يرادراب  زا  يریگـشیپ  قرط  نیرتهب  دیاب  ورنیا  زا  ، 

یم نینچ  دش  نایب  الاب  رد  نآ  هصالخ  هک  یسدنیل »  » داهنشیپ رکذ  زا  دعب  لسار » « . » دشاب هتـشادن  هقفن  قح  هنوگچیه  نز  قالط ،  زا  سپ 
هب نت  اههاگـشناد  نایوجـشناد  هلمج  زا  ناناوج  زا  يریثک  هورگ  دسرب  ینوناق  بیوصت  هب  يرما  نینچ  رگا  هک  منک  یم  روصت  نم  : » دیوگ

اهیناماسبان و يرایسب  زا  اهر  تسا و  يدازآ  نمضتم  هک  یگدنز  دنراذگب ،  ياپ  یتقوم  كرتشم  یگدنز  کی  رد  دنهدب و  تقوم  جاودزا 
يدایز تاهج  زا  تقوم  جاودزا  هراـبرد  قوف  حرط  دـینک  یم  هظحـالم  هک  روطناـمه  ( . 2 «) دـشاب یم  یلعف  جرم  جرهرپ و  یـسنج  طباور 

رد تسا .  رتلماک  رتنشور و  يدایز  تاهج  زا  هدروآ  تقوم  جاودزا  يارب  مالسا  هک  یتایصوصخ  طئارش و  اهتنم  تسا  مالسا  حرط  دننامه 
هتبلا 1 ـ  ( 3  . ) تسین بجاو  هقفن  مه  ناـسآ و  ندـش  ادـج  مه  تسا و  عناـم  یب  ًـالماک  دـنزرف  زا  يریگولج  مه  یمالـسا  تقوـم  جاودزا 

ریسفت 3 ـ  هحفص 189 و 190 .  قالخا  یئوشانز و  باتک  زا  2 ـ  دنرادن .  مئاد  دقع  نادنزرف  اب  یتوافت  هنوگچیه  تقوم  جاودزا  نادـنزرف 
هنومن 3/341

؟  تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ رصع  رد  تّقوم  جاودزا  ایآ  126 ـ 

؟  تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ رصع  رد  تّقوم  جاودزا  ایآ 

هیآ تلالد  هرابرد  وگتفگ  و   ) هدوب عورشم  مالسا  زاغآ  رد  تقوم  جاودزا  هک  تسا  نیا  رب  نید  ترورض  هکلب  مالسا  ياملع  مومع  قافتا   
اریز درادن  مکح  لصا  ندوب  ملسم  اب  یتافانم  هنوگ  چیه  هعتم  تیعورشم  رب  ۀضیرف  نهروجا  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  ءاسن  هروس   24

نآ هب  مالـسا  زاغآ  رد  ناناملـسم  یتح  و  تسا ) هدـش  تباث  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تنـس  زا  مکح  تیعورـشم  هک  دـندقتعم  نافلاخم 
ءاسنلا و ۀـعتم  امهیلع ،  بقاعم  امهمرحم و  انا  هللا و  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  هدـش  لقن  رمع  زا  هک  یفورعم  هلمج  دـنا و  هدرک  لـمع 
نانز و هعتم  منک ،  یم  تازاجم  اهنآ  رب  مدرک و  مارح  ار  اهنآ  نم  هک  دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ناـمز  رد  هعتم  ود  (: » 1) جحلا ۀعتم 

نیا نافلاخم  اهتنم  تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رصع  رد  مکح  نیا  دوجو  رب  ینشور  لیلد  تسا ) جح  زا  یصاخ  عون  هک  « ) عتمت جح 
دننک یم  اعدا  روبزم  مکح  خـسن  هرابرد  هک  یتایاور  هکنیا  هجوت  بلاج  اما  تسا .  هدـش  میرحت  خـسن و  ًادـعب  هک  دنتـسه  یعدـم  مکح ، 
تنس نآ ،  خسان  نیاربانب  هدرک و  خسن  ار  مکح  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دوخ  دنیوگ  یم  یـضعب  تسا ،  ناشیرپ  فلتخم و  ًالماک 

یماگنه : » نهتدعل نهوقلطف  ءاسنلا  متقلط  اذا  تسا  قالط  هیآ  نآ  خسان  دنیوگ  یم  یـضعب  تسا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ثیدح  و 
هیآ نیا  اریز  درادن  ثحب  دروم  هلئـسم  اب  یطابترا  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دشاب » هدع  بسانم  نامز  رد  قالط  دیاب  دـیداد  قالط  ار  نانز  هک 

تسا نیا  ملسم  ردق  تسا .  نآ  تدم  نایاپ  ماگنه  هب  نآ  یئادج  درادن و  قالط  تقوم  جاودزا  هک  یلاح  رد  دنک  یم  ثحب  قالط  هرابرد 
خـسن هرابرد  يدامتعا  لباق  لیلد  هنوگ  چـیه  تسا و  یعطق  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نامز  رد  جاودزا  عون  نیا  ندوب  عورـشم  لـصا  هک 

هلمج درک .  نوناـق  نیا  ءاـقب  هب  مکح  دـیاب  هدیـسر  توبث  هب  لوصا  ملع  رد  هک  یملـسم  نوناـق  قـبط  نیارباـنب  تسین  تسد  رد  نآ  ندـش 
خـسن زگره  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ناـمز  رد  مکح  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  ینـشور  هاوگ  زین  هدـش  لـقن  رمع  زا  هک  يروهـشم 
نامرف هب  دناوت  یم  هک  تسا  وا  اهنت  و  درادن ،  ار  ماکحا  خسن  قح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زج  سک  چـیه  تسا  یهیدـب  تسا .  هدـشن 
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یـسک ره  هنرگو  دوش  یم  دودسم  یلک  هب  خسن  باب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  و  دنک ،  خـسن  ار  ماکحا  زا  يا  هراپ  ادـخ 
ًالوصا و  دنام .  دهاوخن  یقاب  يدبا  نادواج و  تعیرش  مانب  يزیچ  رگید  دیامن و  خسن  ار  یهلا  ماکحا  زا  یتمـسق  دوخ  داهتجا  هب  دناوت  یم 

رد هکنیا  بلاج  دـشاب .  یم  راـبتعا  هنوگره  دـقاف  هک  تسا  صن  لـباقم  رد  داـهتجا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نانخـس  ربارب  رد  داـهتجا 
زا ماـش  لـها  زا  یـسک  میناوخ : یم  نینچ  ( 2 «) ینطق راد   » زا نینچمه  تسا و  ننـست  لـها  فورعم  حاحـص  بتک  زا  هـک  يذـمرت  حـیحص 

نیا زا  وت  ردپ  تفگ : یماش  درم  تسا  بوخ  لالح و  راک ،  نیا  تفگ  ًاحیرـص  باوج  رد  وا  درک  لاؤس  عتمت  جح  هرابرد  رمع  نب  هللادبع 
هزاجا ار  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دنک و  یهن  يراک  نینچ  زا  مردپ  رگا  تفگ  تفـشآرب و  رمع  نب  هللادـبع  تسا  هدرک  یهن  لمع 

نیا ریظن  ( 3 !) وش رود  نم  دزن  زا  زیخرب و  منک ؟  يوریپ  مردپ  هتفگ  زا  منک و  اهر  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ سدـقم  تنـس  ایآ  دـهد 
زا زین  و  ( . 4) تسا هدش  لقن  میدناوخ  الاب  رد  هک  تروص  نامه  هب  يذمرت  حیحـص  زا  رمع » نب  هللادـبع   » زا تقوم  جاودزا  هرابرد  تیاور 

یسک هچ  زا  ار  راک  نیا  ندوب  لالح  دندیسرپ  وا  زا  درک  یم  تقوم  جاودزا  هب  مادقا  ناناملسم  زا  یکی  هک  هدش  لقن  بغار  تارـضاحم » »
تازاجم هب  دـیدهت  یتح  درک و  یهن  نآ  زا  رمع  هکنیا  اب  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دـنتفگ : بجعت  اـب  رمع !»  » زا تفگ : یتفرگ ؟ 

هدرک و لالح  ار  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تفگ : یم  رمع  اریز  میوگ ،  یم  تهج  نیمه  هب  مه  نم  بوخ ،  رایـسب  تفگ : دومن ؟ 
مهاوـخن سکچیه  زا  ار  نآ  میرحت  اـما  مریذـپ ،  یم  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  زا  ار  نآ  تیعورـشم  نـم  مـنک ،  یم  مارح  نـم 

یمهم تالکـشم  اب  مکح ،  نیا  خـسن  ناگدـننک  اـعدا  هک  تسا  نیا  تسا  مزـال  نآ  يروآداـی  اـجنیا  رد  هک  يرگید  بلطم  ( 5 !) تفریذپ
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نامز  رد  مکح  نیا  هک  هدـش  حیرـصت  ننـست  لها  عبانم  زا  يددـعتم  تایاور  رد  هکنیا  تسخن  دنتـسه : وربور 

نیا دننک ،  ادیپ  تایاور  همه  نیا  يارب  یخـساپ  دیاب  خسن  نارادفرط  نیاربانب  دیدرگ ،  یهن  نآ  زا  رمع  نامز  رد  هکلب  دـشن ،  خـسن  زگره 
نآ هنومن  ود  هب  تسا و  هدرک  نایب  ًاحورشم  ار  اهنآ  مشـش  دلج  ریدغلا »  » رد ینیما  همّالع  هک  تسا ،  تیاور  راهچ  تسیب و  رب  غلاب  تایاور 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نامز  رد  ام  تفگ : یم  هک  هدش  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  ملـسم  حیحـص  رد  1 ـ  دوش : یم  هراشا  ًالیذ 
روطب  ) راـک نیا  زا  ثیرح » نب  رمع و   » دروم رد  رمع »  » هکنیا اـت  تشاد  همادا  عضو  نیا  میدرک و  یم  تقوم  جاودزا  هب  مادـقا  هداـس  روطب 

هب ینز  هک : هدش  لقن  ریبز » نب  ةورع   » زا یقهیب  »ي  اربک ننس   » کلام و أطوم »  » باتک رد  يرگید  ثیدح  رد  و  ( . 6) درک يریگولج  یلک )
وا تسا  هدرک  هعتم  هب  مادقا  هیما » نب  ۀعیبر   » مان هب  ناناملسم  زا  یکی  هک  داد  ربخ  دش و  دراو  وا  رب  رمع »  » نامز رد  میکح  تنب  هلوخ »  » مان

باتک رد  ( . 7 !() منک یم  يریگوـلج  نآ  زا  نوـنکا  مه  زا  یلو   ) مدرک یم  راسگنـس  ار  وا  مدوـب  هدرک  یهن  راـک  نیا  زا  ًـالبق  رگا  تفگ :
دهع رد  ام  نایم  رد  تقوم  جاودزا  : » تفگ یم  يراصنا  هللادـبع  نبا  رباج  هک  میناوخ  یم  زین  یـسلدنا ) دـشر  نبا   ) فیلأت دـهتجملا  ۀـیادب 

لکشم ( . 8) درک یهن  نآ  زا  رمع »  » سپـس دوب  لوـمعم  رمع ، »  » تفـالخ زا  یمین  و  رکبوـبا »  » تفـالخ رد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
یضعب دنضیقن ،  دض و  ناشیرپ و  رایسب  دنک  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نامز  رد  مکح  نیا  خسن  زا  تیاکح  هک  یتایاور  هکنیا : رگید 

و ساطوا ،  گنج  رد  یـضعب  و  كوبت ،  گنج  رد  یـضعب  و  هکم ،  حتف  زور  رد  رگید  یـضعب  و  هدش ،  خسن  ربیخ  گنج  رد  دـیوگ : یم 
میتفگ هچنآ  زا  دـنراد .  ضقانت  رگیدـکی  اب  همهنیا  هک  دـشاب  هدوب  لوعجم  همه  خـسن ،  تایاور  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نیاربانب  نآ .  دـننام 

زا رمع  هک  میدوب  هدرک  حیرصت  رانملا ،  هلجم  مراهچ  موس و  دلج  رد  ًاقباس  ام  : » دیوگ یم  رانملا »  » ریسفت هدنـسیون  هکنیا  دوش  یم  نشور 
و رمع ،  نامز  رد  هن  هدش  خسن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نامز  رد  دـهد  یم  ناشن  هک  میتفای  تسد  يرابخا  هب  ًادـعب  یلو  درک  یهن  هعتم 
هک یضیقن  دض و  تایاور  ربارب  رد  اریز  تسا ،  زیمآ  بصعت  ینخس  ( 9 «) مینک یم  رافغتسا  نآ  زا  هدرک و  حالصا  ار  دوخ  قباس  هتفگ  اذل 

نیاربانب دراد ،  رمع  نامز  ات  نآ  همادا  رد  تحارـص  هک  میراد  یتایاور  دنک  یم  مالعا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نامز  رد  ار  مکح  خسن 
هدوب تقیقح  هب  نورقم  وا  لوا  راتفگ  هک  دهد  یم  ناشن  میدرک  رکذ  الاب  رد  هک  يدهاوش  و  رافغتـسا ،  هن  و  تسا ،  یهاوخرذـع  ياج  هن 

یلـصا نانیـشناج  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبـلها هّمئا  یتـح  رگید و  صخـش  چـیه  هن  و  رمع »  » هن تسا  ادـیپ  هتفگاـن  و  مود ! راـتفگ  هن  تسا 
هللا یلـص  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  خسن  ًالوصا  دننک و  خسن  هدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـصع  رد  هک  ار  یماکحا  دـنناوت  یمن  دـنربمایپ 
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اریز تسا  بجعت  ياج  دـنا  هدرک  داهتجا  رب  لـمح  ار  رمع »  » مـالک یـضعب  هکنیا  و  درادـن ،  موهفم  یحو  باـب  ندـش  هتـسب  و  هلآو ) هیلع 
(10  . ) تسین نکمم  صن »  » ربارب رد  داهتجا » »

اهتشون یپ 

ننـس رد  تسا ،  هدش  لقن  قوف  ترابع  هیبش  یتارابع  اب  يربط  یبطرق و  ریـسفت  زا  روبزم  ثیدح  هحفـص 158 ـ  مود  دلج  نافرعلا  زنک  1 ـ 
هک جح  هعتم  زا  روظنم  3 ـ  هرقب .  هیآ 195  لیذ  هحفص 762  مود  دلج  یبطرق  ریسفت  2 ـ  هدش .  رکذ  زین  حاکن  باتک  متفه  دلج  رد  یقهیب 
زا سپ  دـنوش و  مرحم  تسخن  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  عـتمت  جـح  دوـش ،  رظن  فرـص  عـتمت  جـح  زا  هک  تسا  نیا  درک  میرحت  ار  نآ  رمع 
جح مسارم  هدش و  مرحم  ًاددجم  سپـس  )و  دوش زاجم  اهنآ  يارب  یـسنج  شزیمآ  یتح  زیچ  همه  و   ) دنیآرد مارحا  زا  هرمع »  » مسارم ماجنا 
جح مایا  رد  یـسک  هک  دندرک  یم  بجعت  دنتـسناد و  یمن  حیحـص  ار  راک  نیا  تیلهاج  رـصع  رد  دنهد .  ماجنا  هجحلا  يذ  مهن  زور  زا  ار 

رد و  هداد ،  هزاجا  ار  عوضوم  نیا  ًاحیرص  مالـسا  یلو  دیآ ،  نوریب  مارحا  زا  دروآ و  اجب  ار  هرمع  هدرواین  اجب  جح  زونه  دوش و  هکم  دراو 
هحفص 159 مود  دلج  نافرعلا  زنک  5 ـ  حاکنلا .  باتک  مود  دلج  هعمل  حرش  4 ـ  تسا .  هدش  حیرصت  عوضوم  نیا  هب  هرقب  هروس  هیآ 186 

رانملا ریسفت  9 ـ  حاکنلا .  باتک  دهتجملا  ۀیادب  8 ـ  هحفص 210 .  مشش  دلج  ریدغلا  7 ـ  هحفص 206 .  مشـش  دلج  ریدغلا  6 ـ  یقرواپ . ) )
هنومن 3/337 ریسفت  10 ـ  هحفص 16 .  مجنپ  دلج 

؟  تسیچ لّلحم  هفسلف  127 ـ 

زا سپ  دـنک و  باـختنا  يرگید  رـسمه  نز  هک  یتروص  رد  رگم  دـنوش ،  ادـج  مه  زا  هشیمه  يارب  دـیاب  درم  نز و  مّوـس ،  قـالط  زا  دـعب 
یم حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  درادـن ،  یعنام  دـنک  یتشآ  لوا  رهوش  اـب  دـهاوخب  رگا  تروص  نیا  رد  دریگ  قـالط  وا  زا  یـسنج  شزیمآ 

و دور ،  یم  رامش  هب  يرورض  یتایح و  رما  کی  جاودزا  دننامه  یّصاخ  طئارش  رد  قالط  تسیچ ؟  یمالـسا  روتـسد  نیا  هفـسلف  هک  دوش 
دزاس یم  دراو  عامتجا  درف و  هب  يریذپان  ناربج  ياه  هبرض  زین  اه  هداوناخ  ندیشاپ  مه  زا  نوچ  یلو  تسا ،  هدرمـش  زیاج  مالـسا  ارنآ  اذل 

نآ زا  یکی  للحم »  » ای ددـجم  جاودزا  عوضوم  هدـش .  هدافتـسا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  قالط  زا  يریگولج  يارب  ینوگاـنوگ  لـماوع  زا 
یسک دوب ،  دهاوخ  یـشک  قالط  قالط و  همادا  يارب  یگرزب  دس  رگید ،  درم  اب  قالط  هس  زا  دعب  نز ،  یمـسر  جاودزا  اریز  تسا  لماوع 

 ، دوب دهاوخ  يرگید  نآ  زا  هشیمه  يارب  شرـسمه  قالط ،  نیا  اب  دراد  نیقی  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنزب  موس  قالط  هب  تسد  دـهاوخ  یم  هک 
ای للحم و  عوضوم  تقیقح  رد  دز .  دـهاوخن  يراک  نینچ  هب  تسد  ًالومعم  دوشن  روبجم  ات  هتخاس و  راد  هحیرج  ار  وا  نادـجو  لـمع  نیا 
ار نز  ات  تسا ،  هدش  هدراذگ  راکبیرف  سوهلاوب و  نادرم  هار  رس  رب  هک  تسا  یعنام  رگید  رسمه  اب  نز  ددجم  یمئاد  جاودزا  رت ،  حیحص 

هدراذگ جاودزا  نیا  رد  هک  یطئارش  دننکن : هدافتسا  عوجر  قالط و  نوناق  زا  دودحمان  روط  هب  و  دنزاسن ،  دوخ  شکرس  ياهسوه  هچیزاب 
 ، دشاب هدوب  لّوا  رهوش  نز و  ندیـسر  مه  هب  يارب  یهار  هک  هدوبن  نیا  دیدج  دنویپ  نیا  فده  دنامهف  یم  نآ ،  ندوب  یمئاد  دننام : هدـش 

یـضعب هک  یتـیاور  تشادرب .  هار  رـس  زا  ار  عناـم  ّتقوم  جاودزا  کـی  ماـجنا  اـب  درک و  هدافتـسا  ءوس  نوناـق  نیا  زا  ناوت  یمن  نیارباـنب  و 
ار هلئسم  نیا  یفارحنا  تروص  هک  يدارفا  تیاور : نیا  قبط  دنک ،  یم  نشور  ار  بلطم  رایسب  دنا  هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  نارـسفم 

للحملا هللا  نعل   . » دنرود ادخ  تمحر  زا  ددرگرب  لّوا  رهوش  هب  دناوتب  نز  هکنیا  دصقب  دننز  یم  یئوشانز  هب  تسد  ینعی  دـنهد  یم  ماجنا 
اب هک  هدوب  نیا  فده  تفگ  دـیاب  نیاربانب  ( . 1) دنک مادقا  وا  يارب  للحم  هک  یـسک  نآ  للحم و  دنک  یم  تنعل  دـنوادخ  « . » هل للحملا  و 

لیکـشت دوخ  يارب  هاوخلد  یگدـنز  کیره  ات  هدرک  ادـج  رگیدـکی  زا  یـشک  قالط  قـالط و  هبترم  هس  زا  دـعب  ار  نز  درم و  جاودزا  نیا 
مالـسا هک  اجنآ  زا  هتبلا  دریگن .  رارق  لّوا  رـسمه  یناطیـش  تالیامت  شوختـسد  ًانایحا  سّدـقم  رایـسب  تسیرما  دوخ  هک  جاودزا  و  دـنهد ، 

دروخ و مهب  زین  دنویپ  نیا  رگا   » دیوگ یم  دنک ،  یم  هدافتسا  زین  یحالصا  هنزور  ره  زا  و  هدراذگ ،  مارتحا  هنالقاع  ياه  هتساوخب  هتسویپ 
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عوجر زا  یعنام  دـنتفرگ  یگداوناخ  فئاظو  ماجنا  رب  میمـصت  يّدـج  روطب  و  دـندرک ،  ادـیپ  رگیدـکی  هب  هقالع  ًاددـجم  قباـس  رـسمه  ود 
هک ددرگ  یم  نشور  اـجنیا  زا  و  دـنا .  هداد  نآ  هب  لـلحم »  » ماـن اذـل  دراد  یمرب  ار  میرحت  مکح  دـیدج  جاودزا  نیا  و  تـشاد ،  دـنهاوخن 

یبوخب ینعم  نیا  زین  رابخا  زا  هیآ  رب  هوالع  تسا  ددجم  جاودزا  زا  نخس  هکلب  تسین ،  حرطم  مالسا  رد  مکح  هلئسم و  کی  ناونعب  للحم 
دصق لّوا  زا  یسک  رگا  اّما  و  تسا ،  يّدج  یعقاو و  جاودزا  زا  ثحب  هک  دیآ  یم  تسدب  زین  هتکن  نیا  هعلاطم ،  کی  اب  دوش .  یم  هدافتسا 

رد اریز  تشاد  دهاوخن  يرثا  چیه  یحاکن  نینچ  دریذـپ ،  تروص  للحم  ناونع  ات  دـنک  يزاس  تروص  اهنت  دـشاب و  هتـشادن  مئاد  جاودزا 
للحملا هللا  نعل   ) قباس ثیدـح  تسا  نکمم  ددرگ و  یمن  لالح  نز  رب  مه  لّوا  درم  تسا  لطاب  مّود  جاودزا  هکنآ  رب  هوالع  تروص  نیا 

هنومن 2/123 ریسفت  2 ـ  رانملا ج 2 .  1 ـ  ( 2  . ) دشاب هدوب  للحم  عون  نیا  هب  هراشا  زین  هل ) للحملا  و 

؟  تسیچ هّدع  نتشادهگن  هفسلف  128 ـ 

و  [ ندید هناهام  تداع  هبترم  هس  تدم  هب  دیاب  هقلطم  نانز  « ) ءورق ۀثلث  ّنهسفناب  نّصبرتی  تاقّلطملاو   » میناوخ یم  هیآ 228  هرقب  هروس  رد 
ًابلاغ هک  اجنآ  زا  تسیچ ؟  یمالسا  نوناق  نیا  هفسلف  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دنرادهگن [ هدع   [ دنـشکب راظتنا  ندش [ كاپ 

هلحرم نیرخآ  ات  هک  هدرک  عضو  یتاررقم  مالـسا  دـنک ،  یم  دراو  عامتجا  رکیپ  رب  يریذـپان  ناربج  ياه  هبرـض  اـه  هداوناـخ  ندروخ  مهب 
اب رگید  فرط  زا  و  هدرمـش ،  اهلالح » نیرتروفنم   » ار قالط  فرط  کـی  زا  دـیآ .  لـمعب  يریگولج  هداوناـخ  دـنویپ  نتـسسگ  زا  ناـکما ، 

ناکیدزن هلیـسو  هب  یتشآ  لئاسو  ندروآ  مهارف  دوش و  یم  لیکـشت  ناگتـسب  هلیـسو  هب  هک  هداوناخ  هاگداد  هب  یئوشانز  تافالتخا  عاـجرا 
نتـشادهاگن ددرگ  یم  نآ  ندومن  لزلزتـم  قـالط و  ریخأـت  لـماع  دوخ  هک  تاررقم  نیا  زا  یکی  تسا .  هتفرگ  ار  راـک  نیا  ولج  نیفرط ، 

حلـص و يارب  يا  هلیـسو  ای  هدع »  » ضیح نوخ  زا  نز  ندش  كاپ  هبترم  هس  ینعی  تسا .  هدش  نییعت  ءرق »  » هس نآ  تدـم  هک  تسا  هدـع » »
سح کچوک ،  عازن  یئزج و  فالتخا  کی  ندمآ  دیدپ  هک  دیآ  یمرد  یعـضو  هب  یحور  هنیمز  فلتخم  لماوع  رثا  رد  یهاگ  تشگزاب :

خر تالاح  نیمه  رد  یگداوناخ  ياه  هقرفت  ًابلاغ  و  دـنک .  یم  شوماخ  ار  نادـجو  لقع و  غورف  هک  دزاس  یم  روهلعـش  نانچنآ  ار  ماـقتنا 
نیا زا  ًاصوصخ  دنوش  یم  نامیشپ  هدمآ  دوخ  هب  درم  نز و  تشذگ ،  شکمشک  نیا  زا  هک  یتدم  كدنا  هک  دوش  یم  رایـسب  اما  دهد  یم 

ثحب دروم  هیآ  هک  تساجنیا  تفرگ .  دنهاوخ  رارق  ینوگانوگ  ياهیتحاران  ریـسم  رد  هداوناخ  نوناک  دش  یـشالتم  اب  دننیب  یم  هک  تهج 
یگدنز نامسآ  زا  ینمـشد  عازن و  هریت  ياهربا  درذگب و  رذگدوز  جاوما  نیا  ات  دننک  ربص  دنرادهاگن و  هدع  یتدم  دیاب  اهنز  دیوگ : یم 

رد رکفت  سح  تسا ،  هداد  هدع  تدم  لوط  رد  هناخ  زا  نز  ندشن  جراخ  هرابرد  مالـسا  هک  يروتـسد  اب  ًاصوصخم  دنوش .  هدـنکارپ  نانآ 
ال : ) هک میناوـخ  یم  قـالط  هروـس  زا  کـی  هیآ  رد  اذـل  و  تسا .  رثؤـم  ـالماک  رهوـش  اـب  وا  طـباور  دوـبهب  رد  و  دوـش ،  یم  هـتخیگنارب  وا 

ادخ دـیاش  دـیناد  یم  هچ  دـیزاسن . . .  جراخ  ناشلزنم  زا  ار  نانآ  ( » ًارما کلذ  دـعب  ثدـحی  هللا  لعل  يردـتال  نهتویب . . .  نم  نهوجرخت 
تیمیمص رهم و  هک  تسا  یفاک  قالط  زا  لبق  یگدنز  نیریش  مرگ و  تاظحل  ندروآ  رطاخب  ًابلاغ  دیآ . » شیپ  یحلص  دناسر و  یشیاشگ 

نشور هدع »  » ياه هفسلف  زا  رگید  یکی  لسن : ظفح  هلیسو  هدع  دنک .  تیوقت  ار  تبحم  هتشگ  فیعـض  غورف  دروآ و  زاب  ار  هتفر  تسد  زا 
هاگ یلو  تسا ،  نز  يرادراب  مدع  رب  لیلد  ًالومعم  هنایهام  تداع  ندید  راب  کی  هک  تسا  تسرد  تسا .  يرادراب  رظن  زا  نز  عضو  ندش 
هداد روتـسد  عوضوم  نیا  لماک  تیاعر  يارب  ور  نیا  زا  دنیب ،  یم  لمح  زاغآ  رد  ار  هنایهام  تداع  يرادراب ،  نیع  رد  نز  هک  هدش  هدـید 

جاودزا دـناوتب  و  ددرگ ،  نشور  قباس  رهوش  زا  يرادراب  مدـع  عطق ،  روطب  ات  دوش ،  كاپ  دـنیبب و  هنایهام  تداـع  راـب ،  هس  نز  هک  هدـش 
هنومن 2/106 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دنک ددجم 

؟  تسیچ رامق  میرحت  هفسلف  129 ـ 

همدقم
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نامناخ موش و  بقاوع  زا  يا  هشوگ  رتشیب  حیـضوت  يارب  دـشاب ،  ربخ  یب  رامق  نوگانوگ  ياـهنایز  زا  هک  تفاـی  ناوت  یم  ار  یـسک  رتمک   
: میوش یم  روآدای  هدرشف  روطب  ار  نآ  زادنارب 

ناجیه لماع  نیرتگرزب  رامق 

ندـش مک  ًالثم  تسا ،  اهیرامیب  زا  يرایـسب  یلـصا  لماع  یناور  تاـناجیه  هک  دـندقتعم  يژولوکیـسیپ ،  نادنمـشناد  ناسانـشناور و  هیلک 
یـشان دراوم  زا  يرایـسب  رد  اهنآ  دننام  داح و  فیفخ و  تروصب  یناور  یبصع و  ياهیرامیب  یگناوید ،  نونج و  هدـعم ،  مخز  اهنیماتیو ، 

نیا رد  لاس  ره  رد  دیوگ : یم  اکیرما  نادنمشناد  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  تسا  ناجیه  شیادیپ  لماع  نیرتگرزب  رامق  و  دشاب ،  یم  ناجیه  زا 
رد راب  دـص  زا  زواجتم  رامق ) يزاب  عونکی  « ) زابرکوپ  » کی بلق  طسوتم  روطب  و  دـنریم ،  یم  رامق  ناجیه  رثا  رد  رفن  رازه  ود  طقف  روشک 

هتفگ هـب  هوـالعب  دوـب .  دـهاوخ  سردوز  يریپ  لـماع  ًاـعطق  و  دـنک ،  یم  داـجیا  زین  يزغم  یبـلق و  هتکــس  یهاـگ  راـمق  دـنز ،  یم  هـقیقد 
تلاح کی  رد  وا  ندب  تازاهج  مامت  هکلب  تسا  جنـشت  شوختـسد  يو  حور  اهنت  هن  تسا ،  رامق  يزاب  لوغـشم  هک  یـصخش  نادنمـشناد 

لـالتخا یلخاد  ددـغ  تاحـشرت  رد  دزیر ،  یم  وا  نوخ  رد  يدـنق  داوم  دوش ،  یم  رتـشیب  بلق  نابرـض  ینعی  دـنرب ،  یم  رـسب  هداـعلا  قوف 
تلاح باصعا و  گنج  کی  لاـبند  هب  راـمق  ناـیاپ  زا  سپ  و  دوش ،  یم  یئاهتـشا  یب  راـچد  درپ ،  یم  تروص  گـنر  دوش ،  یم  لـصاح 

رد هک  دوش ،  یم  ردخم  داوم  ریاس  لکلا و  هب  لسوتم  ندب  رد  شمارآ  داجیا  باصعا و  نیکست  يارب  ًابلاغ  و  دور ،  یم  باوخ  هب  ینارحب 
 ، زابرامق میناوخ : یم  يرگید  نادنمـشناد  ناـبز  زا  درک .  هفاـضا  راـمق  میقتـسم  ياـهنایزب  دـیاب  زین  ار  نآ  زا  یـشان  ياـهنایز  تروص  نیا 

يوس هب  ار  يو  یناور  ءالخ  کی  هک  دـنامهف  وا  هب  درک  یعـس  دـیاب  طقف  دراد ،  یناور  تبقارم  هب  جایتحا  ًاـمئاد  هک  تسا  ضیرم  یناـسنا 
 . دیآرب شیوخ  هجلاعم  ددص  رد  ات  دهد ،  یم  قوس  راجنهان  لمع  نیا 

تایانج اب  رامق  هطبار 

لماوع زا  و  دراد ،  میقتـسم  هطبار  رامق  اـب  اـهتیانج  دـصرد   30 هک : تسا  هدرک  تباـث  یناـهج  يریگ  راـمآ  تاسـسؤم  نیرتگرزب  زا  یکی 
 . دور یم  رامشب  زین  رگید  تایانج  دصرد  ندمآ 70  دوجوب 

رامق يداصتقا  ياهررض 

یناسنا يورین  زا  هک  يدایز  تاعاس  زا  هتـشذگ  دور ،  یم  نیب  زا  هار  نیا  رد  ناهج  مدرم  تورث  زا  اهدرایلیم  هکلب  اـهنویلیم  لاـس  لوط  رد 
رهـش رد  تسا : هدمآ  نینچ  اهـشرازگ  رد  الثم  دنک ،  یم  بلـس  رگید  تاعاس  رد  ار  موادم  راک  طاشن  یتح  و  دوش ،  یم  فلت  هار  نیا  رد 

ار دوخ  تورث  ناموت  نویلیم   4 يزاب ،  رامق  تعاس  تدم 19  رد  رفن  کی  تسا ،  ایند  رد  رامق  فورعم  زکارم  زا  یکی  هک  ولراک » تنوم  »
یگدـنز هب  و  درک ،  یـشالتم  ار  شیوخ  زغم  هلولگ  کی  اب  و  تفر ،  لگنجب  تسارکی  دـش  هتـسب  هناـخرامق  ياـهرد  یتقو  داد ،  تسد  زا 

 . تسا هدوب  اهزاب  كاپ  نیا  یشکدوخ  دهاش  اهراب  ولراک » تنوم   » ياهلگنج دنک ،  یم  هفاضا  هدنهد  شرازگ  داد ،  همتاخ  دوخ 

رامق یعامتجا  ياهنایز 

دوخ بیجب  ار  نارگید  هیامرـس  ناموت  نارازه  تسا  نکمم  تعاس  کی  رد  دنوش و  یم  هدـنرب  یهاگ  هکنیا  تلعب  نازاب  رامق  زا  يرایـسب 
و دوش ،  یم  گنل  تبسن  نامهب  داصتقا  دیلوت و  ياهخرچ  هجیتن  رد  دنهدب ،  يداصتقا  يدیلوت و  ياهراکب  نت  دنوش  یمن  رضاح  دنزیرب ، 

عامتجا نیاب  يدوس  نیرتمک  هکنیا  نودـب  و  دنتـسه ،  عامتجا  رابرـس  نانآ  هلئاع  نازاب و  رامق  مامت  هک ،  مینیب  یم  مینک  تقد  رگا  تسرد 
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 . دـننز یم  تقرـس  هب  تسد  نآ  ناربج  يارب  دـنتخاب ،  رامق  يزاب  رد  هک  مه  یهاـگ  و  دـننک ،  یم  هدافتـسا  اـهنآ  جـنر  تسد  زا  دـنناسرب 
ًالمع هچرگا  دنا  هتشاد  مالعا  عونمم  ًانوناق  ارنآ  ناملسم  ریغ  ياهروشک  زا  يرایسب  یتح  هک  تسا  يدحب  رامق  زا  یـشان  ياهنایز  هصالخ 

لاس رد  ناـملآ  لاـس 1854 و  رد  يوروش  لاس 1855 و  رد  اـکیرما  لاس 1853 و  رد  ناتـسلگنا  الثم  دـنهد .  یم  ماجنا  ارنآ  عیـسو  روطب 
زا یـضعب  هک  يرامآ  قبط  هک  دـسر ،  یم  رظن  هب  بلاج  عوضوم ،  نیا  هب  هراشا  ثحب  نیا  نایاپ  رد  دـندومن .  مالعا  عونمم  ار  رامق   1873

قالط دصرد ،  یسنج 15  مئارج  دصرد ،  حرج 40  برض و  دصرد ،  قالخا 10  داسف  دصرد ،  يرب 90  بیج  دـنا  هدرک  هیهت  ناققحم 
ینعی رامق  میئوگب : دیاب  مینک ،  هیهت  رامق  يارب  یعماج  فیرعت  کی  میهاوخب  رگا  تسا .  رامق  لولعم  دصرد ،  یشکدوخ 5  دصرد و   30

ـ  1 ( 1  . ) مادـک چـیه  هب  ندیـسرن  حـیرفت و  ناونعب  ًانایحا  ریوزت و  هعدـخ و  هب  ریغ  لام  ندروآ  تسدـب  يارب  فرـش  لام و  ندرک  ینابرق 
هنومن 2/76 ریسفت 

؟  تسا مادک  نآ  میرحت  هفسلف  تسیچ و  انغ  130 ـ 

همدقم

 . تسا ءانغ  عوضوم  صیخشت  لکشم ،  درادن ،  دوجو  یلکشم  نادنچ  ءانغ  تمرح  رد   

؟  تسا انغ  یئابیز  شوخ و  توص  ره  ایآ 

هراشا

يادـص اب  ار  نآ  دـننام  ناذا و  نآرق و  هک  دـنک  یم  تیاکح  زین  نیملـسم  هریـس  هدـمآ و  یمالـسا  تاـیاور  رد  اریز  تسین ،  نینچ  ًاملـسم 
نآ دشاب ؟  نداد ) تلغ  حالطـصا  هب  هرجنح و  رد  ادص  دمآ  تفر و  « ) عیجرت  » نآ رد  هک  تسا  یئادص  ره  انغ  ایآ  دیناوخب .  ابیز  شوخ و 

ياهگنهآ ءانغ ،  هک  تسا  نیا  درک  هدافتسا  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  تنس  لها  نانخـس  ءاهقف و  تاملک  عومجم  زا  هچنآ  تسین .  تباث  زین 
یم داسف  هانگ و  لها  روجف و  قسف و  سلاجم  بسانتم  هک  تسا  یئاهگنهآ  ءانغ  رتنـشور : تراـبع  هب  و  تسا .  لـطاب  وهل و  زیگنا و  برط 
لاـح نآ  رد  ناـسنا  و  دـیامن ،  یم  کـیرحت  ناـسنا  رد  ار  یناوهـش  ياوق  هک  دوش  یم  هتفگ  یتوص  هب  ءاـنغ  رگید : ریبعت  هب  زاـب  و  دـشاب . 

هاگ هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  تسا . ! بسانم  الماک  دشاب  زین  یسنج  داسف  بارش و  ادص ،  نآ  رانک  رد  رگا  هک  دنک  یم  ساسحا 
ياهگنهآ اـب  ار  زیگنا  داـسف  یقـشع و  راعـشا  هک  بیترت  نیا  هب  نآ ،  ياوتحم  مه  تسا و  لـطاب  وهل و  اـنغ و  شدوخ  مه  گـنهآ »  » کـی

یگنهآ هب  ار  تاجانم  ءاـعد و  نآرق و  تاـیآ  اـی  يوتحمرپ  راعـشا  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ،  اـنغ  گـنهآ ،  اـهنت  هاـگ  و  دـنناوخب ،  برطم 
تـسا مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ  دینک . ) تقد   ) دشاب یم  مارح  تروص  ود  ره  رد  و  تسا ،  نادـساف  ناشایع و  سلاجم  بسانم  هک  دـنناوخب 

ياهگنهآ ینعی  میتفگ  الاب  رد  هک  تسا  نامه  صاخ  ینعم  صاخ ، » ینعم   » و ماع » ینعم   » دوش یم  رکذ  ینعم  مقر  ود  اـنغ  يارب  هاـگ  هک 
ماع ینعم  هب  ار  انغ  هک  اهنآ  اذل  و  تسا ،  ابیز  توص  هنوگره  ماع  ینعم  یلو  روجف .  قسف و  سلاجم  بسانتم  تاوهـش و  هدـننک  کیرحت 

دش و هتفگ  الاب  رد  هک  تسا  نامه  مارح  يانغ  زا  روظنم  مارح . » يانغ   » و لالح » يانغ   » دنا هدش  لئاق  مسق  ود  نآ  يارب  دنا  هدرک  ریـسفت 
لصا رد  نیاربانب  ددرگن .  روجف  قسف و  سلاجم  اب  بسانتم  و  دشابن ،  زیگنا  هدسفم  هک  تسا  یـشوخ  ابیز و  يادص  لالح  يانغ  زا  روظنم 

( رگید میهافم  همه  دننام   ) دراد زین  یکوکشم  قیداصم  انغ »  » هتبلا تسا .  نآ  ریـسفت  هوحن  رد  فالتخا  تسین ،  یفالتخا  ًابیرقت  انغ  میرحت 
هب موکحم  تئارب  لصا  مکح  هب  تروص  نیا  رد  و  هن ؟  ای  تسا  روجف  قسف و  سلاجم  بسانم  توص  نالف  دـناد  یمن  یتسار  هب  ناسنا  هک 

یـسامح ياهگنهآ  اهادص و  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و  قوف . ) فیرعت  قبط  انغ  یفرع  موهفم  زا  یفاک  یهاگآ  زا  دعب  هتبلا   ) تسا تیلح 
دوجو زین  يرگید  ياهثحب  اـنغ  هنیمز  رد  هتبلا  تسین .  نآ  میرحت  رب  یلیلد  تسا  نآ  دـننام  اـی  شزرو و  اـی  دربن و  ياهنادـیم  بساـنتم  هک 
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بتک رد  دیاب  هک  رگید  لئاسم  و  دنا ،  هدرک  راکنا  ار  نآ  یعمج  و  دنا ،  هدـش  لئاق  نآ  يارب  یـضعب  هک  اهانثتـسا  زا  يا  هراپ  لیبق  زا  دراد 
هب طوـبرم  میتـفگ  ـالاب  رد  هچنآ  هـک  تـسا  نـیا  مـیناد  یم  مزـال  ار  نآ  رکذ  اـجنیا  رد  هـک  ینخـس  نـیرخآ  تـفگ .  نخـس  نآ  زا  یهقف 

 . تسا جراخ  نخس  نیا  عوضوم  زا  هک  دراد  يرگید  ثحب  نآ  تمرح  یقیسوم و  تالآ  زا  هدافتسا  اما  تسا و  یگدنناوخ 

انغ میرحت  هفسلف 

یـسررب کی  رد  دزاـس .  یم  نشور  یبوخ  هب  ار  نآ  میرحت  هفـسلف  میتفگ ،  نآ  عوضوم  حرـش  رد  هک  یطئارـش  اـب  اـنغ »  » موهفم رد  تقد 
هک تسا ـ  هاوگ  دهاش و  نیرتهب  هبرجت  و  تسا ـ  هداد  ناشن  هبرجت  قالخا ـ  داسف  هب  قیوشت  فلا : مینک : یم  دروخرب  ریز  دـسافم  هب  هاتوک 
انغ سلجم  دـنروآ .  یم  يور  داسف  تاوهـش و  هب  و  هدرک ،  اهر  ار  يراکزیهرپ  يوقت و  هار  ءاـنغ ،  ياـهگنهآ  ریثأـت  تحت  دارفا  يرایـسب 

یجراخ دئارج  رد  هک  یئاهشرازگ  زا  یـضعب  رد  تسا .  ءانغ  نامه  دنز  یم  نماد  دسافم  نیا  هب  هچنآ  تسا و  دسافم  عاونا  زکرم  ًالومعم 
هب یناجیه  نانچنآ  دش  ارجا  اجنآ  رد  ءانغ  زا  یصاخ  گنهآ  و  دندوب ،  نارسپ  نارتخد و  زا  یهورگ  هک  یسلجم  رد  هک  میناوخ  یم  هدمآ 

حور  » ریـسفت رد  دراد .  مرـش  نآ  رکذ  زا  ملق  هک  دندروآ  راب  يدایز  عیاجف  دندش و  روهلمح  رگیدکی  هب  هک  داد  تسد  نارـسپ  نارتخد و 
ار توهـش  دنک ،  یم  مک  ار  ایح  هک  دـیزیهرپب  انغ  زا  تفگ : یم  اهنآ  هب  هک  دـنک  یم  لقن  هیما » ینب   » نارـس زا  یکی  زا  ینخـس  یناعملا ، »

نیا و  ( . 1) دهد یم  ماجنا  یتسم  هک  دنک  یم  ار  يراک  نامه  و  دوش ،  یم  بارـش  نیـشناج  دنکـش ،  یم  مهرد  ار  تیـصخش  دـیازفا  یم 
قافن حور  انغ  هک  تسا  هدمآ  ًارارک  یمالـسا  تایاور  رد  مینیب  یم  رگا  و  دندوب .  هدرب  یپ  نآ  دسافم  هب  زین  اهنآ  یتح  هک  دـهد  یم  ناشن 

اوـقت و زا  يریگ  هراـنک  داـسف و  هـب  یگدوـلآ  حور  ناـمه  قاـفن  حور  تـسا ،  تـقیقح  نـیمه  هـب  هراــشا  دــهد  یم  شرورپ  بـلق  رد  ار 
نیمه رطاخ  هب  دـنوش  یمن  دراو  تسا  نآ  رد  اـنغ  هک  يا  هناـخ  رد  ناگتـشرف  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  رگا  زین  و  تسا .  يراـکزیهرپ 

ـ  ادـخ دای  زا  ندـش  لفاغ  ب ـ  دـنرازیب .  هدولآ  ياهطیحم  نیا  زا  و  دـنیکاپ ،  بلاط  دـنکاپ و  ناگتـشرف  هک  ارچ  تسا ،  داـسف  هب  یگدولآ 
نانچنآ ار  ناسنا  ءانغ  هک  تسا  تقیقح  نیمه  هب  هراـشا  تسا ،  هدـمآ  یمالـسا  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  اـنغ »  » ریـسفت رد  هک  وهل »  » هب ریبعت 

نم وهف  هللا  رکذ  نع  یهلا  ام  لک  میناوخ :  یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  یثیدح  رد  دزاس .  یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  هک  دنک  یم  تاوهـش  تسم 
رب راـبنایز  راـثآ  ج ـ  ( . 2 «) تسا رامق  مکح  رد  نآ  دربب ) ورف  تاوهـش  رد  و   ) دـنک لـفاغ  ادـخ  داـی  زا  ار  ناـسنا  هک  يزیچ  ره  و  رـسیملا :

ناهد و قیرط  زا  یهاگ  ردـخم  داوم  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ،  باصعا  ریدـخت  مهم  لماوع  زا  یکی  تقیقح ،  رد  یقیـسوم  انغ و  باصعا ـ 
دننام  ) قیرزت قیرط  زا  هاگ  و  نیئوره . ) دـننام   ) هماش سح  ندـیئوب و  قیرط  زا  هاـگ  و  بارـش . ) دـننام   ، ) دـنوش یم  ندـب  دراو  ندیـشون 

یم ورف  هئشن  رد  ار  دارفا  نانچ  یصوصخم ،  ياهگنهآ  انغ و  یهاگ  لیلد  نیمه  هب  انغ . ) دننام   ) تسا هعماس  سح  قیرط  زا  هاگ  و  نیفرم )
دنک یم  داجیا  فیفخ  ریدخت  لاح  نیع  رد  اما  دسر  یمن  هلحرم  نیا  هب  هاگ  هتبلا  دـهد ،  یم  تسد  اهنآ  هب  یتسم  هب  هیبش  یتلاح  هک  درب ، 

یفارگویب هب  قیقد  هجوت   . » دیدش ای  دشاب  فیفخ  نآ  ریدخت  هاوخ  دراد ،  دوجو  انغ  رد  ردخم  داوم  دـسافم  زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب  و  . 
باصعا هتفر  هتفر  هک  اجنآ  ات  دنا ،  هدیدرگ  یحور  ياهیتحاران  راچد  جیردت  هب  رمع  نارود  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ناناد  یقیسوم  ریهاشم 
راپـسهر نونج  راید  هب  و  هداد ،  فک  زا  ار  دوخ  رعاشم  یهورگ  و  هدـش ،  یناور  ياـهیرامیب  هب  ـالتبم  يا  هدـع  و  هداد ،  تسد  زا  ار  دوخ 

هدش یناهگان  هتکـس  راچد  هتفر و  الاب  ناشنوخ  راشف  هجرد  یقیـسوم  نتخاون  ماگنه  یـضعب  هدیدرگ  ناوتان  جلف و  يا  هتـسد  دـنا ،  هدـش 
ناناد و یقیـسوم  زا  یعمج  تالاح  تسا  هدـش  هتـشون  یمدآ  باصعا  رب  یقیـسوم  رابنایز  راـثآ  هنیمز  رد  هک  یبتک  زا  یـضعب  رد  ( 3 «) دنا
زا ار  دوخ  ناج  سلجم  نامه  رد  و  هدـش ،  یناهگان  گرم  هتکـس و  راتفرگ  همانرب  يارجا  ماگنه  هب  هک  تسا  هدـمآ  فورعم  ناگدـنناوخ 

و نوخ ،  راشف  بلق و  رب  و  نونج ،  دـیلوت  ّدحرـس  ات  باصعا  رب  یقیـسوم  انغ و  شخبنایز  راـثآ  هکنیا  نخـس  هاـتوک  ( . 4) دنا هداد  تسد 
نینچ هدش  هیهت  ام  رـصع  رد  اهریم  گرم و  زا  هک  یئاهرامآ  زا  درادن .  يدایز  ثحب  هب  زاین  هک  تسا  يدح  هب  رگید  بولطمان  تاکیرحت 

دنا هدرک  رکذ  یفلتخم  روما  ار  شیازفا  نیا  لماوع  تسا ،  هتفای  يدایز  شیازفا  هتشذگ  هب  تبسن  یناهگان  ياهگرم  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
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 ، مدرم يرادـیب  زا  هشیمه  ناـهج  نارگرامعتـسا  رامعتـسا  راـک  رازبا  زا  یکی  اـنغ  د ـ  ناـهج .  حطـس  رد  یقیـسوم  اـنغ و  شیازفا  هلمج  زا 
اه هعماج  ندرب  ورف  رامعتسا ،  همادا  يارب  اهنآ  هدرتسگ  ياه  همانرب  زا  یـشخب  لیلد  نیمه  هب  دنا ،  هتـشاد  تشحو  ناوج ،  لسن  ًاصوصخم 

کی هکلب  درادـن ،  یتراجت  هبنج  اـهنت  ردـخم  داوم  زورما  تسا .  ملاـسان  ياهیمرگرـس  عاونا  شرتسگ  یهاـگآان و  يربخیب و  تلفغ و  رد 
زا و  رگید ،  ملاسان  ياهیمرگرس  نینچمه  رامق و  ياهپولک  ءاشحف ،  زکارم  داجیا  تسا ،  يرامعتسا  ياهتـسایس  ینعی  یـسایس ،  مهم  رازبا 

لیلد نیمه  هب  و  دـنراد ،  رارـصا  نآ  رب  مدرم  راکفا  ریدـخت  يارب  اهنآ  هک  تسا  يرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  یقیـسوم ،  اـنغ و  هعـسوت  هلمج 
 . تسا عوضوم  نیمه  یعمج  طابترا  لئاسو  هدمع  ياه  همانرب  زا  دـهد و  یم  لیکـشت  یقیـسوم  ار  ناهج  ياهویدار  تقو  هدـمع  تمـسق 

هحفص باصعا  ناور و  رب  یقیسوم  ریثأت  3 ـ  هحفص 235 .  دلج 12  هعیشلا  لئاسو  2 ـ  هحفص 60 .  دلج 21  یناعملا  حور  ریسفت  1 ـ  ( 5)
هنومن 17/22 ریسفت  5 ـ  دوش .  هعجارم  دعب  هب  هحفص 92  قباس  كردم  نامه  هب  4 ـ   . 26

؟  تسیچ انز  میرحت  هفسلف  131 ـ 

تخانـش ببـس  اهنت  هن  شدوجو  هک  يا  هطبار  ناردـپ ،  نادـنزرف و  هطبار  نتفر  نایم  زا  و  هداوناـخ ،  ماـظن  رد  جرم  جره و  شیادـیپ   1 ـ 
نیا همادا  ببـس  رمع  لوط  ماـمت  رد  هک  ار  یتـبحم  ياـه  هیاـپ  و  ددرگ ،  یم  نادـنزرف  زا  لـماک  تیاـمح  بجوـم  هکلب  تسا ،  یعاـمتجا 

طباور هیاپ  رب  هک  یعامتجا  طباور  دـندرگ  ناوارف  ردـپ  یب  عورـشمان و  نادـنزرف  هک  يا  هعماج  رد  هصالخ ،  دراذـگ .  یم  تسا  تیامح 
هک مینک  رکف  نینچ  هظحل  کی  تسا  یفاک  عوضوم  نیا  تیمها  هب  ندرب  یپ  يارب  ددرگ .  یم  لزلزت  راچد  تخـس  هدش  ناینب  یگداوناخ 

تحت دـنوش  دـّلوتم  یطئارـش  نینچ  رد  هک  یتیوه  یب  نادـنزرف  دوش ،  هدـیچرب  جاودزا  ددرگ و  زاجم  یناسنا  هعماج  لک  رد  اـنز  هچناـنچ 
يا هدننک  نییعت  شقن  هک  تبحم  رصنع  زا  هتشذگ  نیا  زا  ندش .  گرزب  ماگنه  هب  هن  دلوت و  زاغآ  رد  هن  دنتسین ،  یـسک  تیامح  شـشوپ 

 ، داعبا همه  رد  تنوشخ  اب  ماوت  یناویح  ًالماک  هعماج  کی  هب  یناسنا  هعماج  و  دـنوش ،  یم  مورحم  دراد  اهتنوشخ  اهتیانج و  اـب  هزراـبم  رد 
ار یئاهناتساد  تسا ،  نازابسوه  نایم  رد  یعامتجا  يدرف و  ياهشکمشک  اهدروخرب و  عاونا  ببس  نیگنن  لمع  نیا  2 ـ  ددرگ .  یم  لیدبت 
رد هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  یبوخ  هب  دـنا  هتـشون  هدرک و  لقن  داسف  زکارم  ماندـب و  ياـه  هلحم  لـخاد  عضو  یگنوگچ  زا  یـضعب  هک 

عاونا هعاشا  ثعاـب  لـمع  نیا  هک  تسا  هدرک  تباـث  ملع  هداد و  ناـشن  هبرجت  3 ـ  دهد .  یم  خر  تایانج  نیرتدـب  یـسنج  تافارحنا  رانک 
هزادنا هچ  ات  هک  دهد  یم  ناشن  رامآ  زاب  دنا  هدرک  مهارف  زورما  نآ  راثآ  بقاوع و  اب  هزرابم  يارب  هک  یتالیکـشت  مامت  اب  تسا و  اهیرامیب 

یم لسن  عطق  نادنزرف و  نتـشک  نینج و  طوقـس  ببـس  ًابلاغ  لمع  نیا  4 ـ  دـنهد .  یم  هداد و  تسد  زا  ار  دوـخ  تمالـس  هار  نیا  زا  دارفا 
همادا هار  رـس  رب  یگرزب  عنام  دـنزرف  دوجو  ًالوصا  و  دنتـسین ،  نادـنزرف  هنوگنیا  يرادـهگن  هب  رـضاح  زگره  ینانز  نینچ  هک  ارچ  ددرگ ، 

نادنزرف هنوگنیا  ناوت  یم  هک  موهوم ،  ًالماک  هیضرف  نیا  و  دنربب .  نایم  زا  ار  اهنآ  دننک  یم  یعس  هشیمه  اذل  دشاب ،  یم  نانآ  موش  لامعا 
ردام ردپ و  یب  نادنزرف  شرورپ  هک  هدیدرگ  تباث  و  هدش ،  نشور  لمع  رد  شتسکش  درک  يروآ  عمج  اهتلود  رظن  ریز  یتاسـسؤم  رد  ار 

همه دقاف  تیصخش و  یب  راکتیانج  لدگنـس : ینادنزرف  تسا ،  یبوغرمان  رایـسب  لوصحم  هزات  و  دراد ،  تالکـشم  ردقچ  تروص  نیا  هب 
سنا یگدـنز و  لیکـشت  رد  كارتشا  هکلب  تسین ،  یـسنج  هزیرغ  عابـشا  هلأـسم  اـهنت  جاودزا  زا  فدـه  هک  درک  شومارف  دـیابن  5 ـ  زیچ !

هب درم  نز و  صاصتخا  نودـب  هک  تسا  جاودزا  راثآ  زا  تاـیح  نوئـش  همه  رد  يراـکمه  نادـنزرف و  تیبرت  و  يرکف ،  شمارآ  یحور و 
مدینـش ربمایپ  زا  دیوگ : یم  یثیدح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  تسین .  ریذپ  ناکما  اهنیا  زا  کیچیه  نانز  میرحت  رگیدکی و 

یکی تسا  ایند  رد  هک  اهنآ  اما  تسا .  ترخآ  رد  نآ  تمسق  هس  ایند و  رد  نآ  تمسق  هس  تسا ،  ءوس  رثا  شش  انز  رد  : » دومرف یم  نینچ 
رد هک  هس  نآ  اما  و  دنک .  یم  اهناسنا  يدوبان  رد  عیرـست  و  دـنک ،  یم  عطق  ار  يزور  دریگ  یم  ناسنا  زا  ار  تینارون  افـص و  هک  تسا  نیا 

هحفص دلج 6  عمجم  ریـسفت  1 ـ  ( 2 ( . ) 1 «) تسا خزود  شتآ  رد  دولخ ـ  ای  لوخد ـ  باـسح و  یتخـس  راـگدرورپ ،  بضغ  تسا  ترخآ 
هنومن 12/103 ریسفت  2 ـ   . 414
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؟  تسیچ یئارگ  سنجمه  میرحت  هفسلف  -132

رد دوش  یم  هدینـش  یتح  تسین و  رفنت  دروم  اهیتشز  هنوگ  نیا  تسا ،  دایز  هداعلا  قوف  یـسنج  ياه  یگدولآ  هک  برغ  يایند  رد  هچرگ   
یلو هدرک !! ادـیپ  ینوناق  زاوج  عوضوم  نیا  هتـشذگ  ناملراپ  زا  تحاقو  لامک  اب  هک  ینوناـق  قبط  ناتـسلگنا  دـننامه  اـهروشک  زا  یـضعب 

یضعب یهاگ  تسا .  تباث  دوخ  ياج  رد  نآ  یعامتجا  یناور و  یقالخا و  دسافم  دهاک و  یمن  نآ  حبق  زا  زگره  اهیتشز  هنوگ  نیا  عویش 
! . میرادن غارـس  نآ  يارب  یبط  عنم  هنوگچیه  ام  دـنیوگ  یم  ناشلمع  هیجوت  يارب  دـنراد  ار  اهیگدولآ  هنوگنیا  هک  يدام  بتکم  ناوریپ  زا 

ار وا  لداعت  دراذگ و  یم  رثا  ناسنا  دوجو  نامتخاس  تایحور و  مامت  رد  یسنج  فارحنا  هنوگ  ره  ًالوصا  هک  دنا  هدرک  شومارف  اهنآ  یلو 
نیرتراد هشیر  زا  لیامت  نیا  دراد و  فلاـخم  سنج  هب  یـسنج  لـیامت  ملاـس  یعیبط و  تروص  هب  ناـسنا  هکنیا : حیـضوت  دـنز .  یم  مه  رب 

یناور فارحنا  يرامیب و  عونکی  دزاس ،  فرحنم  شیعیبط  ریـسم  زا  ار  لیامت  هک  يراک  هنوگره  تسا .  وا  لسن  ءاقب  نماض  ناسنا و  زئارغ 
لماک درم  کی  مادـکچیه  دـهد  یم  يراک  نینچ  هب  نت  هک  يدرم  ای  دراد و  قفاوم  سنج  هب  لیامت  هک  يدرم  دـنک .  یم  داجیا  ناسنا  رد 

نیا همادا  تسا .  هدش  رکذ  تافارحنا  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  یئارگ ) سنجمه  « ) مسیلآوکسومه  » یـسنج روما  ياهباتک  رد  دنتـسین ، 
تاساسحا دهد  یم  رد  راک  نیا  هب  نت  هک  یسک  دروم  رد  دشک و  یم  ًاجیردت  ناسنا  رد  فلاخم  سنج  هب  تبسن  ار  یسنج  تالیامت  راک 

زا دعب  هک  يروط  هب  دنوش ،  یم  یجازم  درـس  حالطـصا  هب  یـسنج و  طرفم  فعـض  راتفرگ  ود  ره  و  دوش ،  یم  ادـیپ  وا  رد  ًاجیردـت  هنانز 
مـسیناگرا رد  مه  نز  درم و  یـسنج  تاساسحا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوب .  دنهاوخن  فلاخم ) سنج  اب  شزیمآ   ) یعیبط شزیمآ  هب  رداق  یتدم 

رب هبرـض  دـح  هچ  ات  یعیبط  تاساسحا  نداد  تسد  زا  هک  دوش  یم  نشور  نانآ ،  هژیو  قالخا  تایحور و  رد  مه  تسا و  رثؤم  اـهنآ  ندـب 
دنوش یـسنج  فعـض  راتفرگ  نانچ  دنتـسه ،  یفارحنا  نینچ  راتفرگ  هک  يدارفا  تسا  نکمم  یتح  و  دزاس ،  یم  دراو  ناسنا  حور  مسج و 

نتشیوخ زا  یگناگیب  عونکی  دوخ  رد  دنتسین و  ملاس  ًابلاغ  یناور  رظن  زا  صاخـشا  هنوگ  نیا  دننکن .  ادیپ  دنزرف  دیلوت  رب  تردق  رگید  هک 
یم تسد  زا  ًاجیردت  تسا  يزوریپ  عون  ره  طرـش  هک  ار  هدارا  تردق  دننک .  یم  ساسحا  دنراد  قلعت  نآ  هب  هک  يا  هعماج  زا  یگناگیب  و 

رد یتح  دنریگن و  نتشیوخ  حالصا  هب  میمصت  يدوز  هب  رگا  اهنآ  دنک .  یم  هنال  اهنآ  حور  رد  یتوافت  یب  ینادرگرـس و  عونکی  و  دنهد ، 
دش دهاوخ  لکشم  نآ  كرت  دیآرد ،  اهنآ  يارب  یتداع  تروص  هب  لمع  نیا  دنهاوخن و  کمک  یناور  ای  یمـسج  بیبط  زا  موزل  تروص 

ًاجیردت یناور  ینادرگرـس  لاح  رهب  لمع .  دـهاوخ و  یم  میمـصت  تسین ،  رید  تشز  تداع  نیا  كرت  يارب  تقوچیه  لاح  ره  رد  یلو  ، 
بلاج تسا .  رگید  گرزب  یتخبدـب  کی  نیا  دـیناشک و  دـهاوخ  رگید  یقالخا  تاـفارحنا  یلکلا و  تابورـشم  ردـخم و  داوم  هب  ار  اـهنآ 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  تسا ،  هدش  دسافم  نیا  هب  هراشا  ینعمرپ  هاتوک و  یتارابع  رد  یمالـسا  تایاور  رد  هکنیا 
اهنز زا  نادرم  دوب  لالح  نارـسپ  اب  شزیمآ  رگا  : » دومرف تسا » هدرک  مارح  ار  طاول  دنوادخ  ارچ  : » درک لاؤس  وا  زا  یـسک  هک  میناوخ  یم 

قفاوم و سنج  یعیبط  شزیمآ  نتفر  نیب  زا  ثعاب  دش و  یم  ناسنا  لسن  عطق  ثعاب  نیا  و  دندش ،  یم  لیم ) یب  نانآ  هب  تبـسن  و   ) زاین یب 
زا یکی  مالسا  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  رکذ  ( . 1 «) دروآ یم  رابب  یعامتجا  یقالخا و  دایز  دسافم  راک  نیا  تشگ و  یم  فلاخم 

رگا ینعی  تسا  مارح  لعاف  رب  لوعفم  صخـش  رتخد  ردام و  رهاوخ و  جاودزا  هک  تسنآ  هدـش  لئاق  يدارفا  نینچ  يارب  هک  ار  یئاهتازاجم 
 . هحفص 252 دلج 14  هعیشلا  لئاسو  1 ـ  ( 2  . ) دنوش یم  يدـبا  مارح  وا  يارب  نانز  نیا  دـش .  هتفرگ  تروص  جاودزا  زا  لبق  يراک  نینچ 

هنومن 9/194 ریسفت  2 ـ 

؟  تسیچ یلکلا  ياه  هباشون  میرحت  هفسلف  133 ـ 

یلکلا ياه  هباشون  میرحت  هفسلف 

تابورـشم هب  داتعم  هلاس  ات 23  هلاـس  ناـناوج 21  زا  هاـگره  هک  دراد ،  یم  راـهظا  برغ  روهـشم  نادنمـشناد  زا  یکی  رمع : رد  لـکلا  رثا   
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ياهناوج هک  هدرک  تباث  يرگید  روهشم  دنمشناد  دنوش .  یمن  فلت  مه  رفن  داتعم 10  ریغ  ياهناوج  زا  لباقم ،  رد  دنریمب  رفن  یلکلا 51 
ياهیناپمک هک  یتایبرجت  رثا  رب  دننک .  یمن  رمع  لاس  زا 35  رتشیب  لکلا  ندیشون  رثا  رد  دننک  رمع  لاس  هاجنپ  دور  یم  راظتنا  هک  هلاس   20

ناشن يرگید  رامآ  تسا .  رتمک  دصرد  یلا 30   25 نارگیدب ،  تبسن  لکلا  هب  ناداتعم  رمع  هک  تسا ،  هدش  تباث  دنا ،  هدرک  رمع ) همیب  )
تاکن تیاعر  اب  رمع  طـسوتم  دـح  هک  یتروص  رد  تسا ،  لاـس  یلا 50  دودـح 35  رد  لکلا  هب  ناداتعم  رمع  طسوتم  دـح  هک  دـهد  یم 

 . تسالاب هب  لاس  زا 60  یتشادهب 

لسن رد  لکلا  رثا 

ود ره  درم  نز و  رگا  دـنک و  یم  لقتنم  دوخ  دـنزرف  هب  ار  داح  مسیلکلا  ضراوع  دـصرد  تسا 35  تسم  هفطن  داقعنا  نیح  رد  هک  یـسک 
اجنیا رد  ار  يرامآ  دوش  هجوت  رتهب  نادـنزرف  رد  لکلا  رثا  هب  هکنیا  يارب  دوش  یم  رهاظ  هچب  رد  داـح  ضراوع  دـصرددص  دنـشاب ،  تسم 

و دصرد ،  یلکلا 31  ناردام  زا  و  دصرد ،  یلکلا 45  ناردام  ناردپ و  زا  دنا  هدمآ  ایندب  یعیبط  تقو  زا  رتدوز  هک  یناکدوک  میروآ : یم 
ناردام زا  و  دصرد ،  یلکلا 6  ناردپ  زا  دنرادن ،  ار  یگدنز  یئاناوت  دلوت  ماگنه  هک  یناکدوک  دـنا .  هدوب  دـصرد ،  یلکلا 17  ناردپ  زا 

 ، تسا هدوب  دـصرد  یلکلا 45  نارداـم  زا  دـصرد و  یلکلا 75  ناردام  ناردـپ و  زا  دـنا  هدوب  دـق  هاتوک  هکیناکدوک  دـصرد ،  یلکلا 45 
 . تسا هدوب  دصرد  یلکلا 75  ناردپ  زا  دصرد و  ناردام 75  زا  دنا  هدوب  یحور  ینالقع و  یفاک  يورین  دقاف  هکیناکدوک 

قالخا رد  لکلا  رثا 

دوخ نادنزرف  یناردپ  هک  هدش  هدید  ررکم  هکیروطب  دوش  یم  فیعض  دنزرف  نزب و  تبسن  تبحم  یگداوناخ و  هفطاع  یلکلا  صخـش  رد 
 . دنا هتشک  دوخ  تسد  اب  ار 

لکلا یعامتجا  ياهنایز 

: تسا رارق  نیا  زا  اهتـسیلکلا  یعاـمتجا  مـئارج  تـسا  هدوـمن  هـیهت  رد 1961  نوین »  » رهـش ینوناـق  یکـشزپ  يوتیتـسنا »  » هک يراـمآ  قبط 
 . دصرد اهتسیلکلاب 5/88  طوبرم  ياهتقرس  دصرد  لکلا 8/77  ندیشون  رثا  رد  اهحرج  برـض و  دصرد .  یمومع 50  ياه  لتق  نیبکترم 

لاح رد  گرزب  مئارج  تایانج و  عطاق  تیرثکا  هک  دـهد  یم  ناـشن  راـمآ  نیا  دـشاب .  یم  دـصرد ،  اهیلکلاب 8/88  طوبرم  یـسنج  مئارج 
 . دهد یم  يور  یتسم 

یلکلا تابورشم  يداصتقا  ياهنایز 

هجدوب باسح  یلو  دننک ،  یم  ار  بارش  یتایلام  تادیاع  عفانم و  باسح  اهتموکح  هنافـسأتم  دیوگ : یم  فورعم  ياهکـشزپناور  زا  یکی 
رد ار  یحور  ياهیرامیب  دایدزا  ياه  باسح  اهتلود  رگا  دنا ،  هدرکن  دوش ،  یم  بارش  دسافم  میمرت  فرـص  هک  ار  يرگید  تفگنه  ياه 

یلبنت و و  كاپ ،  ياهلـسن  داسف  و  یتسم ،  رثا  رد  یگدـننار  تافداصت  و  اهبنارگ ،  ياهتقو  فالتا  و  طحنم ،  هعماج  ياهتراسخ  عاـمتجا و 
اـهیلکلا و دـالوا  یتسرپرـس  تهج  اههاگـشرورپ  و  سیلپ ،  ياـهیراتفرگ  تاـمحز و  گـنهرف و  ندـنام  بقع  و  يراـک ،  یب  يدـیق و  یب 

يراسگ یم  زا  یـشان  ياهتراسخ  رگید  و  اهیلکلا ،  زا  نیمرجم  يارب  اهنادنز  اهنآ و  تایانج  يارب  يرتسگداد  تالیکـشت  و  اهناتـسرامیب ، 
 ، تسا چیه  هدربمان  تراسخ  ربارب  رد  ددرگ ،  یم  دیاع  بارـش  تایلام  ضراوع و  ناونعب  هک  يدـمآرد  تسناد  دـنهاوخ  دـننکب  اجکی  ار 

هداوناخ ندروخ  مهب  و  نازیزع ،  گرم  اریز  دیجنس ،  ناوت  یمن  لوپ  رالد و  اب  اهنت  ار  یلکلا  تابورـشم  فرـص  زیگنا  فسا  جیاتن  هوالعب 
لکلا ياهررـض  هصالخ  دـشاب .  یمن  لوپ  اب  هسیاقم  لباق  هجو  چـیه  هب  یناسنا ،  رکفتم  ياهزغم  نادـقف  هتفر و  داـب  رب  ياـهوزرآ  و  اـه ، 
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درک تنامض  ناوت  یم  دندنبب  ار  اه  هناخیم  زا  یمین  برد  دننک  تنامض  اه  تلود  رگا  نادنمـشناد  زا  یکی  هتفگ  هب  هک  تسا  دایز  ردقنآ 
هظحل دنچ  ًاضرف  ای  دشاب و  رشب  يارب  يدوس  یلکلا  تابورـشم  تراجت  رد  رگا  میوش .  زاین  یب  اهناتـسرامیت  اهناتـسرامیب و  زا  یمین  زا  هک 

هک يروطب  تسا  رت  ینالوط  رتعیـسو و  رتشیب ،  تاجرد ،  هب  نآ  ناـیز  دوش ،  بوسحم  يدوس  وا  يارب  اـهمغ  ندرک  شومارف  يربخ و  یب 
فلتخم ياهرامآ  زا  تسا  يا  هعومجم  تاکن  نیا  میوش ،  یم  روآدای  ار  يرگید  تاکن  اـجنیا  رد  ( 1  . ) دنتسین هسیاقم  لباق  مهاب  ود  نیا 

رد هک  يراـمآ  بجوـم  هب  1 ـ  تسا : ایوگ  اـهنایز  نیا  تمظع  قمع و  ناـیب  يارب  حورـشم  ثحب  کـی  هزادـنا  هب  یئاـهنت  هب  مادـک  ره  هک 
ربارب رد  هک  هدـمآ  تسدـب  نینچ  دوب ،  هدـش  هسیاقم  نآ  رد  رگید  ياهنونج  اب  نونج  نیا  و  تفای ،  راشتنا  یلکلا  نونج  هرابرد  ناتـسلگنا 

اکیرمآ ياهناتـسرامیت  زا  هک  يرگید  راـمآ  بجوـم  هب  2 ـ  ( . 2 !) تسا هتـشاد  دوجو  رگید  لـلع  هب  هناوید  طـقف 53  یلکلا  هناوید   2249
یم ماتنب »  » مان هب  یسیلگنا  نادنمشناد  زا  یکی  3 ـ  ( 3 !) دهد یم  لیکشت  یلکلا  نارامیب  ار  اهنآ  یناور  نارامیب  زا  دصرد  هدمآ 85  تسدب 
نیئآ دیازفا : یم  سپس  دنک ،  یم  هناوید  یبونج  ياهروشک  رد  و  هلبا ،  ندوک و  ار  ناسنا  یلامش  ياهروشک  رد  یلکلا  تابورشم  دسیون :

لاح رد  هک  یناسک  زا  رگا  4 ـ  ( . 4) دشاب یم  مالـسا  تازایتما  زا  یکی  نیا  تسا و  هدرک  میرحت  ار  یلکلا  ياه  هباشون  عاونا  مامت  مالـسا 
يروآ ماسرـس  مقر  دوش ،  هیهت  يرامآ  دنا  هداد  دابرب  ار  یئاهنامناخ  هتخاس و  ناریو  ار  یئاه  هناخ  هدز و  تیانج  ای  راحتنا  هب  تسد  یتسم 
تاـفلت يرگید  راـمآ  قبط  6 ـ  ( 6 !) دـننک یم  لـکلا  يادـف  ار  دوخ  ناـج  رفن  زور 440  ره  هـــسنارف ،  رد  5 ـ  ( . 5) دهد یم  لیکـشت  ار 

ياهیرامیب رد  نادنمـشناد  هدـیقع  هب  تسا و  هدوب  مود  یناهج  گنج  رد  روشک  نآ  تافلت  ربارب  ود  لاسکی  رد  اکیرمآ  یناور  ياـهیرامیب 
مان هب  نادنمـشناد  زا  یکی  طـسوت  هک  يراـمآ  بجوم  هب  7 ـ  ( 7 !) دنا هتشاد  یـساسا  شقن  راگیـس »  » و یلکلا »  » تابورـشم اکیرمآ  یناور 
دض مئارج  دصرد   30 حرجو ،  برض  دصرد ،  يدمع 75  ياهلتق  دصرد  دش 60  زاربا  مولع  هلجم  درگلاس  نیمتسیب  تبـسانم  هب  رگوه » »

نیمه زا  يرامآ  بجوم  هب  تسا و  هدوب  یلکلا  تابورـشم  لکلا و  هب  طوبرم  تقرـس  مئارج  دـصرد   20 مراحم )! اب  انز  هلمج  زا   ) یقـالخا
قیرط زا  یـشان  ياهنایز  ناتـسلگنا  رد  اهنت  يداصتقا  رظن  زا  8 ـ  ( 8) دنتـسه تیلکلا  رثا  هقباس  ياراد  مرجم  لافطا  زا  دـصرد  دنمشناد 40 

غلبم نیا  هک  تسا ،  هدـش  دروآرب  ناـموت ) نویلیم  ًابیرقت 1750   ) لاـس رد  رـالد  نویلیم  هب 50  مسیلکلا  رطاخ  هب  راـک  زا  نارگراـک  تبیغ 
ياهنایز هراـبرد  هک  يراـمآ  بجوم  هب  9 ـ  ( . 9) دنک نیمأت  ار  ناتـسریبد  ناتـسبد و  ناتـسکدوک و  نارازه  داجیا  هنیزه  دـناوت  یم  یئاهنتب 

ریز حرـش  هب  یـصخش  تاراسخ  زا  ریغ  هسنارف  هجدوب  رب  لاـس  رد  کـنارف  دراـیلیم  لکلا 137  هتفاـی : راـشتنا  هسنارف  رد  یلکلا  تابورـشم 
کنارف درایلیم   10 هیریخ .  یمومع و  نواعت  جرخ  کنارف  دراـیلیم   40 اهنادـنز .  يرتسگداد و  جرخ  کنارف  درایلیم   60 دنک : یم  لیمحت 

یناور و نارامیب  دادعت  هک  دوش  یم  نشور  بیترت  نیا  هب  و  یعامتجا ! تینما  هنیزه  کنارف  درایلیم   70 اهیلکلا .  يارب  اهناتسرامیب  جراخم 
(11 ( . ) 10) دراد میقتسم  بسانت  اه  هناخیم  دادعت  اب  اهفداصت  اهزواجت و  اهتقرس و  نینوخ و  ياهعازن  اهلتق و  اهناتسرامیب و 

اهتشون یپ 

لوا دلج  يواطنط  ریـسفت  4 ـ  هحفص 65 .  لکلا  موی  زوپمـس  باتک  3 ـ  هحفص 65 .  لکلا  موی  زوپمـس  باتک  هنومن 2/74 2 ـ  ریـسفت  1 ـ 
لسن تاراشتنا  هعومجم  7 ـ  هحفص 205 .  ام  نرق  یعامتجا  ياهالب  6 ـ  يدج ج 3 ص 790 .  دـیرف و  فراعملا  ةرئاد  5 ـ  هحفص 165 . 

ياهتفرشیپ هعلاطم  زکرم  هیرشن  10 ـ  هحفص 330 .  مود  لاس  ناوج  لسن  تاراشتنا  هعومجم  9 ـ  هحفص 66 .  لکلا  موی  زوپمس  8 ـ  ناوج . 
هنومن 5/74 ریسفت  11 ـ  رامق . ) لکلا و  هرابرد   ) ناریا

؟  تسیچ كوخ  تشوگ  میرحت  هفسلف  134 ـ 

یسنج روما  رد  كوخ  فیثک ،  تسا  یناویح  و  تسا ،  یتریغ  یب  لبمس  دنروخ  یم  ار  نآ  تشوگ  رتشیب  هک  نایئاپورا  دزن  یتح  كوخ   
صوـصخ رد  اذـغ  نیا  ریثأـت  تسا ،  تباـث  ملع  رظن  زا  هک  تاـیحور  رد  اذـغ  ریثأـت  رب  هوـالع  تـسا و  یلاـباالو  تواـفت  یب  هداـعلا  قوـف 
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رد و  تسا ،  هدش  مالعا  زین  كوخ  تشوگ  تمرح  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  تعیرش  رد  تسا .  دوهشم  یسنج  لئاسم  رد  يرگیلاباال 
هک تسا  بجعت  ياج  تسا .  هدش  یفرعم  كوخ  ناطیش ،  رهظم  اهناتـساد ،  نمـض  رد  و  دنا ،  هدش  هیبشت  كوخ  هب  ناراکهانگ  لیجانا ، 

همه يارب  رگید  يوس  زا  تسا و  شدوخ  تالوضف  زا  یهاگ  تافاثک و  زا  ًاعون  كوخ  كاروخ  وسکی  زا  دـننیب  یم  دوخ  مشچ  اب  یـضعب 
رد مه  زاـب  تسا  ودـک » مرک   » عونکی و  نیـشیرت »  » مرک ماـنب  كاـنرطخ  لـگنا  عون  ود  ياراد  دـیلپ  ناوـیح  نیا  تشوـگ  هک  هدـش  نشور 

ببـس ناسنا  رد  دـنک و  يزیر  مخت  رازه  هامکی 15  رد  هک  تسا  یفاک  نیـشیرت »  » مرک اـهنت  دـنزرو .  یم  رارـصا  نآ  تشوگ  زا  هدافتـسا 
شراخ باصعا ،  شـشک  یمـسیتامر ،  ياهدرد  لاهـسا ،  صوصخم  ياهبت  هجیگرـس ،  ینوخ ،  مک  دـننام  ینوگاـنوگ  ضارما  شیادـیپ 

تـشوگ ولیک  کی  رد  ددرگ .  هریغ  سفنت و  اذغ و  ندـیعلب  ندـیوج و  لمع  یتخـس  یگتـسخ ،  یگتفوک و  اه ،  هیپ  مکارت  ندـب ،  لخاد 
هیسور روشک  زا  یتمسق  رد  لبق  لاس  دنچ  هک  دش  ببـس  روما  نیمه  دیاش  دشاب و  نیـشیرت »  » مرک دازون  نویلیم  تسا 400  نکمم  كوخ 
مالسا نیئآ  ادخ ،  نیئآ  دنک  یم  ادیپ  يا  هزات  هولج  نامز  رورم  هب  شتاروتسد  هک  ینیئآ  يرآ  دش .  مالعا  عونمم  كوخ  تشوگ  ندروخ 

هک ضرف  هب  یلو  دومن ،  كاپ  اهنآ  زا  ار  كوخ  تشوگ  تشک و  ار  اهلگنا  نیا  مامت  ناوت  یم  زورما  لئاسو  اب  دنیوگ  یم  یـضعب  تسا . 
راکنا لباق  كوخ  تشوگ  نایز  زاب  دـنورب  نایم  زا  یلکب  روبزم  ياهلگنا  داـیز  ترارح  رد  كوخ  تشوگ  نتخپ  اـب  یتشادـهب  لـئاسو  اـب 

اهنآ شوارت  اـه و  هدـغ  قیرط  زا  تسا و  ناویح  نآ  تافـص  يواـح  یناویح  ره  تشوگ  دـش  هراـشا  هک  یملـسم  لـصا  قبط  اریز  تسین ، 
یب تفـص  دناوت  یم  كوخ  تشوگ  ندروخ  بیترت  نیا  هب  و  دراذگ ،  یم  رثا  دننک  یم  هیذـغت  نآ  زا  هک  یناسک  قالخا  رد  اهنومروه ) )

یکی دیاش  و  دنک .  لقتنم  نآ  هدنروخ  هب  تسا  ناویح  نیا  رن  زراب  صئاصخ  زا  هک  ار  یسومان  لئاسم  هب  یئانتعا  یب  یسنج و  يراب  دنب و 
1 ( 1  . ) دشاب هدولآ  ناویح  نیا  تشوگ  زا  هیذغت  نامه  دنک  یم  تموکح  یبرغ  ياهروشک  رد  هک  یـسنج  دیدش  يراب  دنب و  یب  للع  زا 

هنومن 1/586 ریسفت   ـ

؟  تسیچ تداع  ماّیا  رد  یسنج  شزیمآ  میرحت  هفسلف  135 ـ 

تابثا ارنآ  زین  زورما  بط  هک  دروآ  یم  راب  هب  رایـسب  ياهنایز  تسا  روآرفنت  هک  نیا  رب  هوالع  یتلاـح  نینچ  رد  ناـنز  اـب  یـسنج  شزیمآ   
نوچ یـشزیمآ ،  ياهیرامیب  برکیم  شرورپ  يارب  دـعاسم  طـیحم  کـی  داـجیا  و  نز ،  درم و  ندـش  میقع  لاـمتحا  هلمج  زا  تسا ،  هدرک 
وـضع رد  تسا  ندـب  لخاد  ياـهبرکیم  زا  هدـنکآ  هک  ضیح  داوم  ندـش  دراو  و  نز ،  یلـسانت  ياـضعا  باـهتلا  زین  كازوس و  سیلفس و 
شزیر دنرادیم .  مالعا  عونمم  ار  ینانز  نینچ  اب  یسنج  شزیمآ  ناکشزپ ،  اذل  تسا ،  دوجوم  بط  بتک  رد  هک  اهنیا  ریغ  و  درم ،  یلـسانت 

مه محر  قورع  اب  ناـقتحا  لـمع  رد  زین  نادـمخت  تسا ،  نآ  طاـخم  ندـش  هتـسوپ  هتـسوپ  محر و  قورع  ناـقتحا  هب  طوبرم  ضیح  نوخ 
هفطن دورو  تروص  رد  ات  دوش  یم  محر  دراو  روبع و  پلاف »  » روپیـش مانب  يا  هلول  زا  نز  هفطن  یگ  هدعاق  نراقم  ًابیرقت  دنک .  یم  یگنهآ 
رخاوا رد  دوش و  یم  زمرق  مظنم و  يدوز  هب  یلو  هدوب  گنر  یب  مظنمان و  ءادـتبا  روبزم  ینوخ » حـشرت   . » دـنک نینج  دـیلوت  ًاـکرتشم  درم 
قورع رد  هاـم  ره  هک  تسینوخ  دوش  یم  عفد  هناـیهام  تداـع  ماـگنه  هب  هک  ینوخ  ًـالوصا  ( 1  . ) ددرگ یم  بترمان  گـنر و  مک  ًاددـجم 

نآ نراقم  و  دنک ،  یم  کمخت  کی  دیلوت  هام  ره  رد  نز  محر  میناد  یم  اریز  ددرگ ،  یم  عمج  نینج  یلامتحا  هیذـغت  يارب  محر  یلخاد 
روپیـش مانب  هلول  زا  کـمخت  هکیماـگنه  رگا  دوش ،  یم  نوخ  زا  ولمم  هفطن ،  هیذـغت  يارب  شاـب  هداـمآ  تلاـح  ناونعب  محر  یلخاد  قورع 
دوجوم ياهنوخ  دهد و  یم  نینج  لیکـشت  دشاب  دوجوم  اجنآ  رد  تسا  درم  هفطن  هک  دـیئزوتامرپسا  دوش ،  یم  محر  دراو  روبع و  پلاف » »

رادج نتفاکـش  محر و  طاخم  ندـش  هتـسوپ  هتـسوپ  رثا  رب  دوجوم  ياهنوخ  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ ،  یم  نآ  هیذـغت  فرـص  قورع  رد 
نایز لاـح  نیا  رد  یـسنج  شزیمآ  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  نخـس  نیا  زا  دوش ،  یم  جراـخ  محر  زا  ضیح  نوخ  تروصب  محر  ياـهگر 

زا لیلد  نیمه  هب  درادـن و  هفطن  شریذـپ  يارب  یعیبط  یگدامآ  هنوگ  چـیه  اهنوخ  نیا  هیلخت  عقوم  رد  نز  محر  اریز  تسا ،  عونمم  روآ و 
هنومن 2/92 ریسفت  2 ـ   . 56 نآرق ص 55 ـ  زاجعا  1 ـ  ( 2  . ) دنیب یم  همدص  نآ 
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؟  تسیچ مراحم  اب  جاودزا  میرحت  هفسلف  136 ـ 

ِتْخُألا ُتاَنب  َو  ِخْـالا  ُتاََـنب  َو  ْمُُکتـالاخ  َو  ْمُُکتاّـمَع  َو  ْمُُکتاوَخَا  َو  ْمُُکتاََـنب  َو  ْمُُکتاـهَّما  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  میناوخ  یم  هیآ 23  ءاـسن  هروس  رد 
َّنِِهب ُْمْتلَخَد  یتّاللا  ُمُِکئآِسن  ْنِم  ْمُکِروُجُح  یف  یتّاللا  ُمُُکِبئآبَر  َو  ْمُِکئآِسن  ُتاهَُّما  َو  ِۀَـعاضَّرلا  َنِم  ْمُُکتاوَخَا  َو  ْمُکَنْعَـضْرَا  یتّاللا  ْمُُکتاـهَُّماَو 

َناک َهللا  َّنِا  َفَلَـس  ْدَـق  ام  ِّالا  ِْنیَتْخُألا  َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَا  َو  ْمُِکبالْـصَا  ْنِم  َنیذَّلا  ْمُِکئاْنبَا  ِلئالَحَو  ْمُْکیَلَع  َحاـنُجالَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  اُونوُکَت  َْمل  ْنِاَـف 
رهاوخ نارتخد  ردارب و  نارتخد  اه و  هلاخ  اه و  همع  نارهاوخ و  نارتخد و  ناـتناردام و  امـش  رب  تسا  هدـش  مارح  همجرت : اـمیحَر .  ًاروُفَغ 

هتفای شرورپ  امش  ناماد  رد  هک  ناترسمه  نارتخد  رـسمه و  ناردام  امـش و  یعاضر  نارهاوخ  دنا و  هداد  ریـش  ار  امـش  هک  یناردام  امش و 
درادن یعنام  امش  يارب  اهنآ ) نارتخد   ) دیا هتشادن  اهنآ  اب  یسنج  شزیمآ  هچنانچ  دیا و  هتشاد  یـسنج  شزیمآ  اهنآ  اب  هک  ینارـسمه  زا  دنا 
رهاوخ ود  نایم  عمج  هکنیا  امـش ) رب  تسا  مارح  زین   ) و اه ) هدـناوخ  رـسپ  هن   ) دنتـسه امـش  لسن  زا  هک  ناتنارـسپ  ياهرـسمه  نینچمه )  ) و

اب جاودزا  میرحت  هفسلف  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  تسا .  نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هدش  عقاو  هتشذگ  رد  هچنآ  رگم  دینک 
هار هس  زا  تیمرحم  نآ  ساسا  رب  تسا و  هدـش  هراشا  تسا  عونمم  اهنآ  اب  جاودزا  هک  ینانز  ینعی  مراحم  هب  هیآ  نیا  رد  تسیچ ؟  مراـحم 

دنیوگ یم  یببس » طابترا   » نآ هب  هک  جاودزا  قیرط  زا  2 ـ  دوش .  یم  یبسن » طابترا   » هب ریبعت  نآ  زا  هک  تدالو  1 ـ  دوش : ادیپ  تسا  نکمم 
هدرک و دنتـسه  هتـسد  تفه  هک  یبسن  مراحم  هب  هراشا  تسخن  دوش .  یم  هتفگ  یعاضر » طاـبترا   » نآ هب  هک  یگراوخریـش  قیرط  زا  3 ـ  . 

ناتنارتخد امـش و  ناردام  : » تخالا تانب  خالا و  تانب  مکتالاخ و  مکتامع و  مکتاوخا و  مکتانب و  مکتاهما و  مکیلع  تمرح  دـیامرف : یم 
زا روظنم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـنا . » هدـش  مارح  امـش  رب  ناتنارهاوخ  نارتخد  ردارب و  نارتخد  ناتیاه و  هلاخ  اه و  همع  ناـتنارهاوخ و  و 
 ، دوش یم  لماش  ار  اهنآ  دـننام  ردـپ و  ردام  هدـج و  ردام  هدـج و  هکلب  تسین  هدـش ،  دـلوت  وا  زا  هطـساوالب  ناسنا  هک  ینز  نآ  طقف  ردام 

دریگ و یمرب  رد  زین  ار  اهنآ  نادـنزرف  رتخد و  رتخد  رـسپ و  رتخد  رتخد و  هکلب  تسین  هطـساوالب  رتخد  اهنت  رتخد ،  زا  روظنم  هک  روطنامه 
ماوقا و همه  لیلد  نیمه  هب  دنراد و  رفنت  اه  جاودزا  هنوگ  نیا  زا  ًاعبط  دارفا  همه  هک  تسا  ادیپ  هتفگان  رگید .  هتسد  جنپ  دروم  رد  نینچمه 

جاودزا هنوگ  نیا  زاوج  هب  لئاق  دوخ  یلـصا  عبانم  رد  هک  اه  یـسوجم  یتح  دنناد و  یم  عونمم  ار  مراحم  اب  جاودزا  یمک ) دارفا  زج   ) للم
دننادب نهک  مسر  تداع و  کی  زا  یـشان  ار  عوضوم  نیا  هک  دنراد  شـشوک  یـضعب  هچرگ  دـننک .  یم  راکنا  ار  نآ  زورما  دـنا ،  هدوب  اه 

 ، دنک یم  نآ  ندوب  يرطف  زا  تیاکح  ًالومعم  ینالوط ،  راصعا  نورق و  رد  رـشب ،  دارفا  مامت  نایم  رد  نوناق  کی  تیمومع  میناد  یم  یلو 
اب نوـخمه  دارفا  جاودزا  هک  هدـش  تباـث  تـقیقح  نـیا  زورما  هتـشذگ  نـیا  زا  ددرگ .  یمئاد  یموـمع و  دـناوت  یمن  تداـع  مـسر و  اریز 

یتح دنک ) يرامیب  دیلوت  نآ  دوخ  هک  نیا  هن   ) دنک یم  دـیدشت  راکـشآ و  ار  یثرا  هتفهن و  يرامیب  ینعی  دراد  یناوارف  تارطخ  رگیدـکی 
يرامیب تارطخ  دندقتعم  دنناد و  یمن  بوخ  رگیدکی  اب  ار  اه  هدازومع  دننام  ار  رترود  ًاتبسن  ماوقا  اب  جاودزا  مراحم ،  زا  هتشذگ  یضعب ، 

رد دـنک ) یمن  ًابلاغ  هک  روطنامه   ) دـنکن داـجیا  یلکـشم  رود  نادـنواشیوخ  رد  رگا  هلئـسم  نیا  یلو  ( 1) دـیامن یم  دـیدشت  ار  یثرا  ياه 
ًالومعم یسنج  ششک  هبذاج و  مراحم  نایم  رد  هوالعب  درک .  دهاوخ  لاکشا  دیلوت  ًاملسم  تسا  رتدیدش  ینوخمه »  » هک کیدزن  ناشیوخ 

یئانثتـسا ردان و  دراوم  دنتـسه و  یلومعم  يداع و  دوجوم  کی  رگیدـکی  يارب  دـنوش و  یم  گرزب  مهاب  ًابلاغ  مراـحم  اریز  درادـن  دوجو 
رگا نیاربانب  تسا ،  یئوشاـنز  دـنویپ  ماکحتـسا  طرـش  یـسنج ،  هبذاـج  هک  میناد  یم  ددرگ و  یلک  یمومع و  نیناوق  ساـیقم  دـناوت  یمن 

مکتاهما و  دیامرف : یم  هدرک و  هراشا  یعاضر  مراحم  هب  سپـس  دوب .  دهاوخ  تسـس  رادیاپان و  دریگ ،  تروص  مراحم  نایم  رد  یجاودزا 
نآرق هچرگ  دنمارح . » امش  رب  امش  یعاضر  نارهاوخ  دنهد و  یم  ریش  ار  امش  هک  یناردام  و  : » هعاضرلا نم  مکتاوخا  مکنعـضرا و  یتاللا 

 ، تسا تسد  رد  هک  یناوارف  تایاور  قبط  یلو  هدرک  هراشا  یعاضر  نارداـم  نارهاوخ و  ینعی  هتـسد  ود  هب  اـهنت  هیآ ،  زا  تمـسق  نیا  رد 
عاضرلا نم  مرحی   » هدش لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  فورعم  ثیدح  قبط  هکلب  دنتسین ،  اهنیا  هب  رـصحنم  یعاضر  مراحم 

یگراوخریـش رادقم  هتبلا  دنوش . » یم  مارح  زین  یگراوخریـش  رظن  زا  دنمارح  یبسن  طابترا  رظن  زا  هک  یناسک  مامت  «: » بسنلا نم  مرحی  ام 
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هفـسلف تسا .  هدمآ  یهقف  ياهباتک  رد  هک  دراد  یناوارف  ياهیراک  هزیر  نآ ،  تیفیک  طئارـش و  نینچمه  دنک و  یم  تیمرحم  رد  ریثأت  هک 
ًالثم دنک ،  یم  ادیپ  وا  نادنزرف  هب  تهابـش  ینیعم  صخـش  ریـش  اب  اهنآ  ناوختـسا  تشوگ و  شرورپ  هک  تسا  نیا  یعاضر  مراحم  میرحت 

كدوک و نآ  نایم  رد  تهابـش  عون  کی  دنک  یم  یـصوصخم  ومن  ریـش  نآ  اب  وا  ندب  هک  دهد  یم  ریـش  يا  هزادـنا  هب  ار  یکدوک  هکینز 
دنتـسه یبسن  ردارب  ود  دننامه  دندرگ و  یم  بوسحم  ردام  نآ  ندب  زا  یئزج  مادک  ره  تقیقح  رد  دوش و  یم  ادیپ  نز  نآ  نادنزرف  ریاس 
ناردام و  : » مکئاسن تاـهماو  1 ـ  دـنک : یم  نایب  ناونع  دـنچ  تحت  ار  اهنآ  هدرک و  مراـحم  زا  موس  هتـسد  هب  هراـشا  هلحرم  نیرخآ  رد  و  . 

يدبا مارح  وا  رب  وا و . . .  ردام  ردام  وا و  ردام  تشگ  يراج  دقع  هغیصو  دمآرد  يدرم  جاودزا  هب  ینز  هکنیا  درجم  هب  ینعی  ناتنارسمه »
هب دـنراد  رارق  امـش  ناماد  رد  هک  ناتنارـسمه  نارتخد  و  : » نهب متلخد  یتاللا  مکئاسن  نم  مکروجح  یف  یتاللا  مکبئابر  و  2 ـ  دنوش .  یم 
دنا هدوب  يرگید  رهوش  زا  هک  وا » نارتخد   » نز کی  یعرش  دقع  اب  اهنت  ینعی  دیشاب » هدرک  ادیپ  یـسنج  شزیمآ  رـسمه  نآ  اب  هکنیا  طرش 
نیا رد  دیق  نیا  دوجو  دشاب .  هدش  مه  رتسبمه  نز  نآ  اب  یعرش  دقع  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  رب  طورشم  هکلب  دنوش ،  یمن  مارح  رهوش  رب 

ار مکح  قالطا  حالطـصا  هب  و  تسین ،  یطرـش  نینچ  هب  طورـشم  تشذگ  قباس  هلمج  رد  هک  رـسمه  ردام  مکح  هک  دنک  یم  دییأت  دروم 
رد رگید  رهوش  زا  رـسمه  رتخد  رگا  هک  دـنامهف  یم  نینچ  دنـشاب » امـش  ناماد  رد  «: » مکروجح یف   » دـیق رهاـظ  هچرگ  دـنک .  یم  تیوقت 
رد هکلب  تسین  يزارتحا  دیق  حالطصا  هب  دیق  نیا  مکح ،  ندوب  ملسم  تایاور و  هنیرق  هب  یلو  تسین  مارح  وا  رب  دباین  شرورپ  ناسنا  ناماد 

دنتـسه و نیئاپ  نینـس  رد  ًالومعم  دـننک  یم  ددـجم  جاودزا  هب  مادـقا  ناشناردام  هک  نارتخد  هنوگنیا  اریز  تسا  میرحت  هتکن  هب  هراشا  عقاو 
ایآ دنتـسه ،  امـش  دوخ  نارتخد  نوچمه  عقاو  رد  اهنیا  دـیوگ  یم  هیآ  دـنبای ،  یم  شرورپ  وا  رتخد  دـننامه  دـیدج  رهوش  ناماد  رد  ًابلاغ 

دشاب یم  تهج  نیمه  هب  زین  تسا  هدش  تیبرت  ینعم  هب  هبیبر »  » عمج هک  بئابر »  » ناونع باختنا  و  دنک ؟  یم  جاودزا  دوخ  رتخد  اب  یسک 
مل ناف   ) دنتسین مارح  امش  رب  ناشنارتخد  دیتشادن  یسنج  شزیمآ  اهنآ  اب  رگا  هک  دنک  یم  هفاضا  بلطم  دیکأت  يارب  تمـسق  نیا  لابند  هب  . 
« . دنتسه امش  لسن  زا  هک  ناتنادنزرف  نارـسمه  و   . » مکبالـصا نم  نیذلا  مکئانبا  ( 2) لئالحو 3 ـ  مکیلع . ) حانج  ـالف  نهب  متلخد  اونوکت 
طخ ّتیلهاج  نارود  طلغ  موسر  زا  یکی  يور  هک  تسا  نیا  يارب  دـشاب ) امـش  لـسن  زا  هک  ینادـنزرف  « ) مکبالـصا نم   » ریبعت تقیقح  رد 

صخـش دنزرف  هک  یـسک  ینعی  دندرک ،  یم  باختنا  دوخ  دنزرف  ناونع  هب  ار  يدارفا  دوب  لومعم  نامز  نآ  رد  اریز  دوش ،  هدیـشک  نالطب 
دنزرف نارسمه  اب  لیلد  نیمه  هب  و  دوب ،  یقیقح  دنزرف  ماکحا  مامت  لومـشم  هدناوخ  دنزرف  دندناوخ و  یم  دوخ  دنزرف  مان  هب  دوب  يرگید 

اوعمجت نا  و  4 ـ  تسا .  هدش  هدرمـش  ساسا  یب  یّلک  هب  مالـسا  رد  نآ ،  ماکحا  یگدناوخ و  دنزرف  دـندرک .  یمن  جاودزا  دوخ  هدـناوخ 
رگا نیاربانب  تسین ،  زاجم  دـحاو  نامز  رد  رهاوخ  ود  اب  جاودزا  ینعی  تسا » عونمم  رهاوخ  ود  نایم  رد  عمج  امـش  يارب  و  : » نیتخـالا نیب 
نامز رد  هک  اجنآ  زا  و  درادـن .  یعنام  دریگ ،  ماجنا  یلبق  رهاوخ  زا  یئادـج  زا  دـعب  فلتخم و  ياهنامز  رد  رتشیب  ای  رهاوخ  ود  اـب  جاودزا 

دق ام  الا  : » دیوگ یم  قوف  هلمج  زا  دعب  نآرق  دندوب  هدش  یئاهجاودزا  نینچ  بکترم  يدارفا  و  دوب ،  جـئار  رهاوخ  ود  نایم  عمج  ّتیلهاج 
ماجنا یجاودزا  نینچ  نوناق ،  نیا  لوزن  زا  لبق  هک  یناسک  و  دوش ،  یمن  هتشذگ  هب  فطع  رگید ) ماکحا  دننامه   ) مکح نیا  ینعی  فلس »

زا مالـسا  هکنیا  زمر  دننک .  اهر  ار  يرگید  و  هدرک ،  باختنا  ار  ود  نآ  زا  یکی  دـیاب  نونکا  هچ  رگا  دـنرادن ،  یتازاجم  رفیک و  دـنا  هداد 
 ، دنراد دیدش  هقالع  رگیدکی  هب  تبـسن  یعیبط  دنویپ  بسن و  مکح  هب  رهاوخ  ود  هک  دـشاب ،  نیا  دـیاش  هدرک  يریگولج  یجاودزا  نینچ 

دوجو رد  یفطاع  داضت  عون  کی  بیترت  نیا  هب  و  دننک ،  ظفح  ار  قباس  هقالع  نآ  دـنناوت  یمن  ًاعبط  دـنوش  مه  بیقر  هک  یماگنه  هب  یلو 
لاـح رد  اـهنآ  دوـجو  رد  تباـقر »  » هزیگنا و  ّتبحم »  » هزیگنا ًاـمئاد  اریز  تسا ،  راـب  ناـیز  اـهنآ  یگدـنز  يارب  هـک  دوـش ،  یم  ادـیپ  اـهنآ 

مراحم اب  جاودزا  دننامه  اریز  هدشن  میرحت  رگیدکی  اب  نآ  دـننام  اه و  هدازومع  جاودزا  مالـسا  رد  هتبلا  1 ـ  ( 3  . ) دنا هزرابم  شکمشک و 
میا و هدوب  اـه  جاودزا  هنوگ  نیا  زا  يداـیز  دراوم  دـهاش  دوخ  اـم  تسا و  رتـمک  اـهجاودزا  هنوگ  نیا  رد  یثداوح  زورب  لاـمتحا  تسین و 

ینعم هب  لح »  » هّدام زا  هلیلح »  » عمج لئالح » « ـ  2 دنا .  هدوب  دادعتسا  رپ  يرکف  رظن  زا  ملاس و  دنا  هدوب  اهجاودزا  نیا  تارمث  هک  ینادنزرف 
 . دراد یسنج  شزیمآ  یگدنز و  لحم  کی  رد  يدرم  اب  هک  تسا  ینز  ینعم  هب  لولح »  » هدام زا  ای  و  تسا ،  لالح  ناسنا  رب  هک  تسا  ینز 
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هنومن 3/326 ریسفت  3 ـ 

؟  تسیچ ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  137 ـ 

یم دـلوتم  یهورگ  هراومه  هدوب ؟  هچ  ام  شنیرفآ  زا  فدـه  هک  دـشاب  هدرکن  نارگید  زا  اـی  دوخ  زا  ار  لاؤس  نیا  هک  تسا  یـسک  رتمک   
اهناسنا ام  رگا  یتسار  هب  تسیچ ؟  اهتفر  دـمآ و  نیا  زا  دوصقم  دـنوش ،  یم  شوماخ  هشیمه  يارب  دـنور و  یم  ناهج  زا  یهورگ  دـنوش ، 

ارچ مینادـب  دـیاب  ام  ایآ  دـمآ ؟  یم  دوجو  هب  یلکـشم  هچ  و  دـش ؟  یم  بارخ  ملاـع  ياـجک  میدرک  یمن  یگدـنز  یکاـخ  هرک  نیا  يور 
رگید تالاؤس  زا  یهوبنا  لاؤس ،  نیا  لابند  هب  و  میراد ؟  تردـق  ایآ  میوش  هاـگآ  ینعم  نیا  زا  میهاوخب  رگا  و  میور ؟  یم  ارچ  میدـمآ و 

هدام و هک  ارچ  درادن ،  دوجو  نآ  يارب  یخـساپ  چیه  ًارهاظ  دوش  حرطم  نییدام  هیحان  زا  هاگره  لاؤس  نیا  دنک .  یم  هطاحا  ار  ناسنا  رکف 
یچوپ هب  دـقتعم  هدرک و  هدوسآ  رظن  نیا  زا  ار  دوخ  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  دـشاب ،  هتـشاد  یفدـه  هک  دـنرادن  يروعـش  لقع و  الـصا  تعیبط 

نامرد و و  راک ،  بسک و  لیـصحت و  زا  معا  دوخ  یگدـنز  تایئزج  يارب  ناسنا  هک  تسا  روآرجز  هچ  و  دـنتقلخ ! یفدـه  یب  شنیرفآ و 
ياج اذل  دنادب ! ؟  فده  یب  چوپ و  ار  یگدـنز  هعومجم  یلو  دریگ ،  رظن  رد  یمظنم  ياه  همانرب  قیقد و  ياهفدـه  شزرو ،  تشادـهب و 

هب تسد  دنوش و  یم  ریـس  فده ،  یب  چوپ و  یگدنز  نیا  زا  دنـشیدنا  یم  لئاسم  نیا  رد  هک  یماگنه  نانآ  زا  یهورگ  هک  تسین  بجعت 
یم وسکی  زا  اریز  دوش  یمن  وربور  تسب  نب ـ  اب  زگره  دنک  یم  دوخ  زا  تسرپ  ادـخ  کی  هک  یماگنه  ار  لاؤس  نیا  اما  دـننز .  یم  راحتنا 

هب هک  یماگنه  رگید  يوس  زا  و  میـشاب ،  ربخیب  نآ  زا  ام  دنچ  ره  هتـشاد ،  یتمکح  وا  شنیرفآ  ًامتح  تسا ،  میکح  ناهج  نیا  قلاخ  دـناد 
قورع و زغم و  بـلق و  نوـچمه  یئاـضعا  يارب  اـهنت  هـن  دـبای ،  یم  يا  هفـسلف  فدـه و  کـی  ره  يارب  درگن  یم  دوـخ  ءاـضعا  ءزج  ءزج 

زورما هک  دراد  يا  هفـسلف  مادـکره  اهاپ  اهتـسد و  فک  يدوگ  ناتـشگنارس ،  طوطخ  اه ،  هژم  اهنخان ،  دـننامه  یئاـضعا  هکلب  باـصعا ، 
نیا مینادب ! فده  یب  ار  عومجم  یلو  میـشاب ،  لئاق  فده  اهنیا  همه  يارب  ام  هک  تسا  یـشیدنا  هداس  ردقچ  تسا .  هدش  هتخانـش  یگمه 

نکمم ایآ  چیه ! ؟  نآ  مامت  يارب  اما  میوش ،  لئاق  يا  هفسلف  رهش  کی  ياهانب  زا  کی  ره  يارب  ام  هک  تسا  يا  هناحول  هداس  تواضق  هچ 
يارب باسح و  يور  مادک  ره  اهروکد  اه و  هچغاب  اهـضوح و  اه ،  هچیرد  اهرد ،  اه ،  نلاس  اهقاطا ،  دزاسب  یمیظع  يانب  یـسدنهم  تسا 
نمؤم تسرپادخ و  ناسنا  کی  هب  هک  تسا  اهنیا  دنکن ؟  بیقعت  ار  یفده  چیه  میظع  يانب  نآ  هعومجم  یلو  دشاب ،  هدش  هتخاس  يروظنم 

نیا هک  تسا  بیجع  دـبایب .  ارنآ  ملع  لقع و  يورین  اب  دـشوکب و  دـیاب  هک  هتـشاد ،  میظع  سب  یفدـه  وا  شنیرفآ  هک  دـهد  یم  ناـنیمطا 
ات و  دندرگ ،  یم  یفده  لابند  فلتخم  ياه  هدیدپ  ریـسفت  يارب  دنوش  یم  دراو  یعیبط  مولع  زا  يا  هتـشر  ره  رد  تقلخ  یچوپ  نارادفرط 

يارب و  دننادب ،  راکیب  ندب  زا  يا  هشوگ  رد  ار  کچوک  یعیبط  هدغ  کی  دوجو  دنتـسین  رـضاح  یتح  دننیـشن ،  یمن  مارآ  دنباین  ار  فدـه 
یم تحارـص  اب  دنـسر  یم  ناسنا  شنیرفآ  لصا  هب  یتقو  اما  دـننک ،  شیامزآ  هعلاطم و  اهلاس  تسا  نکمم  شیدوجو  هفـسلف  ندرک  ادـیپ 

يازجا ياه  هفسلف  هب  هجوت  و  وسکی ،  زا  دنوادخ  تمکح  هب  نامیا  لاحره ،  هب  يروآ ! ؟  تفگـش  ضقانت  هچ  درادن ! یفده  چیه  دنیوگ 
فدـه نیا  لابند  هب  دـیاب  نونکا  تسا .  هدوب  ناـسنا  شنیرفآ  زا  گرزب  یفدـه  هک  دزاـس  یم  نمؤم  ار  اـم  رگید ،  يوس  زا  ناـسنا  دوجو 

اهغارچ و دناوت  یم  یـساسا  هتکن  کی  هب  هجوت  میرادرب .  ماگ  شریـسم  رد  میزاس و  صخـشم  ارنآ  میراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  میدرگب و 
عفد ًالومعم  فده  نیا  هک  میراد  یفدـه  دوخ  ياهراک  رد  هشیمه  ام  دـنک .  نشور  ام  يارب  ار  کیرات  ریـسم  نیا  هک  دزاسب  یئاهنکفا  رون 

 ، میشخب یم  تاجن  يراتفرگ  زا  میریگ و  یم  ار  يراتفرگ  تسد  ای  مینک  یم  تمدخ  يرگید  هب  رگا  یتح  تسا ،  ام  ياهزاین  اهدوبمک و 
یم هدروآرب  ار  ام  زا  یـسدقم  ياهزاین  و  دزاس ،  یم  فرطرب  ار  ام  يونعم  دوبمک  یعون  زین  اهنآ  مینک ،  یم  يراکادـف  راـثیا و  یتح  اـی  و 

هک دـیآ  دوجو  هب  روصت  نیا  تسا  نکمم  هاگ  میوش  یم  شیوخ  اب  هسیاقم  راـتفرگ  ًاـبلاغ  ادـخ  لاـعفا  تافـص و  دروم  رد  نوچ  و  دـنک . 
تدابع ناسنا ،  شنیرفآ  فدـه  میناوخ  یم  نآرق  تاـیآ  رد  رگا  اـی  و  دـش ! ؟  یم  عفترم  اـم  تقلخ  اـب  هک  تشاد  يدوبمک  هچ  دـنوادخ 
بجاو قولخم و  قلاخ و  تافص  هسیاقم  نامه  زا  یشان  اهرکفت  زرط  نیا  هک  یلاح  رد  دراد ؟  ام  تدابع  هب  يزاین  هچ  وا  میئوگ  یم  تسا 
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ریـسم نیا  رد  همه  ناملامعا  و  مینک ،  یم  شالت  ناـمیاهدوبمک  عفر  يارب  تسا ،  دودـحم  ناـمدوجو  هکنیا  مکح  هب  اـم  تسا .  نکمم  و 
همشچ وا  مینک .  وجتسج  وا  دوجو  ریغ  رد  ار  وا  لاعفا  فده  دیاب  تسین ،  ریذپ  ناکما  ینعم  نیا  دودحمان  دوجو  کی  هرابرد  یلو  تسا ، 

هب صقن  زا  هداد ،  شرورپ  ار  اـهنآ  و  دریگ ،  یم  دوخ  تیاـمح  فنک  رد  ار  تادوجوم  هک  نیرفآ  تمعن  تسا  یئدـبم  ضاـیف و  تسا  يا 
تیبرت ياهسالک  یگمه  هک  ام  ياهشیاین  تادابع و  هفـسلف  تسا  نیا  و  ام ،  یگدنب  تیدوبع و  یعقاو  فده  تسا  نیا  و  درب ،  یم  لامک 

 ، شنیرفآ لصا  ًاساسا  تسا .  ام  یتسه  لماکت  تفرـشیپ و  ام  شنیرفآ  فدـه  هک  میریگ  یم  هجیتن  بیترت  نیا  هب  تسا .  ام  لـماکت  يارب 
 . ندـناسر ددـع  هلحرم  هب  رفـص  زا  و  ندرک ،  تسه  تسین  زا  ندروآ و  دوجو  هب  مدـع  زا  ار  يزیچ  ینعی  تسا ،  میظع  یلماکت  ماگ  کی 
ـ  1 ( 1  . ) تسا ریـسم  نیمه  رد  یهلا  ینید و  ياه  همانرب  مامت  و  دوش ،  یم  عورـش  لماکت  رگید  لحارم  میظع ،  یلماکت  ماگ  نیا  زا  دعبو 

هنومن 22/389 ریسفت 

؟  دیرفاین لماک  ار  ناسنا  زاغآ  زا  ادخ  ارچ  - 138

هک تسا  نآ  لماکت  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ،  يرایتخا » لماکت   ، » لـماکت یلـصا  هخاـش  هک  تسا  هتکن  نیا  زا  تلفغ  داریا  نیا  همـشچرس   
لثملا یف  لماکت ،  هن  تسا و  راختفا  هن  دنربب  روزب  دنریگب و  ار  وا  تسد  رگا  دیامیپب ،  شیوخ  میمصت  هدارا و  دوخ و  ياپ  اب  ار  هار  ناسنا 

رگا هک  یلاح  رد  هدومیپ ،  یقالخا  لامک  هار  تبسن  نامه  هب  دنک  قافنا  شیوخ  هدارا  میمصت و  اب  ار  دوخ  لام  زا  لایر  کی  ناسنا ،  رگا 
نآرق فلتخم  تایآ  رد  اذـل  و  تسا ،  هتفرن  شیپ  هار  نیا  رد  مه  ماگ  کی  یتح  دـننک ،  قافنا  دـنرادرب و  رابجا  هب  ار  وا  تورث  زا  اهنویلیم 
يدوس اهنآ  يارب  نامیا  نیا  یلو  دـندروآ  یم  نامیا  راـبجا  هب  مدرم  همه  تساوخ  یم  ادـخ  رگا  هک  هدـش  حیرـصت  تیعقاو  نیا  هب  دـیجم 

هنومن 13/375 ریسفت  1 ـ  ( 1 ( . ) 99 سنوی ًاعیمج ـ  مهلک  ضرالا  یف  نم  نمآل  کبر  ءاش  ول  و   ) تشادن

؟  تسیچ ناسنا  لماکت  زا  فده  139 ـ 

نشور هلمج  نیا  اب  زین  لاؤس  نیا  خساپ  تسیچ ؟  لماکت  نیا  زا  فده  یلو  تسا  یناسنا  لماکت  ام  شنیرفآ  زا  فده  دنیوگ  یم  یـضعب 
سرد هچ  يارب  مینک  لاؤس  یلـصحم  زا  رگا  هکنیا : حیـضوت  تسا .  تایاغلا » ۀیاغ   » رگید ریبعت  هب  ای  یئاهن و  فده  لماکت ،  هک  دوش  یم 
هکنیا يارب  دیوگ : یم  یهاوخ ؟  یم  هچ  يارب  ار  هاگشناد  مینک  لاؤس  رگا  زاب  مبای .  هار  هاگـشناد  هب  هکنیا  يارب  دیوگ : یم  یناوخ ؟  یم 

تیلاعف هکنیا  يارب  دیوگ : یم  یهاوخ ؟  یم  هچ  يارب  ار  یـسدنهم  ارتکد و  كردم  میئوگ : یم  موش .  یقیال  سدـنهم  ای  رتکد  لثملا  یف 
یگدـنز هکنیا  يارب  دـیوگ : یم  یهاوخ ؟  یم  هچ  يارب  ار  بوخ  دـمآرد  میئوگ : یم  زاب  مشاـب .  هتـشاد  یبوخ  دـمآرد  مه  منک و  یتبثم 

وا نخـس  نحل  مینیب  یم  اجنیا  رد  یهاوخ ؟  یم  هچ  يارب  دنموربآ  هفرم و  یگدنز  میـسرپ  یم  ماجنارـس  مشاب .  هتـشاد  یهفرم  دـنموربآ و 
 . دنک یم  رارکت  ار  قباس  خساپ  نامه  ینعی  مشاب ،  هتـشاد  يدـنموربآ  هفرم و  یگدـنز  هکنیا  يارب  بوخ ،  دـیوگ : یم  دوش و  یم  ضوع 
 ، تسین يرگید  خساپ  نآ  ياروام  هک  هدیسر  شیوخ  راک  تایاغلا » ۀیاغ   » هب حالطـصا  هب  و  یئاهن ،  خساپ  هب  وا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا 
یم هتفگ  یتقو  تسا ،  هنوگ  نیمه  بلطم  زین  يونعم  یگدـنز  رد  يدام .  یگدـنز  لئاسم  رد  نیا  دـهد .  یم  لیکـشت  ار  یئاـهن  فدـه  و 
ادخ هب  برق  یناسنا و  لماکت  يارب  میئوگ : یم  تسیچ ؟  يارب  یتیبرت  ياه  همانرب  فیلاکت و  و  ینامسآ ،  بتک  لوزن  ءایبنا و  ندمآ  دوش 

یئاـهن فدـه  نیا  ینعی  راـگدرورپ ! هب  برق  يارب  میئوگ  یم  تسا ؟  يروظنم  هچ  يارب  راـگدرورپ  برق  لـماکت و  دـننک  لاؤـس  رگا  و  . 
هب برق  يارب  ینعی   ) شدوخ يارب  ار  ادـخ  هب  برق  اـما  میهاوخ  یم  ادـخ  هب  برق  لـماکت و  يارب  ار  زیچ  همه  اـم  رگید  ریبـعت  هب  و  تسا ، 

هنومن 22/393 ریسفت  1 ـ  ( 1 ( . ) راگدرورپ

؟  دنک یم  شیامزآ  ار  مدرم  ادخ  ارچ  140 ـ 
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تـسین نیا  يارب  شیامزآ  رگم  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  نهذ  هب  هک  یلاؤس  نیتسخن  تسا ،  ناوارف  ثحب  یهلا  شیاـمزآ  هلأـسم  هنیمز  رد   
هب شملع  هک  يدنوادخ  تسا  نینچ  رگا  میهاکب ؟  دوخ  ینادان  لهج و  نازیم  زا  میسانشب و  ار  هتخانشان  مهبم و  ياهزیچ  ای  صاخـشا  هک 
 ، دناد یم  شنایاپ  یب  ملع  اب  ار  نیمز  نامسآ و  بیغ  تسا ،  هاگآ  زیچ  همه  سک و  همه  نورب  نورد و  رارـسا  زا  دراد و  هطاحا  زیچ  همه 

درک وجتـسج  دیاب  اجنیا  رد  ار  مهم  لاؤس  نیا  خساپ  دوش ! ؟  راکـشآ  ناحتما  اب  هک  تسا  یفخم  وا  رب  يزیچ  رگم  دـنک ،  یم  ناحتما  ارچ 
دش هتفگ  الاب  رد  هک  تسنامه  ام  ياه  شیامزآ  تسا .  توافتم  رایـسب  ام  ياهـشیامزآ  اب  دنوادخ  دروم  رد  ناحتما  شیامزآ و  موهفم  هک 

نآرق رد  هکنیا  حیضوت  تسا .  تیبرت » شرورپ و   » نامه عقاو  رد  یهلا  شیامزآ  اما  تسا ،  لهج  ماهبا و  عفر  رتشیب و  تخانـش  يارب  ینعی 
افوکـش يارب  هک  تسا  راگدرورپ  یمئاد  تنـس  یلک و  نوناق  کی  نیا  تسا ،  هدـش  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  ناحتما  دروم  تسیب  زا  زواـجتم 

هک هنوگنامه  ینعی  دـیامزآ ،  یم  ار  نانآ  ناگدـنب  نداد  شرورپ  هجیتن  رد  و  اهنآ ) ندـناسر  لـعف  هب  هوق  زا  و   ) هتفهن ياهدادعتـسا  ندرک 
یم شرورپ  تخـس  ثداوح  هروک  رد  زین  ار  یمدآ  دوش ،  هدـیدبآ  حالطـصا  هب  ات  دـنراذگ  یم  هروک  رد  رتشیب  ماکحتـسا  يارب  ار  دـالوف 

 ، دشاپ یم  هدامآ  ياهنیمزرـس  رد  ار  دعتـسم  ياه  هناد  هک  تسا  هیبش  هبرجترپ  ینابغاب  راک  هب  ادخ  ناحتما  عقاو  رد  ددرگ .  مواقم  ات  دهد 
دنیامن یم  راکیپ  ثداوح  اب  دنگنج و  یم  تالکشم  اب  ًاجیردت  دننک ،  یم  دشر  ومن و  هب  عورـش  یعیبط  بهاوم  زا  هدافتـسا  اب  اه  هناد  نیا 

رمثرپ دنمونت و  یتخرد  ای  ابیز  یلگ  هخاش  ات  دنهد  یم  جرخ  هب  یگداتسیا  نازوس  يامرگ  هدنشک و  يامرس  تخـس و  ياهنافوط  ربارب  رد 
يوق دنمورین و  یگنج  رظن  زا  هکنیا  يارب  ار  نازابرـس  دهد .  همادا  تخـس  ثداوح  ربارب  رد  دوخ  تایح  یگدنز و  هب  دـناوتب  هک  دـیآ  راب 
عناوم راوشد ،  ثداوح  امرس ،  امرگ و  یگنـسرگ  یگنـشت ،  تالکـشم  عاونا  ربارب  رد  دنرب و  یم  یعونـصم  ياهگنج  اهرونام و  هب  دنوش 
رگید ياـج  رد  تقیقح  نیا  هب  دـیجم  نآرق  یهلا .  ياهـشیامزآ  زمر  تسا  نیا  و  دـنوش .  هدـیدبآ  هدـیزرو و  اـت  دـنهد  یم  رارق  تـخس ، 
دیراد هنیس  رد  امش  ار  هچنآ  وا  : » رودصلا تاذب  میلع  هللاو  مکبولق  یف  ام  صحمیل  مکرودص و  یف  ام  هللا  یلتبیلو  دیوگ  یم  هدرک  حیرصت 

هیلع ) یلع نانمؤمریما  ( . 154 نارمع ـ  لآ  « ) تسا هاگآ  امـش  نورد  رارـسا  همه  هب  وا  ددرگ و  صلاخ  الماک  امـش  ياهلد  اـت  دـیامزآ  یم 
رهظتل نکلو  مهـسفنا  نم  نهب  ملعا  هناحبـس  ناک  ناو  دـیامرف : یم  دراد  یهلا  تاـناحتما  هفـسلف  هنیمز  رد  ینعمرپ  رایـسب  فیرعت  مالـسلا )

دنک یم  ناحتما  ار  اهنآ  یلو  تسا  رتهاگآ  ناشدوخ  زا  شناگدنب  تایحور  هب  دنوادخ  هچرگ  : » باقعلاو باوثلا  قحتـسی  اهب  یتلا  لاعفالا 
يرایعم دناوت  یمن  یئاهنت  هب  ناسنا  ینورد  تافص  ینعی  ( . 1 «) ددرگ رهاظ  اهنآ  زا  تسا  رفیک  شاداپ و  رایعم  هک  دـب  بوخ و  ياهراک  ات 

رد هچنآ  ات  دـیامزآ  یم  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  دـنک ،  یئامن  دوخ  ناسنا  لامعا  يالبال  رد  هک  یناـمز  نآ  رگم  ددرگ  باـقع  باوث و  يارب 
دوبن یهلا  شیامزآ  رگا  دندرگ .  وا  رفیک  شاداپ و  قحتـسم  دنناسرب و  لعف  هب  هوق  زا  ار  اهدادعتـسا  دننک ،  راکـشآ  لمع  رد  دنراد  نورد 

شیامزآ هفـسلف  تسا  نیا  تشگ و  یمن  نایامن  شراسخاش  رب  لامعا  ياه  هویم  ناسنا  دوجو  تخرد  دـش و  یمن  افوکـش  اهدادعتـسا  نیا 
هنومن 1/526 ریسفت  2 ـ  هلمج 93 .  راصق  تاملک  هغالبلا  جهن  1 ـ  ( 2  . ) مالسا قطنم  رد  یهلا 

؟  تسا یتاذ  اهناسنا  تواقش  تداعس و  ایآ  141 ـ 

دـسر ارف  تمایق ) رد  هک  زور  نآ  « ) دیعـس ّیقـش و  مهنمف  هنذاب  ّـالا  سفن  مّلکتـال  تأـی  موی   » میناوخ یم  هیآ 105  دوه  هکراـبم  هروس  رد 
حرطم لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دنمتداعس ) . . .  یهورگ  دندنمتواقـش و  اهنآ  زا  یهورگ  دیوگ  یمن  نخـس  راگدرورپ  هزاجا  هب  زج  سکچیه 

هک هنوگنامه  1 ـ  درک : هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  اجنیا  رد  تساهناسنا ؟  تواقـش  تداعـس و  ندوب  یتاذ  رب  یلیلد  هیآ  نیا  ایآ  هک  دوش  یم 
رما نیا  رب  یتلالد  قوف  تایآ  اهنت  هن  هکیلاحرد  دننک  تابثا  ار  تواقـش  تداعـس و  ندوب  یتاذ  قوف  تایآ  زا  دـنا  هتـساوخ  یـضعب  میتفگ 

دنمتواقـش هک  اهنآ  « ) اوقـش نیذـلا  اما  : » دـیوگ یم  اریز  تسا ،  یباستکا  تواقـش  تداعـس و  هک  دـنک  یم  تباـث  حوضو  هب  هکلب  درادـن 
اما  » دوش هتفگ  تسیاب  یم  دوب  یتاذ  تداعـس  تواقـش و  رگا  دندش ) دنمتداعـس  هک  اهنآ  اما  « ) اودعـس نیذلا  اما  : » دیوگ یم  ای  و  دـندش )

نونکا مه  زا  دنوادخ  تایآ  نیا  رد   » هک هدمآ  يزار  رخف  ریسفت  رد  هچنآ  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  نآ و  دننام  و  ءادعـسلا » اما  ءایقـشالا و 
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یم هدرک و  یمکح  نینچ  هب  موکحم  دـنوادخ  هک  ار  یناسک  و  دنمتواقـش ،  یهورگ  دندنمتداعـس و  تماـیق  رد  یهورگ  هک  هدرک  مکح 
و بذک ،  دنوادخ  نداد  ربخ  هک  دیآ  یم  مزال  الاو  دننک ،  ادـیپ  رییغت  تسا  لاحم  دوب  دـنهاوخ  یقـش  ای  دیعـس  تمایق  رد  ماجنارـس  دـناد 
هک تسا  رایتخا  ربج و  هلأسم  رد  ادخ » ملع   » فورعم داریا  نامه  نیا  تسا .  ساسا  یب  یلکب  تسا . . . !!» لاحم  نیا  دوش و  لهج  شملع 

نـشور نآ  میهافم  مینک  لیمحت  تایآ  رب  میهاوخن  ار  دوخ  هتخاـس  شیپ  راـکفا  اـم  رگا  هکنیا : نآ  تسا و  هدـش  هداد  میدـق  زا  نآ  خـساپ 
دناد یم  ادخ  دندنمتواقش و  ناشلامعا  رطاخب  یهورگ  دنمتداعـس و  ناشلامعا  وترپ  رد  یهورگ  زور  نآ  رد  دیوگ : یم  تایآ  نیا  تسا ، 

ماگ تواقش  ریسم  رد  دوخ  هدارا  اب  یهورگ  هچ  دنهن و  یم  ماگ  تداعـس  قیرط  رد  دوخ  رایتخا  تساوخ و  هب  دوخ و  هدارا  هب  یناسک  هچ 
لیم و اب  ناگمه  هک  ارچ  دش  دهاوخ  لهج  ادخ  ملع  دنـشاب  هار  نیا  باختنا  هب  روبجم  مدرم  رگا  هتفگ  وا  هچنآ  سکعب  نیاربانب  دـنهن  یم 
زا یمیظع  هورگ  هک  تسا  نیشیپ  ماوقا  ياهناتـساد  لابند  هب  قوف  تایآ  هکنیا  نخـس  دهاش  دننک .  یم  باختنا  ار  شیوخ  هار  دوخ  رایتخا 

راـتفرگ یهلا  ناربـهر  اـب  هزراـبم  و  یقـالخا ،  دـیدش  دـسافم  هب  یگدولآ  و  تلادـع ،  قح و  هداـج  زا  فارحنا  متـس و  ملظ و  رثا  رب  اـهنآ 
تداعـس ریـسم  نتخاس  ادج  لطاب و  زا  قح  هار  نداد  ناشن  ام و  داشرا  تیبرت و  يارب  نآرق  هک  دندش  ناهج  نیا  رد  یکاندرد  ياهتازاجم 

تداعـس و هب  موکحم  دـنرادنپ ـ  یم  شنارکف  مه  يزار و  رخف  هک  نانچنآ  ام ـ  رگا  ًالوصا  دـنک .  یم  وگزاب  ار  اهناتـساد  نیا  تواقـش  زا 
لوزن ناربمایپ و  ندمآ  دوب .  دهاوخ  هدوهیب  وغل و  تیبرت  میلعت و  میوش  هدـناشک  اهیکین  اهیدـب و  هب  هدارا  نودـب  و  میـشاب ،  یتاذ  تواقش 

ای هدیافیب  یگمه  شاداپ  رفیک و  هرخالاب  لاؤس و  هذخاؤم و  تمالم و  شنزرس و  خیبوت و  قیوشت و  زردنا و  تحیصن و  ینامـسآ و  بتک 
ای یعیبط ،  ربج  ای  یهلا ،  ربج  ار ،  ربج  نیا  هاوخ  دـنناد  یم  روبجم  دـب  کین و  ماـجنا  رد  ار  مدرم  هک  اـهنآ  ددرگ .  یم  بوسحم  هناـملاظ 
رد یلو  دـننک ،  یم  يرادـفرط  کلـسم  نیا  زا  اهباتک  رد  هعلاطم  ای  نتفگ و  نخـس  ماگنه  هب  اهنت  دـننادب  طیحم  ربج  ای  و  يداـصتقا ،  ربج 

تمالم خیبوت و  قحتسم  ار  زواجتم  دوش  يزواجت  اهنآ  قوقح  هب  رگا  لیلد  نیمه  هب  دنرادن ،  يا  هدیقع  نینچ  زگره  ناشدوخ  یتح  لمع 
ای دـننک و  رظنفرـص  يو  زا  تسا  راک  نیا  ماـجنا  هب  روبجم  وا  هکنیا  ناونع  هب  دنتـسین  رـضاح  زگره  و  دـنناد ،  یم  تازاـجم  همکاـحم و  و 

تعیبط طیحم و  ربج  ای  هتـساوخ  ادخ  نوچ  دوشن  بکترم  ار  لمع  نیا  تسا  هتـسناوت  یمن  وا  دـنیوگب  ای  دـنرادنپب و  هناملاظ  ار  شتازاجم 
هنازور لمع  رد  هک  میبای  یمن  ار  یکلـسم  يربج  چـیه  لاحرهب  تسا .  راـیتخا  لـصا  ندوب  يرطف  رب  يرگید  لـیلد  دوخ  نیا  تسا ،  هدوب 

لیلد هب  ایند  ماوقا  مامت  تسا .  راتخم  لوئـسم و  دازآ و  دارفا  اب  دروخرب  اهناسنا  مامتاب  شدروخ  رب  هکلب  دشاب  دنب  ياپ  هدـیقع  نیا  هب  دوخ 
روطب زین  ناهج  یتیبرت  تاسـسؤم  مامت  دنا .  هتفریذپ  ار  هدارا  يدازآ  ًالمع  نافلختم  رفیک  يارب  یئاضق  ياههاگتـسد  اههاگداد و  لیکـشت 

درک داشرا  یئامنهار و  ار  وا  ناوت  یم  تیبرت  میلعت و  اب  دنک و  یم  راک  دوخ  هدارا  لیم و  اب  ناسنا  هک  دـنا  هدرک  لوبق  ار  لصا  نیا  ینمض 
هب اودعـس » و   » مولعم لعف  ناونع  هب  اوقـش »  » قوف تایآ  رد  هکنیا  بلاج  2 ـ  تخاس .  رانک  رب  اه  یـشیدنا  جک  تاهابتـشا و  اهاطخ و  زا  و 

دیامیپ یم  دوخ  ياپ  اب  ار  تواقش  هار  ناسنا  هک  دشاب  هتکن  نیا  هب  یفیطل  هراشا  دیاش  ریبعت  فالتخا  نیا  تسا .  هدمآ  لوهجم  لعف  ناونع 
نیا کش  نودب  دـش و  دـهاوخن  زوریپ  دـهدن  يرای  شریـسم  رد  ار  وا  دـشابن و  یهلا  کمک  دادـما و  ات  تداعـس  هار  ندومیپ  يارب  یلو  ، 
ادیپ ار  يدادما  نینچ  یگتسیاش  دنا و  هتـشادرب  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  ار  نیتسخن  ياهماگ  هک  دوش  یم  یناسک  لماش  اهنت  کمک  دادما و 

هنومن 9/236 ریسفت  1 ـ  ( 1 ( . ) دینک تقد   . ) دنا هدرک 

؟  تسیچ نامیا  مالسا و  قرف  142 ـ 

؟  تسیچ نامیا  مالسا و  قرف 

 . . . « مکبولق یف  نامیالا  لخدـی  اّـملو  انملـسا  اولوق  نکل  اونمؤت و  مل  لـق  اـنما  بارعـالا  تلاـق  : » میناوخ یم  هیآ 14  تارجح  هروـس  رد 
دراو نامیا  زونه  یلو  میا ،  هدروآ  مالـسا  دیئوگب  دـیا ،  هدرواین  نامیا  امـش  وگب : اهنآ  هب  میا ،  هدروآ  نامیا  دـنتفگ : نیـشن  هیداب  بارعا  )
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« ، نامیا  » و مالسا »  » توافت هیآ  نیا  قبط  تسیچ ؟  نامیا  مالـسا و  توافت  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  تسا ) هدشن  امـش  بلق 
و دوش ،  یم  دراو  ناناملسم  کلس  رد  دنک  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  سکره  و  دراد ،  ینوناق  يرهاظ  لکـش  مالـسا »  » هک تسا  نیا  رد 
 . وا رهاظ  نابز و  هن  تسا ،  یمدآ  بلق  نآ  هاگیاج  تسا و  ینطاب  یعقاو و  رما  کـی  ناـمیا  یلو  ددرگ .  یم  يراـج  وا  رب  مالـسا  ماـکحا 

ياه هزیگنا  زا  ًامتح  نامیا »  » یلو یـصخش ،  عفانم  يداـم و  ياـه  هزیگنا  یتح  دـشاب ،  هتـشاد  یفلتخم  ياـه  هزیگنا  تسا  نکمم  مالـسا » »
نامه نیا  دوش .  یم  رهاظ  شراسخاش  رب  يوقت  شخب  تایح  هویم  هک  تسا  ناـمه  و  دریگ ،  یم  همـشچرس  یهاـگآ ،  ملع و  زا  يونعم ، 

 : بلقلا یف  نامیالا  و  ۀـینالع ،  مالـسالا  تسا : هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمغیپ  زا  یئایوگ  تراـبع  رد  هک  تسا  يزیچ 
مالـسالا میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  ( . 1 «) تسا لد  نامیا  ياـج  یلو  تسا ،  يراکـشآ  رما  مالـسا  »

و مزال ،  وا  تناما  يادا  و  ظوفحم ،  ناسنا  نوخ  مالسا  اب  نامیالا : یلع  باوثلاو  جورفلا ،  هب  لحتـست  و  ۀنامالا ،  هب  يدؤت  مدلا و  هب  نقحی 
رصحنم مالسا »  » موهفم تایاور  زا  یضعب  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  زین  و  ( . 2 «) تسا نامیا  رب  باوث  یلو  دوش ،  یم  لالح  وا  اب  جاودزا 

(3 () لمعالب رارقا  مالسالاو  لمع ،  رارقا و  نامیالا   ) تسا هدش  یفرعم  لمع  اب  مأوت  رارقا  نامیا  هک  یلاح  رد  هدش ،  هدرمش  یظفل  رارقا  هب 
مدینـش مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  راسی » نب  لیـضف   ، » تسا هدمآ  نامیا » مالـسا و   » ثحب رد  يرگید  ریبعت  هب  ینعم  نیمه  . 

ثیراوملا و حـکانملا و  هیلع  ام  مالـسالاو  بولقلا ،  یف  رقو  ام  نامیالا  نا  مالـسالا ،  هکراـشیال  و  مالـسالا ،  كراـشی  ناـمیالا  نا  دومرف :
ره یلو  تسا  ناملـسم  ینمؤم  ره  رگید  ریبعت  هب  و   ) تسین کیرـش  ناـمیا  اـب  مالـسا  اـما  تسا ،  کیرـش  مالـسا  اـب  ناـمیا  : » ءامدـلا نقح 
قبط رب  نوخ  ظفح  ثراو و  حاکن  نیناوق  هک  تسا  يزیچ  مالـسا »  » اما دوش ،  نکاس  لد  رد  هک  تسا  نآ  نامیا » ( » تسین نمؤم  یناملـسم 

مه زا  ادـج  هاـگره  اـما  دـنریگ ،  رارق  مه  ربارب  رد  هژاو  ود  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  یموهفم  تواـفت  نیا  یلو  ( 4 «) دوش یم  يراج  نآ 
لامعتـسا ینعم  کی  رد  هژاو  ود  ره  ینعی  دوش ،  یم  قالطا  نآ  رب  نامیا  هک  دوش  قالطا  يزیچ  نامه  رب  مالـسا  تسا  نکمم  دـنوش  رکذ 

(5  . ) ددرگ

اهتشون یپ 

نا باب   » دلج 2 یفاک » « ـ  3 ثیدح 1 و 2 .  مدلا » هب  نقحی  مالسالا  نا  باب   » دلج 2 یفاک » « ـ  2 هحفص 138 .  دلج 9  نایبلا » عمجم  « ـ  1
هنومن 22/210 ریسفت  ثیدح 3 5 ـ  مالسالا  كرشی  نامیالا  نا  باب  دلج 2  یفاک » لوصا  « ـ  4 ثیدح 1 و2 .  مدلا » هب  نقحی  مالسالا 

؟  تسیچ نآرق  رد  ناطیش  زا  دوصقم  143 ـ 

نآرق رد  ناطیش  زا  دوصقم 

درمتم شکرـس و  دوجوم  هب  ناطیـش  تسا و  هدـمآ  تسپ » ثیبـخ و   » ینعم هب  نطاـش »  » و هدـش ،  هتفرگ  نطـش »  » هداـم زا  ناطیـش »  » هملک  
تقیقح رد  هک  تسا ،  هدـمآ  زین  قح ،  زا  رود  ریرـش و  حور  ینعم  هب  و  رگید ،  ناگدـنبنج  ای  نج و  ای  ناسنا و  زا  معا  دوش ،  یم  قـالطا 

مـسا سیلبا »  » هک یلاح  رد  تسا ،  سنج ) مسا   ) ماع مسا  ناطیـش »  » هک تسناد  دیاب  دننک .  یم  تشگزاب  كرتشم  ردـق  کی  هب  اهنیا  همه 
ریغ ای  یناسنا  هاوخ  شکرـس ،  یغاـط و  هدـننک و  فرحنم  يذوم و  دوجوم  ره  هب  ناطیـش »  » رگید تراـبع  هب  و  دـشاب ،  یم  ملع )  ) صاـخ

زا تسا .  نایمدآ  نیمک  رد  دوخ  دونج  رکـشل و  اب  مه  نونکا  داد و  بیرف  ار  مدآ  هک  تسا  ناطیـش  نآ  مان  سیلبا  و  دـنیوگ ،  یم  یناسنا 
رانکرب تسار  هار  زا  هک  يدوجوم  دوش ،  یم  هتفگ  رضم  يذوم و  دوجوم  هب  ناطیش  هک  دیآ  یمرب  زین  نآرق  رد  هملک  نیا  لامعتـسا  دراوم 

یم هکنانچ  دزادنا ،  هار  هب  داسف  فالتخا و  و  دیامن ،  یگتسدود  داجیا  دنک  یم  یعس  هک  يدوجوم  تسا ،  نارگید  رازآ  ددصرد  هدوب و 
 . . . دنک داجیا  هنیک  ضغب و  ینمشد و  امش  نیب  دهاوخ  یم  ناطیش   ، . . . «: » ءاضغبلاو ةوادعلا  مکنیب  عقوی  نا  ناطیشلا  دیری  امنا  : » میناوخ
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هدارا هدارا ،  نیا  هک  تسا  ینعم  نیا  زا  یکاـح  دراد  رارمتـسا  رب  تلـالد  تـسا و  عراـضم  لـعف  دـیری »  » هـملک هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  ( . 1 «)
رورش و ياهناسنا  هب  یتح  هکلب  هدشن ،  قالطا  یصاخ  دوجوم  هب  ناطیـش  زین  نآرق  رد  هک  مینیب  یم  یفرط  زا  و  تسا .  ناطیـش  یگـشیمه 
ره يارب  ام  هنوگنیدب  « » نجلاو سنالا  نیطایـش  ًاودـع  یبن  لکل  انلعج  کلذـکو  : » میناوخ یم  هک  اجنآ  تسا .  هدـیدرگ  قالطا  زین  دـسفم 

تسا یترارش  داسف و  رطاخب  هدش  قالطا  ناطیـش  مه  سیلبا  هب  هکنیا  و  ( 2 « . ) میداد رارق  نج  ای  یناسنا و  ياهناطیش  زا  ینمـشد  يربمایپ 
یم مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هنومن  ناونع  هب  هدـش : قالطا  زین  اهبرکیم »  » رب ناطیـش  هملک  یهاگ  اـهنیا  رب  هوـالع  دراد .  دوجو  وا  رد  هک 

هریگتسد فرط  هتـسکش و  تمـسق  زا  «: » ۀملثلا ةورعلا و  یلع  دعقی  ناطیـشلا  ناف  هتورع ،  نم  ءانالا و ال  ۀملث  نم  ءاملا  اوبرـشتال   ، » دیامرف
یم مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زین  و  ( . 3 «) دنیشن یم  فرظ  هدش  هتسکش  تمـسق  هریگتـسد و  يور  رب  ناطیـش  اریز  دیروخن ،  بآ  فرظ ، 
بآ هزوک  هتسکش  تمـسق  هریگتـسد و  زا  ( » 4 «) نیطایـشلا برـشم  هناف  هیف  ناک  نا  هرـسک  نمال  و  زوکلا ،  نذا  نم  برـشی  ـالو  : » دـیامرف

ار شیوخ  لیبس )  ) براش ياهوم  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  لوق  زا  تسا . » اهناطیش  ندیماشآ  هاگیاج  هک  دیروخم 
نشور بیترت  نیا  هب  (! 5 «) ددرگ یم  ناهنپ  اجنآ  رد  و  دهد ،  یم  رارق  شیوخ  یگدنز  يارب  نما  طیحم  ارنآ  ناطیـش  اریز  دیراذگم ،  دنلب 

نیا هب  اج  همه  رد  ناطیـش  هک : تسین  نیا  روظنم  تسا  یهیدب  یلو  تسا .  رـضم  شخبنایز و  ياهبورکیم  ناطیـش  یناعم  زا  یکی  هک  دـش 
وا ناوعا  نایرکشل و  و  سیلبا »  » نآ نشور  ياهقادصم  زا  یکی  هک  دراد ،  یفلتخم  یناعم  ناطیـش  هک : تسا  نیا  روظنم  هکلب  دشاب ،  ینعم 

تـسا هدـمآ  يذوم  ياهبورکیم  ینعم  هب  دراوم  زا  يا  هراـپ  رد  اـنایحا  و  هدـننک ،  فرحنم  دـسفم و  ياـهناسنا  نآ  رگید  قادـصم  و  تسا :
(6 ( . ) دینک تقد  )

اهتشون یپ 

 ، ۀبرشالاو ۀمعطالا  باتک  دلج 6  یفاک  4 ـ  یناوالا .  باب  ۀبرـشالاو ،  ۀمعطالا  باتک  دلج 6  یفاک  3 ـ   . 112 ماعنا : 2 ـ   . 91 هدئام : 1 ـ 
هنومن 1/191 ریسفت  6 ـ  یناوالا .  باب  ۀبرشالاو ،  ۀمعطالا  باتک  دلج 6  یفاک  5 ـ  یناوالا .  باب 

؟  تسیچ ّنج  تقیقح  144 ـ 

ّنج تقیقح 

زا هدش ،  رکذ  وا  يارب  نآرق  رد  يدایز  تاصخـشم  هک  ادیپان  تسا  يدوجوم  دـیآ  یم  تسد  هب  هملک  نیا  يوغل  موهفم  زا  هکنانچ  نج »  »
نم ناجلا  قلخو   ، ) تسا هدـش  هدـیرفآ  كاخ  زا  هک  ناسنا  فالخ  رب  هدـش ،  هدـیرفآ  شتآ  هلعـش  زا  هک  تسا  يدوجوم  1 ـ هکنیا : هلمج 

هروس فلتخم  تایآ   ) تسا لالدتـسا  قطنم و  تردـق  لطاب و  زا  قح  صیخـشت  كاردا و  ملع و  ياراد  2 ـ ( 15 نمحرلا ـ  ( ) ران نم  جراـم 
و  ) دنرفاک یهورگ  حلاص و  نمؤم  اهنآ  زا  یهورگ  4 ـ نمحرلا . ) هروس  نج و  هروس  تاـیآ   ) تسا تیلوؤسم  فیلکت و  ياراد  3 ـ نج . )
6ـ نج 15 . ) ( ) ابطح منهجل  اوناکف  نوطساقلا  اما  و   ) دنداعم رشن و  رـشح و  ياراد  اهنآ  5 ـ نج 11 . ) ( ) کلذ نود  اّنم  نوحلاصلا و  اّنمانا 

عمتسی نمف  عمـسلل  دعاقم  اهنم  دعقن  انک  انا  و   ) دندش عونمم  ًادعب  و  دنتـشاد ،  عمـس  قارتسا  يریگربخ و  اهنامـسآ و  رد  ذوفن  تردق  اهنآ 
زا یـضعب  هب  تبـسن  هک  يدودحم  یهاگآ  اب  دـندرک و  یم  رارقرب  طابترا  اهناسنا  یـضعب  اب  اهنآ  7 ـ نج 9 . ) ( ) ادصر ًاباهـش  هلدجی  نالا 

8ـ نج 6 . ) ( ) اقهر مهودازف  نجلا  نم  لاجرب  نوذوعی  سنالا  نم  لاجر  ناک  هناو   ) دـنتخادرپ یم  اهناسنا  ياوغا  هب  دنتـشاد  یئاـهن  رارـسا 
نم تیرفع  لاق   ) تسا نینچ  زین  اهناسنا  نایم  رد  هک  هنوگنامه  دنرادروخرب ،  يدایز  تردـق  زا  هک  دـنوش  یم  تفای  يدارفا  اهنآ  نایم  رد 
ياج زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  ابـس  هکلم  تخت  نم  تفگ  نامیلـس  هب  نج  ناشکندرگ  زا  یکی  ( » کماقم نم  موقت  نا  لبق  هب  کـیتآ  اـنا  نجلا 

نجلا نم  و   ) دنراد ار  ناسنا  زاین  دروم  ياهراک  یـضعب  ماجنا  رب  تردـق  اهنآ  9 ـ لمن 39 . ) «! ) مروآ یم  اجنیا  هب  وا  نیمزرـس  زا  يزیخرب 
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هب نامیلـس  يور  شیپ  نج  زا  یهورگ  (: » باوجلاک نافج  لیثامت و  بیراحم و  نم  ءاشی  ام  هل  نولمعی  هبر . . .  نذاب  هیدـی  نیب  لـمعی  نم 
اهنآ تقلخ  10 ـ ( . 13 ابـس 12 ـ  « ) دندرک یم  هیهت  اذغ  گرزب  فورظ  و  اهلاثمت ،  اهدـبعم ،  وا  يارب  و  دـندرک ،  یم  راک  راگدرورپ  نذا 

یبوخ هب  نآرق  تایآ  زا  هوالعب  رگید .  ياهیگژیو  و  رجح 27 ) ( ) لبق نم  هانقلخ  ناجلاو   ) تسا هدوب  اهناسنا  تقلخ  زا  لبق  نیمز  يور  رد 
اهنآ زا  رترب  تسا  یعون  ناسنا  دنناد ،  یم  نارتهب » ام  زا   » ار اهنآ  تسا و  روهشم  ماوع  مدرم  هاوفا  رد  هچنآ  فالخ  رب  هک  دوش  یم  هدافتسا 

تیعبت وا  زا  و  دندروآ ،  نامیا  دوب  رـشب  عون  زا  هک  مالـسا  ربمایپ  هب  اهنآ  و  دندش ،  هدیزگرب  اهناسنا  زا  یهلا  ناربمایپ  مامت  هکنیا  لیلد  هب  ، 
(50 فهک ـ   ) دوب نج  هفیاط  ناگرزب )  ) زا زور  نآ  نآرق  حیرصت  هب  انب  هک  ناطیش  رب  مدآ  ربارب  رد  هدجس  ندش  بجاو  ًالوصا  و  دندرک ، 

دوش یم  هدافتسا  ادیپان  دوجوم  نیا  هرابرد  دیجم  نآرق  زا  هک  دوب  یبلاطم  زا  نخس  اجنیا  ات  دشاب .  یم  ّنج  رب  ناسنا  عون  تلیـضف  رب  لیلد 
دنا هتخاس  دوجوم  نیا  هرابرد  يدایز  تافارخ  هاگآان  ماوع و  مدرم  میناد  یم  یلو  تسا ،  یملع  ریغ  لئاسم  هفارخ و  هنوگره  زا  یلاخ  هک 
یم هتفگ  نج  هملک  یتقو  هک  هداد  دوجوم  نیا  هب  یقطنم  ریغ  یفارخ و  هرهچ  کی  تهج  نیمه  هب  و  دـیآ ،  یمن  روج  قطنم  لقع و  اب  هک 

راد و مد  یتادوجوم  و  كانتـشحو ،  بیجع و  بیرغ و  لاکـشا  اب  ار  اهنآ  هکنیا  هلمج  زا  دوش  یم  یعادـت  نآ  اب  زین  تاـفارخ  یتشم  دوش 
هب ار  یئاه  هناخ  یلاخ ،  هطقن  کی  رد  غاد  بآ  فرظ  کـی  نتخیر  زا  تسا  نکمم  هک  راتفردـب  زوت و  هنیک  رازآ ،  رپ  يذوم و  راد ، ! مس 

الماک بلطم  لصا  دوش ،  هتـساریپ  تافارخ  نیا  زا  نج  دوجو  عوضوم  رگا  هک  یلاح  رد  لیبق .  نیا  زا  يرگید  تاموهوم  و  دنـشک ! شتآ 
یعیبط مولع  نادنمـشناد  ءاملع و  هکلب  میرادن ،  مینیب ،  یم  ام  هچنآ  هب  هدـنز  تادوجوم  راصحنا  رب  یلیلد  چـیه  هک  ارچ  تسا ،  لوبق  لباق 
زیچان دنتـسین  كرد  لباق  ساوح  اب  هک  یتادوجوم  ربارب  رد  دـنک ،  كرد  دـناوت  یم  دوخ  ساوح  اب  ناـسنا  هک  ار  یتادوجوم  دـنیوگ : یم 

 ، نوخ هرطق  کی  ای  بآ ،  هرطق  کی  رد  هک  درک  یمن  رواب  یـسک  دوب ،  هدشن  فشک  ینیب  هرذ  هدـنز  تادوجوم  هک  رخاوا  نیا  ات  تسا . 
ار يدودحم  ياهگنر  ام  مشچ  دنیوگ : یم  نادنمشناد  زین  و  دشاب .  هتـشادن  ار  اهنآ  دید  تردق  ناسنا  هک  دشاب  هدنز  دوجوم  رازه  نارازه 
زا شیب  رایسب  تسین  كرد  لباق  ام  شوگ  مشچ و  اب  هک  یئاهادص  اهگنر و  دونش ،  یم  ار  يدودحم  یتوص  جاوما  ام  شوگ  و  دنیب ،  یم 

هتشاد دوجو  ملاع  نیا  رد  يا  هدنز  تادوجوم  عاونا  هک  بجعت  ياج  هچ  دشاب  نینچ  ناهج ،  عضو  یتقو  تسا .  كرد  لباق  هک  تسا  نآ 
دهد ربخ  نآ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  دننام  یقداص  ربخم  یتقو  و  مینک ،  كرد  ار  اهنآ  دوخ  ساوح  اب  میناوتن  ام  هک  دنـشاب 

زا و  تسا ،  هداد  دـش  رکذ  الاب  رد  هک  یئاهیگژیو  اب  نج  دوجو  زا  ربخ  قداـص ،  قطاـن  مـالک  نآرق  وسکی  زا  لاـح  ره  هب  میریذـپن ؟  ارچ 
دوب رذـح  رب  دـیاب  اوران  طلغ و  تاـهیجوت  زا  و  تفریذـپ ،  ار  نآ  دـیاب  نیارباـنب  درادـن ،  دوجو  نآ  یفن  رب  یلقع  لـیلد  چـیه  رگید  يوس 

رتعیـسو موهفم  کیرب  یهاگ  نج  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  درک .  بانتجا  دـیاب  تمـسق  نیا  رد  ماوع  تاـفارخ  زا  هک  هنوگناـمه 
 ، دنرادن كرد  لقع و  هک  اهنآ  دنک و  رد  لقع و  ياراد  هک  اهنآ  زا  معا  ددرگ ،  یم  لماش  ار  ادیپان  تادوجوم  عاونا  هک  دوش  یم  قالطا 

نیا دـهاش  تسا .  دراو  عیـسو  ینعم  نیا  رد  زین  دـنناهنپ ،  اه  هنال  رد  ًالومعم  دـنوش و  یم  هدـید  مشچ  اب  هک  یتاناویح  زا  یهورگ  یتح  و 
دننام یفنص  تسا : هدیرفآ  فنـص  جنپ  ار  نج  دنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  هک  تسا  یتیاور  نخس 
دننام اهنآ  زا  یفنص  و  دنا ،  نیمز  تارشح  یفنص  و  اهبرقع ،  تروص  هب  یفنص  و  اهرام ،  تروص  هب  یفنص  و  دنتـسه ) ادیپان   ) اوه رد  داب 

تاـیاور و رد  هک  یتالکـشم  زا  يرایـسب  نآ ،  هدرتسگ  موهفم  تیاور و  نیا  هب  هجوت  اـب  ( . 1 «) تسا باقع  باسح و  اهنآ  رب  هک  دـنناسنا 
هک میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  ـالثم  دـش .  دـهاوخ  لـح  دوش ،  یم  هتفگ  نج  دروم  رد  اهناتـساد 

هریگتسد فرط  فرظ و  هتسکش  تمـسق  زا  : » ۀملثلاو ةورعلا  یلع  دعقی  ناطیـشلا  ناف  هتورع  نم  ءانالا و ال  ۀملث  نم  ءاملا  برـشتال  دومرف :
هجوت اب  و  تسا ،  نج »  » زا ناطیـش »  » هکنیا هب  هجوت  اب  ( . 2 «) دنیشن یم  هتسکش  تمسق  و  هریگتسد ،  يور  ناطیـش ،  اریز  دیروخن  بآ  نآ 

هب ناطیـش » نج و   » هک دـسر  یمن  رظن  هب  دـیعب  تسا ،  اهبرکیم  عاونا  عامتجا  لـحم  نآ  هتـسد  نینچمه  و  فرظ ،  هتـسکش  ياـج  هکنیا  هب 
روعـش و مهف و  ياراد  هک  دوشیم  هتفگ  يدوجوم  هب  ینعی  دراد  یـصاخ  ینعم  دـنچ  ره  دوش  لماش  زین  ار  تادوجوم  هنوگنیا  ماع » موهفم  »

(4 ( . ) 3) تسا ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تایاور  و  تسا .  فیلکت  تیلوئسم و 

 ( هنومن ریسفت  زا  هتفرگرب   ) خساپ شسرپ و   180www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


اهتشون یپ 

ـ  3 ثیدح 5 .  یناوالا  باب  ۀبرشالا  باتک  هحفص 385  دلج 6  یفاک »  » باتک 2 ـ  نج . ) هدام   ) هحفص 186 لوا  دلج  راحبلا » ۀنیفس  « ـ  1
هنومن ریسفت  4 ـ  تسا .  هدش  يروآ  عمج  هنیمز  نیا  رد  تیاور  هس  تسیب و  دودح  ربمایپ » نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا   » باتک لوا  دـلج  رد 

25/154

؟  تسیچ هتشرف  تقیقح  145 ـ 

هتشرف تقیقح 

نخس ناگتشرف  فئاظو  اهتیرومأم و  اهیگژیو ،  تافص ،  هرابرد  نآرق  زا  يدایز  تایآ  تسا .  هدش  دای  ناوارف  هکئالم  زا  دیجم  نآرق  رد   
تیمها رب  لیلد  نیا  و  تسا ،  هداد  رارق  ینامـسآ  بتک  ءایبنا و  ادـخ و  هب  نامیا  فیدر  رد  ار  هکئـالم  هب  ناـمیا  نآرق ،  یتح  دـیوگ ،  یم 

زا هچنآ  هب  مالسا  ربمایپ  : » هلـسر هبتک و  هتکئالم و  هللااب و  نمآ  لک  نونمؤملا  هبر و  نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  تسا : هلأسم  نیا  يداینب 
ـ  هرقب «) دنراد نامیا  یگمه  شنالوسر  اهباتک و  وا و  ناگتـشرف  ادخ و  هب  زین  نانمؤم  و  هدروآ ،  نامیا  هدش  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  يوس 
هب و  تسین ،  هیلقن  هلدا  زج  یهار  اهیگژیو  تافص و  نیا  اب  نآ  تابثا  يارب  هک  تسا  يا  هیبیغ  روما  زا  ناگتشرف  دوجو  کش  نودب  ( . 285

لقاع و یتادوجوم  ناگتشرف  1 ـ  درمـش : یم  نینچ  ار  اهنآ  ياهیگژیو  هتفرمهیور  دیجم  نآرق  تفریذپ .  دیاب  ار  اهنآ  بیغ  هب  نامیا  مکح 
یمن وا  تیـصعم  زگره  دنراد و  ادـخ  نامرف  رب  رـس  اهنآ  2 ـ  ءایبنا 26 . ) ( ) نومرکم دابع  لب   ) دنتـسه ادخ  یمارگ  ناگدـنب  دنروعـش و  اب 

: دـنراد هدـهع  رب  دـنوادخ  يوس  زا  یعونتم  رایـسب  مهم و  فئاـظو  اـهنآ  3 ـ  ءایبنا 27 . ) ( ) نولمعی هرماب  مهو  لوقلاـب  هنوقبـسیال   ) دـننک
و ( . 37 فارعا ـ   ) دـنحاورا ضبق  ناگتـشرف  یهورگ  ( 5 تاـعزان ـ   ) دـنرما تاربدـم  یهورگ  و  ( . 17 هقاح ـ   ) دنـشرع نـالماح  یهورگ 

رومأم یهورگ  و  ( . 61 ماعنا ـ   ) دنثداوح تارطخ و  زا  ناسنا  ناظفاح  یهورگ  ات 13 . )  10 راطفنا ـ  هروس   ) دنرشب لامعا  نابقارم  یهورگ 
هرخالاب و  ( . 9 بازحا ـ  ) دنتـسه اهگنج  رد  نانمؤم  هب  تبـسن  یهلا  نارگ  دادما  یهورگ  و  دوه 77 . )  ) دنـشکرس ماوقا  تازاجم  باذع و 

ياهتیرومأم فئاظو و  زا  کی  کی  میهاوخب  رگا  هک  ( 2 لحن ـ   ) دنشاب یم  ءایبنا  يارب  ینامسآ  بتک  ناگدنروآ  یحو و  ناغلبم  یهورگ 
يروش هروس  هیآ 5  رد  هکنانچ  دنتسه ،  دنوادخ  سیدقت  حیبست و  لوغشم  هتـسویپ  اهنآ  4 ـ  دشک .  یم  ازارد  هب  ثحب  میرمـش  رب  ار  اهنآ 
دنروآ یم  اجب  ار  دوخ  راگدرورپ  دمح  حیبست و  ناگتشرف   : » ضرالا یف  نمل  نورفغتـسی  مهبر و  دمحب  نوحبـسی  هکئالملاو  میناوخ : یم 

ات تسا  رتالاو  رترب و  اهنآ  زا  لماکت  دادعتـسا  بسح  هب  ناسنا  لاـح  نیا  اـب  5 ـ  دننک . » یم  رافغتـسا  دنتـسه  نیمز  رد  هک  یناسک  يارب  و 
ـ  6 هرقب . ) هروس   34 تایآ 30 ـ   ) تشگ اهنآ  ملعم  مدآ  دنداتفا و  هدجـس  هب  مدآ  شنیرفآ  رطاخب  ءانثتـسا  نودب  ناگتـشرف  همه  هک  اجنآ 

گرزب هتـشرف  میناوخ : یم  میرم  هروس  رد  هکنانچ  دنوش ،  یم  رهاظ  ءایبنا  ریغ  یتح  ءایبنا و  رب  و  دنیآ ،  یم  رد  ناسنا  تروص  هب  هاگ  اهنآ 
تروص هب  رگید  ياـج  رد  ( . 17 میرم ـ  : ) ایوس ًارـشب  اهل  لثمتف  انحور  اـهیلا  انلـسراف  دـش : رهاـظ  میرم  رب  نوزوم  ناـسنا  تروص  هب  یهلا 

نامه رد  ار  اهنآ  زین  طول  موق  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  نیا  لیذ  زا  یتح  69 و77 . ) دوه ـ   ) دندش رهاظ  طول  رب  میهاربا و  رب  یئاهناسنا 
هوق رد  فرـصت  لثمت و  تروص  هب  ای  تسا ؟  ینیع  تیعقاو  کی  ناسنا ،  هرهچ  رد  روهظ  اـیآ  ( . 78 دوه ـ   ) دندید یناسنا  نوزوم  لاکشا 

یمالـسا تایاور  زا  7 ـ  دـنا .  هدـیزگرب  ار  مود  ینعم  گرزب  نارـسفم  زا  یـضعب  دـنچ  ره  تسا ،  لوا  ینعم  نآرق  تایآ  رهاـظ  كاردا ؟ 
هیلع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  هکنانچ  تسین ،  ناسنا  اب  هسیاقم  لباق  هجو  چیه  هب  هک  تسا  دایز  يردقب  اهنآ  دادعت  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

هب مناج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  : » دومرف اهناسنا ؟  ای  دنرتشیب  ناگتشرف  ددع  ایآ  دندیسرپ  ترضح  نآ  زا  هک  یماگنه  میناوخ : یم  مالـسلا )
اجنآ رد  هکنیا  رگم  تسین  یئاپ  ياج  نامـسآ  رد  و  نیمز ،  ياهکاخ  تارذ  ددع  زا  دـنرتشیب  اهنامـسآ  رد  ادـخ  ناگتـشرف  تسا  وا  تسد 

رد هکناـنچ  دـنراد ،  جاودزا  هن  و  دنـشون ،  یم  بآ  هن  دـنروخ و  یم  اذـغ  هـن  اـهنآ  8 ـ  ( . 1 «) دنک یم  ادخ  سیدقت  حـیبست و  يا  هتـشرف 
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شرع میسن  اب  هکلب  دننک  یمن  جاودزا  دنشون و  یمن  بآ  دنروخ و  یمن  اذغ  ناگتشرف  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح 
هن اهنآ  رد  : » دیوگ یم  نینچ  یثیدح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هکنانچ  تلفغ ،  یتسـس و  هن  دـنراد  باوخ  هن  اهنآ  9 ـ  ( . 2 !«) دنا هدنز  یهلا 
هب اهنآ  ندب  دوش ،  یمن  نایـسن  وهـس و  راتفرگ  اهنآ  لقع  ددرگ و  یمن  هریچ  اهنآ  رب  باوخ  نایـصع . . .  هن  و  تلفغ ،  هنو  تسا ،  یتسس 
 ، دـنراد توافتم  بتارم  فلتخم و  تاـماقم  اـهنآ  10 ـ  ( . 3 «) دـنریگ یمن  رارق  ناردام  محر  ناردـپ و  بلـص  رد  و  دـیارگ ،  یمن  یتسس 
زا کیره  : » نوحبسملا نحنل  انا  نوفاصلا و  نحنل  انا  مولعم و  ماقم  هل  الا  انمام  دندوجس .  رد  هشیمه  یـضعب  دنعوکر و  رد  هشیمه  یـضعب 

ماما ( . 166 تاـفاص 164 ـ  « ) میئوگ یم  وا  حـیبست  هتـسویپ  میتسه و  وا  ناـمرف  رظتنم  هدیـشک  فص  هراومه  اـم  دراد ،  یمولعم  ماـقم  اـم 
يارب ( . 4 «!) دندوجـس رد  تمایق  ات  هک  دراد  یناگتـشرف  و  دنعوکر ،  رد  تمایق  زور  ات  هک  دراد  یناگتـشرف  دـنوادخ  : » دـیوگ یم  قداص 

ات 326 هحفص 144  دلج 59  « ) هکئالملا باوبا   ، » راونالاراحب ملاعلا » ءامسلا و   » باتک هب  اهنآ  فانصا  هکئالم و  فاصوا  زا  رتشیب  یهاگآ 
رکذ ناگتشرف  يارب  هک  فاصوا  نیا  اب  ایآ  و 109 و 171 . ) حابشا ـ  هبطخ  لوا و 91 ـ  ياه  هبطخ  هغالبلا  جهن  نینچمه  دیئامرف ،  هعجارم 

درادن یعنام  یلو  دنـشاب ،  يرـصنع  فیثک  هدام  نیا  زا  دنناوت  یمن  فاصوا  نیا  اب  کش  نودب  يدام ! ؟  ای  دندرجم  یتادوجوم  اهنآ  دـش 
يارب قلطم » درجت   » تاـبثا میتسه .  انـشآ  نآ  اـب  اـم  هک  یلومعم  هداـم  نیا  قوف  اـم  یماـسجا  دنـشاب ،  هدـش  هدـیرفآ  یفیطل  ماـسجا  زا  هک 

ام هک  تسا  نآ  مهم  درادـنرب ،  رد  يدایز  هدـیاف  زین  هلأسم  نیا  زا  قیقحت  و  تسین ،  یناسآ  راک  ءازجا  ناکم و  نامز و  زا  یتح  ناگتـشرف 
هتسجرب الاو و  تادوجوم  زا  یمیظع  فنص  ار  اهنآ  میسانشب و  هدرک  فیصوت  یمالسا  ملسم  تایاور  نآرق و  هک  یفاصوا  هب  ار  ناگتـشرف 

تدابع ای  تقلخ  رد  دـنوادخ  کیرـش  ار  اهنآ  و  میـشاب ،  لئاق  اهنآ  يارب  تیدوبع  یگدـنب و  ماقم  زج  یماقم  هکنآ  یب  مینادـب ،  دـنوادخ 
هک یبتک  هب  ار  لیـصفت  و  مینک ،  یم  تعاـنق  رادـقم  نیمه  هب  ناگتـشرف ،  نوماریپ  ثحب  رد  تسا .  ضحم  رفک  كرـش و  نیا  هک  مینادـب 
هک دنک  یم  نایادـخ »  » هب ریبعت  ناگتـشرف  زا  تاروت  تارابع  زا  يرایـسب  رد  میئامن .  یم  لوکوم  هدـش  هتـشاگن  هنیمز  نیا  رد  صوصخلاب 
 ، تسا هزنم  كاپ و  تاریبعت  هنوگ  نیا  زا  دـیجم  نآرق  یلو  تسا ،  ینونک  تاروت  فیرحت  ياـه  هناـشن  زا  و  دولآ ،  كرـش  تسا  يریبعت 

نآرق فلتخم  تایآ  زا  میتفگ  هکنانچ  یتح  تسا و  هدـشن  لئاق  یهلا  ياهنامرف  يارجا  تدابع و  یگدـنب و  زج  یماقم  اـهنآ  يارب  هک  ارچ 
(5  . ) تسا رتالاب  رتالاو و  ناگتشرف  زا  لماک  ناسنا  ماقم  هک  دیآ  یمرب 

اهتشون یپ 

دلج 59 راونالا » راحب  « ـ  2 تسا .  هدش  لقن  زین  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ناوارف  تایاور  ثیدح 7 )  ) هحفص 176 دلج 59  راونالا » راحب  « ـ  1
هنومن 18/173 ریسفت  5 ـ  هحفص 174 .  دلج 59  راونالا » راحب  « ـ  4 هحفص 175 .  دلج 59  راونالا » راحب  « ـ  3 ثیدح 4 . )  ) هحفص 174

؟  دراد ناکما  ایآ  و  تسیچ ؟  تعجر  146 ـ 

؟  تسیچ تعجر 

هناتـسآ رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم روهظ  زا  دعب  تسا : نینچ  هاتوک  ترابع  کی  رد  شریـسفت  تسا و  هعیـش  فورعم  دئاقع  زا  تعجر »  »
یط ار  لامک  زا  یجرادم  لوا  هورگ  دندرگ ،  یم  زاب  ناهج  نیا  هب  رورش » رایسب  نایغاط  رافک و   » و صلاخ » نانمؤم   » زا یهورگ  زیخاتسر 

لاعتم دنوادخ  : » دیوگ یم  نینچ  تسا  هعیش  ناگرزب  زا  هک  یضترم » دّیس   » موحرم دننیب .  یم  يدیدش  ياهرفیک  مّود  هورگ  و  دننک ،  یم 
وا يرای  تاراختفا  باوث و  رد  ات  دنادرگ ،  یم  زاب  ناهج  نیا  هب  دنا  هتفر  ایند  زا  ًالبق  هک  یناسک  زا  یهورگ  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  دعب 
 . دریگ ماقتنا  اهنآ  زا  ات  دنادرگ  یم  زاب  ار  تخسرس  نانمشد  زا  یهورگ  زین  و  دنیوج ،  تکرش  ناهج  رـسارس  رب  ّقح  تموکح  هدهاشم  و 

هلأسم نیا  هک  ارچ  دنک  راکنا  رما  نیا  رب  ار  ادخ  تردق  دناوت  یمن  یلقاع  چیه  هک  تسا  نیا  بهذم  نیا  تحص  رب  لیلد  دیازفا : یم  سپس 
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دنرمش یم  نکمم  ریغ  لاحم و  ار  نآ  یئوگ  هک  دننک  یم  راکنا  ار  عوضوم  نیا  نانچ  ام  نیفلاخم  زا  یضعب  هک  یلاح  رد  تسین ،  یلاحم 
زا هّتبلا  ( . 1 «) تسا هدرکن  تفلاخم  هدیقع  نیا  اب  اهنآ  زا  يدحا  اریز  تسا  هیماما  عامجا  هدیقع  نیا  تابثا  رب  لیلد  دـنک : یم  هفاضا  دـعب  . 

هعیش زا  یکچوک  رایسب  تیلقا  هک  دیآ  یمرب  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  موحرم  نانخس  زا  نینچمه  هعیش و  ياملع  يامدق  زا  یضعب  تاملک 
تشگزاب هن  دندرک ،  یم  ریسفت  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها تموکح  تلود و  تشگزاب  ینعم  هب  ار  تعجر  و  دندوب ،  فلاخم  هدیقع  نیا  اب 

یناوارف ياهثحب  اجنیا  رد  لاحره  هب  دنز .  یمن  عامجا  هب  يا  همطل  هک  تسا  يروط  اهنآ  تفلاخم  یلو  ناگدرم ،  ندش  هدـنز  صاخـشا و 
ناگدرم زا  یهورگ  يایحا  دیدرت  نودـب  1 ـ  میروآ : یم  اجنیا  رد  هدرـشف  تروص  هب  يریـسفت  ثحب  زرط  زا  ندشن  جراخ  يارب  هک  تسا 
نوـچمه يرما  نینچ  زا  بجعت  تسا و  نکمم  ًـالماک  تماـیق  رد  اـهناسنا  عـیمج  ياـیحا  هک  هنوگناـمه  تسین ،  تـالاحم  زا  اـیند  نیا  رد 

هک ارچ  دشاب ،  یم  داعم  دروم  رد  اهنآ  هّیرخـس  دـننامه  نآ  ربارب  رد  هیرخـس  تسا و  داعم  هلأسم  زا  تیلهاج  ناکرـشم  زا  یهورگ  بجعت 
 . تسا ناسآ  لهـس و  نآ  ربارب  رد  روما  نیا  همه  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  نانچنآ  ادخ  تردق  و  دنیب ،  یمن  لاحم  ار  يزیچ  نینچ  لقع 

يدابآ کی  رانک  زا  هک  يربمایپ   » دروم رد  فلا ـ  تسا .  هدمآ  نیـشیپ  ياهتما  زا  دروم  جنپ  رد  ًالامجا  تعجر  عوقو  دـیجم ،  نآرق  رد  2 ـ 
دیـسرپ دوخ  زا  و  دوب ،  هدـش  هدـنکارپ  وس  ره  رد  نآ  لها  ياهناوختـسا  داسجا و  دوب و  هتخیر  ورف  نآ  ياهراوید  هک  یلاح  رد  درک  روبع 
گنرد ردقچ  تفگ  وا  هب  درک و  هدنز  سپـس  دناریم و  لاس  دصکی  ار  وا  ادخ  اما  دنک ،  یم  هدنز  گرم  زا  سپ  ار  اهنیا  دـنوادخ  هنوگچ 

ریزع ربماـیپ ،  نیا  هرقب . ) هروس  هیآ 259  « ) تشذـگ وت  رب  لاس  دـصکی  هکلب  هن  دومرف  نآ ،  زا  یتمـسق  ای  زور  کی  درک  ضرع  يدرک ؟ 
( هثعب مث  ماع  ةأم  هللا  هتاماف   ) ایند نیمه  رد  تسا  گرم  زا  سپ  یگدنز  رد  نآرق  تحارـص  مهم  دنک ،  یمن  توافت  يرگید  ربمایپ  ای  دشاب 

هناـهب هب  نارـسفم  هتفگ  قـبط  و   ) گرم سرت  زا   » هک دروآ  یم  ناـیم  هب  يرگید  تیعمج  زا  نخـس  هرقب  هروـس  هــیآ 243  رد  نآرق  ب ـ  . 
داد و اهنآ  هب  گرم  نامرف  دـنوادخ  دـنتفر  نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  دـندرک و ) يراددوخ  داـهج  نادـیم  رد  تکرـش  زا  نوعاـط  يراـمیب 
ار يداع  ریغ  هثداح  نینچ  عوقو  دـنا  هتـسناوتن  هک  نارـسفم  زا  یـضعب  هچرگ  مهایحا . ) مث  اوتوم  هللا  مهل  لاقف  « ) درک هدـنز  ار  اهنآ  سپس 

عوقو رد  هیآ  تحارص  هکلب  روهظ  ربارب  رد  تالیوأت  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور  یلو  دنا ،  هدرمـش  لاثم  کی  نایب  اهنت  ار  نآ  دننک  لمحت 
ياضاقت زا  دـعب  اهنآ  زا  یهورگ  هک  میناوخ  یم  لیئارـسا » ینب   » هراـبرد هرقب  هروس  هیآ 55 و 56  رد  ج ـ  تسین .  لوبق  لـباق  هلأـسم ،  نیا 

دنروآ اجب  ار  وا  تمعن  رکش  ات  دنادرگزاب  یگدنز  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  سپـس  دندرم ،  دندش و  يرابگرم  هقعاص  راتفرگ  دنوادخ  هدهاشم 
: میناوخ یم  ( مالسلا هیلع  ) یسیع تازجعم  ندرمشرب  نمـض  هدئام  هروس  هیآ 110  رد  د ـ  نورکـشت . ) مکلعل  مکتوم  دـعب  نم  مکانثعب  مث  )

هزجعم نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) حیسم هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  يدرک . » یم  هدنز  نم  نامرف  هب  ار  ناگدرم  وت  : » ینذاب یتوملا  جرخت  ذاو 
یـضعب يارب  تعجر  عونکی  دوخ  نیا  تسا و  نآ  رارکت  رب  لیلد  جرخت )  ) عراضم لعف  هب  ریبعت  هکلب  درک ،  هدافتـسا  یتوم ) ياـیحا   ) دوخ

لادج عازن و  شلتاق  ندرک  ادیپ  يارب  لیئارسا  ینب ـ رد  هک  يا  هتـشک  دروم  رد  هیآ 73  رد  هرقب  هروس  رد  هرخـالاب  ه : ـ دوش .  یم  بوسحم 
تایح هب  ات  دننز  هدرم  ندـب  رب  ار  نآ  زا  یـشخب  دـنربب و  رـس  یئاهیگژیو  اب  ار  يواگ  دـش  هداد  روتـسد  : » دـیوگ یم  نارق  دوب ،  هتـساخرب 

( نولقعت مکلعل  هتایآ  مکیری  یتوملا و  هللا  ییحی  کلذک  اهضعبب  هوبرضا  انلقف  ( ) دبای همتاخ  عازن  دنک و  یفرعم  ار  دوخ  لتاق  و   ) ددرگزاب
تعجر هب  هیبش  يزیچ  زین  نآ  هک  فهک  باحصا  ناتساد  نوچمه  دوش  یم  هدید  دیجم  نآرق  رد  يرگید  دراوم  دروم ،  جنپ  نیا  رب  هوالع 

دروم رد  ار  داعم  ناکما  ات  دنتـشگزاب  یگدـنز  هب  رگید  راـب  حـبذ  زا  دـعب  هک  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا هناـگراهچ  ياـهغرم  ناتـساد  و  دوب ، 
کی ناونع  هب  ار  نآرق  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  ره  هب  تسا .  هجوت  لباق  زین  تعجر  هلأسم  رد  هک  دـنزاس  مسجم  وا  يارب  اـهناسنا 

دعب تایح  هب  تشگزاب  زج  يزیچ  تعجر  رگم  ًاساسا  دنک ؟  راکنا  ار  تعجر  ناکما  زاب  نشور  تایآ  همهنیا  اب  دریذـپب و  ینامـسآ  باتک 
نآ رد  ار  زیخاتـسر  هک  یـسک  دوش ؟  یمن  بوسحم  کـچوک  ناـهج  نیا  رد  زیخاتـسر  زا  یکچوک  هنومن  تعجر  رگم  تسا ؟  گرم  زا 

دمحا نوچمه  ای  و  دریگ ؟  هرخسم  داب  هب  ار  نآ  ای  و  دشکب ؟  تعجر  هلأسم  رب  خرس  طخ  دناوت  یم  هنوگچ  دریذپ ،  یم  شعیـسو  سایقم 
رطاخ هب  هعیـش  بهذـم  رد  يرگید  دوهی  نیئآ  !: » هعجرلاب لوقلاب  عیـشتلاب  ترهظ  ۀـیدوهیلا  دـیوگب : مالـسالارجف  باـتک  رد  يرـصم  نیما 
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لباقم رد  تیلهاج  بارعا  راـکنا  بجعت و  و  نیما ،  دـمحا  راـتفگ  نیا  ناـیم  یقرف  هچ  یتسار  ( . 2 «!) تسا هدرک  روهظ  تعجر  هب  داـقتعا 
تسا يدایز  تایاور  دنک  یم  دییأت  ارنآ  عوقو  هچنآ  درک  یم  تباث  ار  تعجر  ناکما  میتفگ  اجنیا  هب  ات  هچنآ  3 ـ  تسا ! ؟  ینامسج  داعم 
تسا یفاک  درادن  ار  اهنآ  لقن  شیاجنگ  ام  ثحب  هک  اجنآ  زا  و  تسا ،  هدش  لقن  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همئا  زا  تاقث  زا  یعمج  زا  هک 
قدـص هب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـیوگ : یم  وا  مینک  وگزاـب  تسا  هدرک  يروآ  عمج  نآ  زا  یـسلجم  همـالع  موـحرم  هک  ار  يراـمآ 
دودح هب  نآ  هرامـش  هک  یحیرـص  ثیداحا  دریذپن ؟  ار  تعجر  رتاوتم  ثیداحا  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها همئا  راتفگ 

نیا رگا  دـنا . . .  هدروآ  باتک  هاجنپ  زا  شیب  رد  مـالعا ،  ياـملع  و  تاـقث ،  ناـیوار  زا  رفن  دـنچ  لـهچ و  هک  دـسر  یم  ثیدـح  تسیود 
(4 ( . ) 3 (! ؟ » تسا رتاوتم  یثیدح  هچ  دشابن  رتاوتم  ثیداحا 

اهتشون یپ 

دلج راونالاراحب  3 ـ  هحفص 71 .  رفظملا  اضر  دمحم  خیـش  زا  هیمامالا » دئاقع  « ـ  2 عجر . ) هدام   ) هحفص 511 دلج 1  راحبلا » ۀنیفـس  « ـ  1
هنومن 15/555 ریسفت  هحفص 122 4 ـ   53

؟  تسیچ تعجر  هفسلف  147 ـ 

دراد یلمعلا  حلاص  نانمؤم  هب  صاصتخا  هکلب  درادن ،  یناگمه  هبنج  عوضوم  نیا  دوش  یم  هدافتسا  یمالـسا  تایاور  زا  هچنآ  هب  هّجوت  اب   
 ، دـنراد رارق  ملظ  رفک و  زا  یّطحنم  هلحرم  رد  هک  يرگمتـس  نایغاط  رافک و  نینچمه  و  دـنراد ،  رارق  نامیا  زا  یلاـع  هلحرم  کـی  رد  هک 

رفیک ندیـشچ  لوا و  هورگ  یلماکت  هقلح  کی  لیمکت  روظنم  هب  ایند  یگدنز  هب  هورگ  ود  نیا  ددجم  تشگزاب  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ 
وربور دوخ  یگدنز  رد  یقئاوع  عناوم و  اب  يونعم  لماکت  ریسم  رد  هک  صلاخ  نانمؤم  زا  یهورگ  رگید  ریبعت  هب  تسا .  مود  هورگ  يویند 
ناهج نیا  هب  ددجم  تشگزاب  قیرط  زا  ار  دوخ  یلماکت  ریـس  هک  دنک  یم  باجیا  یهلا  تمکح  تسا  هدنام  مامتان  اهنآ  لماکت  دنا و  هدش 

لیکشت رد  تکرـش  هک  ارچ  دنیوج ،  تکرـش  تموکح  نیا  يانب  رد  دنـشاب و  تلادع  قح و  یناهج  تموکح  رظان  دهاش و  دنهد ،  همادا 
زیخاتسر رد  دوخ  صاخ  رفیک  رب  هوالع  تخـسرس  نارابج  ناقفانم و  زا  یهورگ  سکعب  و  تسا .  تاراختفا  نیرتگرزب  زا  یتموکح  نینچ 

تعجر نآ  هار  اهنت  و  دننیبب ،  دندید  طول  موق  دومث و  داع و  ناینوعرف و  دننام  یشکرس  ماوقا  هچنآ  ریظن  ناهج ،  نیا  رد  یئاهتازاجم  دیاب 
 ، ًاضحم نامیالا  ضحم  نمالا  عجریال  ۀصاخ ،  یهو  ۀماعب ،  تسیل  ۀعجرلا  نا  دـیامرف ،  یم  یثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تسا . 
ای صلاخ  ناـمیا  هک  دـننک  یم  تشگزاـب  یهورگ  اـهنت  دراد ،  یـصوصخ  هبنج  هکلب  تسین  یمومع  تعجر  : » ًاـضحم كرـشلا  ضحم  وأ 
رب هک  یئاهرهـش  رب  تسا  مارح  : » نوعجریال مهنا  اهانکلها  ۀیرق  یلع  مارح  و  ءایبنا : هروس  هیآ 95  تسا  نکمم  ( . 1 «) دنراد صلاخ  كرش 

دروم رد  ار  تشگزاب  مدع  هک  ارچ  دشاب ،  ینعم  نیمه  هب  هراشا  زین  دندرگ » یمن  زاب  زگره  اهنآ  دـندرگزاب  هک  میدرک  ناشدوبان  هانگ  رثا 
دیاب دندیدن  ار  یئاهرفیک  نینچ  هک  یهورگ  دوش  یم  نشور  نآ  زا  دندیـسر و  دوخ  دـیدش  رفیک  هب  ناهج  نیا  رد  هک  دـیوگ  یم  یناسک 

هب رـشب  خیرات  صاخ  عطقم  نآ  رد  هورگ  ود  نیا  تشگزاب  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  دـینک . ) تقد   ) دـنوش تازاجم  و  دـندرگزاب ، 
جوا هب  نآ  هدـهاشم  اب  ات  تسا ،  اهناسنا  يارب  داعم ) ءدـبم و   ) زیخاتـسر هلأسم  ادـخ و  تمظع  زا  مهم  هناـشن  ود  گرزب و  سرد  ود  ناونع 

هنومن 15/559 ریسفت  2 ـ  هحفص 39 .  دلج 53  راونالا  راحب  1 ـ  ( 2  . ) دنشاب هتشادن  يدوبمک  رظن  چیه  زا  دنسرب و  نامیا  يونعم و  لماکت 

؟  تسیچ نآ  هفسلف  لکوت و  تقیقح  -148

لکوت يانعم 
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هک تسا  یـسک  بوخ  لـیکو  کـی  هک  میناد  یم  ار  نیا  و  تسا ،  ندرک  لـیکو  باـختنا  ینعم  هب  تلاـکو »  » هداـم زا  لـصا  رد  لـکوت »  »
هک دشاب  هتـشادن  رکذت  هب  زاین  دـیاش  زین  عوضوم  نیا  يزوسلد .  و  تردـق ،  تناما ،  یفاک ،  یهاگآ  دـشاب : تفـص  راهچ  ياراد  لقادـح 
یم هدافتـسا  يرگید  يورین  زا  عقوم  نیا  رد  دشابن ،  عافد  هب  رداق  ًاصخـش  ناسنا  هک  تسا  یئاج  رد  اهراک  رد  عفادـم  لیکو  کی  باختنا 

ربارب رد  ناـسنا  هک  درادـن  نیا  زج  یموـهفم  ادـخ  رب  ندرک  لـکوت  نیارباـنب  دزادرپ .  یم  شیوـخ  لکـشم  لـح  هـب  وا  کـمک  اـب  دـنک و 
فده يوس  هب  دوخ  ریـسم  رد  هک  یئاهتـسب  نب  ًانایحا  اهیگدیچیپ و  نافلاخم و  ياهیتخـسرس  اهینمـشد و  یگدنز و  ثداوح  تالکـشم و 

هکلب دتـسیان ،  زاب  شـشوک  شالت و  زا  و  دـنک ،  هیکت  وا  هب  و  دزاس ،  دوخ  لیکو  ار  وا  درادـن  اهنآ  ندوشگ  رب  یئاناوت  هک  یئاج  رد  دراد 
اهتردق و مامت  همـشچرس  دحوم  کی  مشچ  هچیرد  زا  اریز  دـنادب ،  ادـخ  ار  یلـصا  رثؤم  زاب  دراد  يراک  ماجنا  رب  یئاناوت  هک  مه  اجنآ  رد 
و ندوب ،  يرگید  هب  هتسباو  و  نتـسیز ،  یئاکتا  تروص  هب  ینعی  تسا  وا  ریغ  رب  ندرک  هیکت  ادخ » رب  لکوت   » لباقم هطقن  تسا .  وا  اهورین 

میتفگ هک  روطنامه  اریز  تسا ،  ادخ  یلاعفا  دیحوت  میقتسم  هرمث  لکوت  دنیوگ : یم  قالخا  نادنمشناد  تسا ،  نتـشادن  لالقتـسا  دوخ  زا 
نیتسخن تلع  هب  هرخالاب  دریگ  یم  تروص  ناهج  رد  هک  يا  هدـیدپ  ره  و  شبنج ،  شالت و  شـشوک و  تکرح و  ره  دـحوم  کی  رظن  زا 

 . دناد یم  وا  زا  ار  اهیزوریپ  اهتردق و  همه  دحوم  کی  نیاربانب  دبای ،  یم  طابترا  دنوادخ  تاذ  ینعی  ناهج  نیا 

لکوت هفسلف 

تمواقم شیازفا  ببس  یئاناوت ،  تردق و  ریذپان  انف  عبنم  نآ  رب  ادخ ،  رب  لکوت  ًالوا : هک : دوش  یم  هدافتـسا  میدرک  رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
یتخـس هبرـض  دـحا »  » نادـیم رد  ناناملـسم  هک  یماگنه  هب  لـیلد  نیمه  هب  تسا ،  یگدـنز  تخـس  ثداوح  تالکـشم و  ربارب  رد  ناـسنا 

شوگ هب  ربخ  نیا  و  دننزب ،  نیملسم  هب  ار  ییاهن  هبرـض  ات  دنتـشگزاب  هار  همین  زا  رگید  راب  نادیم  نیا  كرت  زا  سپ  نانمـشد  و  دندروخ ، 
هداد تسد  زا  ار  دوخ  لاّعف  يورین  هدمع  تمسق  هک  كانرطخ  رایـسب  هظحل  نیا  رد  اهنت  هن  نامیا  اب  دارفا  دیوگ  یم  نآرق  دیـسر ،  نانمؤم 
نیا ربخ  ندینش  اب  حتاف  نمـشد  دش و  هدوزفا  اهنآ  يرادیاپ  رب  نامیا  يورین  زا  دادمتـسا  و  لکوت »  » رب هیکت  اب  هکلب  دندرکن  تشحو  دندوب 

 ، دروخ یم  مشچ  هب  يددعتم  تایآ  رد  لکوت  هیاس  رد  يرادیاپ  نیا  هنومن  هیآ 173 . ) نارمع  لآ  ) درک ینیشن  بقع  تعرس  هب  یگدامآ 
رد و  تفرگ . » داهج  نادیم  رد  ار  نایوجگنج  زا  هفیاط  ود  یتسـس  ولج  ادخ  رب  لکوت  : » دیوگ یم  نآرق  نارمع  لآ  هیآ 122  رد  هلمج  زا 

نارمع لآ  هیآ 159  رد  و  تسا . » هدش  رکذ  نمشد  تامدص  تالمح و  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  اب  مزالم  لکوت  : » میهاربا هروس  هیآ 12 
یم نآرق  یّتح  تسا . » هدش  هداد  ادخ  رب  لکوت  دعب  و  خـسار ،  میمـصت  سپـس  تروشم و  هب  روتـسد  تسخن  مهم ،  ياهراک  ماجنا  يارب  »

« دنشاب لکوت  نامیا و  ياراد  هک  دنیآرد  وا  ذوفن  تحت  زا  دننک و  تمواقم  دنناوت  یم  یناسک  اهنت   » یناطیـش ياه  هسوسو  ربارب  رد  دیوگ :
نیا لکوت  زا  روظنم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  عومجم  زا  لحن 99 . )  ) نولکوتی مهبر  یلع  اونمآ و  نیذلا  یلع  ناطلـس  هل  سیل  هنا 

ار دوخ  دـنوادخ ،  نایاپ  یب  تردـق  رب  ياکتا  اب  هکلب  دـنکن ،  فعـض  تراـقح و  ساـسحا  ناـسنا  تالکـشم ،  تمظع  ربارب  رد  هک  تسا 
رگا تسا .  تمواقم  يرادـیاپ و  ینوزف  ببـس  و  هدـننک ،  تیوقت  شخب و  ورین  نیرفآ  دـیما  لکوت  بیترت  نیا  هب  و  دـنادب ،  حـتاف  زوریپ و 
رگا و  دوش .  هدایپ  اهنآ  دننام  نادهاجم و  هرابرد  هک  تشادن  ینعم  دوب  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  ندیزخ و  يا  هشوگ  هب  لکوت  موهفم 
ادـج اریز  دنهابتـشا ،  رد  تخـس  تسا ،  راگزاسان  لکوت  حور  اب  یعیبط  لـماوع  بابـسا و  ملاـع  هب  هجوت  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  یناـسک 

وا زا  دـنراد  هچره  زین  یعیبط  لماوع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دوش ،  یم  بوسحم  كرـش  عونکی  ادـخ  هدارا  زا  یعیبط  لـماوع  تارثا  ندرک 
لکوت حور  اب  هک  تسا  اجنیا  مینادـب  وا  هدارا  ربارب  رد  لقتـسم  یهاگتـسد  ار  لـماوع  رگا  يرآ  تسا ،  وا  ناـمرف  هدارا و  هب  همه  دـنراد و 

هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  صخـش  هکنیا  اب  دوشب  لکوت  يارب  يریـسفت  نانچ  تسا  نکمم  روطچ  دـینک ) تقد   . ) دوب دـهاوخن  راگزاس 
بابسا لئاسو و  عاونا  و  تبثم ،  کیتکات  حیحص ،  هشقن  تصرف ،  هنوگچیه  زا  شفادها  دربشیپ  يارب  دوب  نالکوتم  هلـسلس  رـس  هک  هلآو )

اهیگتـسباو زا  ار  یمدآ  ادـخ  رب  لکوت  ًایناث :»  . » درادـن ار  یفنم  موهفم  نآ  لکوت ،  هک  دـنک  یم  تباث  همه  اهنیا  دومن  یمن  تلفغ  يرهاظ 
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یکرتشم ياه  هشیر  تعانق »  » اب لکوت »  . » دـشخب یم  سفنب  دامتعا  یگدازآ و  واب  دـهد و  یم  تاجن  تسا  یگدرب  تلذ و  همـشچرس  هک 
هنیمز رد  یمالـسا  تیاور  دـنچ  اجنیا  رد  دـنراد  زین  یتوافت  لاـح  نیع  رد  تسا و  هیبش  مهاـب  یتاـهج  زا  زین  ود  نآ  هفـسلف  ًاـعبط  و  دراد ، 

ارفظ اذاف  نالوجیزعلا  انغلا و  نا   » دیوگ یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  میروآ : یم  نآ  هشیر  یلصا و  موهفم  يور  يوترپ  ناونع  هب  لکوت ـ 
ثیدح نیا  رد  دننیزگ . » یم  نطو  اجنآ  رد  دنبایب  ار  لکوت  لحم  هک  یماگنه  دـنتکرح  رد  تزع  يزاین و  یب  ( » 1 «) انطوا لکوتلا  عضومب 

ادخ یحو  کیپ  زا  دومرف  هک  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  زا  تسا .  هدش  یفرعم  لکوت »  » تزع يزاین و  یب  یلصا  نطو  ، 
مـشچ و  دراد ،  عنم  اطع و  هن  دـناسر و  یم  عفن  نایز و  هن  قولخم  هک  تیعقاو  نیا  هب  یهاگآ   » تفگ تسیچ ؟  لکوت  مدیـسرپ  لیئربج ،  ، 
لکوت تقیقح  نیا  درادـن ،  دـیما  وا  ریغ  زا  دـنک و  یمن  راک  ادـخ  يارب  زج  دـش  نینچ  يا  هدـنب  هک  یماگنه  نتـشادرب ،  قولخم  تسد  زا 
لکوت دح  (« » 3) ًادحا هللا  عم  فاختال  نا  لاقف  لکوتلا ؟  دح  ام  : » دیـسرپ مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یـسک  ( 2 « . ) تسا

(5 () 4 «! . ) یسرتن سکچیه  زا  ادخ  هب  ياکتا  اب  هکنیا  دومرف  تسیچ ؟ 

اهتشون یپ 

پاچ قـالخالا ص 14  یف  شخب 2  راونالا ج 15  راـحب  2 ـ  ثیدـح 3 .  هیلع  لکوتلا  هللا و  یلا  ضیوفتلا  باـب  دـلج 2  یفاک  لوصا  1 ـ 
بهذـم شیادـیپ  هزیگنا  باتک  هب  نآ  دـننام  لـکوت و  هنیمز  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب  4 ـ  هحفص 682 .  دـلج 2  راحبلا  ۀنیفـس  3 ـ  میدق . 

هنومن 10/295 ریسفت  5 ـ  دینک .  هعجارم 

؟  تسیچ شیاین  اعد و  هفسلف  149 ـ 

شیاین اعد و  هفسلف 

اعد دنیوگ : یم  هاگ  دنراد : اعد  هلأسم  هب  ینوگانوگ  ياهداریا  دنا  هتخانـشن  ار  نآ  یناور  یتیبرت و  تارثا  اعد و  حور  تقیقح و  هک  اهنآ   
هب و  دتسرف ،  یم  اعد  غارـس  هب  يزوریپ ،  تفرـشیپ و  لئاسو  زا  هدافتـسا  شـشوک و  تیلاعف و  ياجب  ار  مدرم  هک  ارچ  تسا ،  ریدخت  لماع 
ره ادخ  تسین ! ؟  ادخ  راک  رد  یلوضف  ندرک  اعد  ایآ  ًالوصا  دنیوگ : یم  هاگو  دننک ! اعد  اهشالت  نیا  همه  ياجب  هک  دهد  یم  میلعت  اهنآ 

قباطم تعاس  ره  ام  ارچ  سپ  دـناد ،  یم  ام  دوخ  زا  رتهب  ار  اـم  حـلاصم  دراد ،  تبحم  اـم  هب  وا  دـهد ،  یم  ماـجنا  دـنادب  تحلـصم  ار  هچ 
هدارا ربارب  رد  میلـست  اضر و  ماقم  اب  تاـفانم  اـعد  اـیآ  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا  دـنیوگ : یم  یناـمز  و  میهاوخب ! ؟  يزیچ  وا  زا  دوخ  هاوخلد 

اریز دـنلفاغ ؟  شیاین  اعد و  يونعم  یتیبرت و  یعامتجا و  یناور ،  راثآ  زا  دـننک  یم  حرطم  ار  یئاهداریا  نینچ  هک  اـهنآ  درادـن ؟  دـنوادخ 
 . دزاـس یم  نشور  ناـسنا  رد  ار  دـیما  غارچ  اـعد  دراد ،  جاـیتحا  یهاـگ  هیکت  هب  اـهیتحاران  ندرک  فرطرب  هدارا و  هب  تیوقت  يارب  ناـسنا 
زا یکی  ریبعت  هب  و  دـش .  دـنهاوخ  هجاوم  یعامتجا  یناور و  بولطمان  ياـهلمعلا  سکع  اـب  دـننک ،  شومارف  ار  شیاـین  اـعد و  هک  یمدرم 

تسا هتشک  دوخ  رد  ار  شیاین  هب  جایتحا  هک  یعامتجا  تسا ! تلم  نآ  طوقـس  اب  ربارب  یتلم  نایم  رد  شیاین  نادقف  : » فورعم ناسانـشناور 
کی نوچمه  زور  هیقب  ندرک و  شیاین  حبص  اهنت  هک  درک  شومارف  ار  بلطم  نیا  دیابن  هتبلا  دوب .  دهاوخن  نوصم  لاوز  داسف و  زا  ًالومعم 

تـسد زا  ناسنا  رد  ار  دوخ  قیمع  رثا  ات  دوب  هجوت  اب  لاح  همه  رد  داد و  ماجنا  هتـسویپ  ار  شیاین  دیاب  تسا ،  هدوهیب  ندرب  رـس  هب  یـشحو 
یعیبط للع  لئاسو و  زا  هک  تسین  نیا  اـعد  ینعم  اریز  دـنا ،  هدـیمهفن  ار  اـعد  ینعم  دـنلئاق  يریدـخت  رثا  اـعد  يارب  هک  ناـنآ  ( . 1 «) دهدن
لئاسو همه  زا  هدافتسا  رد  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  هکنآ  زا  دعب  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  میرادرب ،  اعد  هب  تسد  نآ  ياجب  میشکب و  تسد 

حور دـنوادخ ،  رب  هیکت  هجوت و  اب  و  میورب ،  اعد  غارـس  هب  میدیـسر  تسب  نب  هب  دـش و  هاتوک  ام  تسد  هک  اـجنآ  میتسب ،  راـک  هب  دوجوم 
نب اهیئاسران و  هب  صوصخم  اعد  نیاربانب  میریگ .  ددم  گرزب  أدبم  نآ  غیرد  یب  ياهکمک  زا  و  مینک ،  هدـنز  دوخ  رد  ار  تکرح  دـیما و 
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ناسنا يزغم  ياهتیلاعف  رد  تسا ،  هدروآ  دـیدپ  ار  شمارآ  هک  لاح  نیمه  رد  شیاـین   . » یعیبط لـماوع  ياـج  هب  یلماـع  هن  تسا ،  اهتـسب 
رایـسب تامالع  اب  ار  شیوخ  لئاصخ  شیاین  دـنک ،  یم  کیرحت  ار  يروالد  ینامرهق و  حور  یهاگ  ینطاب و  طاسبنا  یگتفکـش و  عونکی 

و تیاده ،  دادعتسا  نیقی ،  زا  رپ  هرهچ  ینورد ،  يداش  طاسبنا و  راتفر ،  تناتم  هاگن ،  يافص  دهد ،  یم  ناشن  درف  هب  رصحنم  صخـشم و 
مدرم یتح  تردق  نیا  تحت  و  دـنک ،  یم  تیاکح  ام  حور  قمع  رد  ناهنپ  هنیجنگ  کی  دوجو  زا  هک  تسا  اهنیا  ثداوح ،  زا  لابقتـسا  زین 

هنافـسأتم اما  دنریگ ،  هرهب  رتشیب  نآ  زا  دندنب و  راک  هب  رتهب  ار  شیوخ  یقالخا  یلقع و  يورین  دنناوت  یم  زین  دادعتـسا  مک  هدـنام و  بقع 
رب اعد  دـنیوگ  یم  هک  داریا  نیا  خـساپ  میتفگ  هچنآ  زا  ( . 2 «) دنمک رایـسب  دنـسانشب  شیقیقح  هرهچ  رد  ار  شیاین  هک  یناسک  ام  يایند  رد 

مهـس لیـصحت  يارب  تیلباق  بسک  عونکی  دـش  هداد  حرـش  الاب  رد  هک  روطنامه  اعد  اریز  دـش ،  نشور  زین  تسا  میلـست » اضر و   » فـالخ
دنوادـخ ضیف  كرد  يارب  يرتشیب  یگتـسیاش  هجوت و  اعد  هلیـسو  هب  ناسنا  رگید  ترابع  هب  تسا .  راگدرورپ  نایاپ  یب  ضیف  زا  رتداـیز 

رب يزیچ  هن  تسا ،  شنیرفآ  نیناوق  ربارب  رد  میلـست  نیع  رتشیب  یگتـسیاش  بسک  لـماکت و  يارب  شـشوک  تسا  یهیدـب  دـنک ،  یم  ادـیپ 
ادیپ دنوادخ  تاذ  هب  يا  هزات  هجوت  اعد  هلیـسو  هب  ناسنا  و  تسا ،  یگدـنب  عوضخ و  تدابع و  عونکی  اعد »  » هتـشذگ همه  زا  نآ .  فالخ 

راک رد  یلوضف  اعد  : » دنیوگ یم  هکنیا  و  دوب .  دهاوخ  يرثا  نینچ  ياراد  مه  اعد  دراد  یتیبرت  رثا  تادابع  همه  هک  روطنامه  و  دنک ،  یم 
 ، دوش یم  میـسقت  اهتقایل  اهدادعتـسا و  بسح  رب  یهلا  بهاوم  هک  درادن  هجوت  دهد » یم  ماجنا  دشاب  تحلـصم  هچ  ره  ادخ  و  تسا ! ادـخ 

( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  مینیب  یم  اذل  ددرگ .  یم  ناسنا  بیـصن  بهاوم  نآ  زا  يرتشیب  مهـس  دشاب  رتشیب  یگتـسیاش  دادعتـسا و  ردق  ره 
( . 3 «!) دـسر یمن  نآ  هب  یـسک  اعد  نودـب  هک  تسا  یتاماقم  دـنوادخ  دزن  رد  : » ۀـلأسمب الا  لانتال  ۀـلزنم  لجوزع  هللادـنع  نا  دـیامرف : یم 

لصتم و تسا  هتـسویپ  مه  هب  ار  تانئاک  ماـمت  هک  يریذـپان  ناـیاپ  هوق  هب  ار  دوخ  مینک  یم  شیاـین  اـم  هک  یتقو  : » دـیوگ یم  يدنمـشناد 
میلعت ناربمایپ  هک  دهد  یم  میلعت  ار  یئاهزیچ  نامه  یکـشزپناور  ینعی  ملع  نیرتدیدج  زورما  : » دـیوگ یم  زین  و  ( . 4 «) میزاس یم  طوبرم 

شیوشت و ینارگن و  نید ،  هب  مکحم  نامیا  کی  نتـشاد  زامن و  اعد و  هک  دـنا  هتفاـیرد  ناکـشزپ  ناور  هکنیا  تلع  هب  ارچ ؟  دـنداد ،  یم 
( . 6 () 5 «) دزاس یم  فرطرب  تسا  ام  ياهیتحاران  زا  يرتشیب  مین  بجوم  هک  ار  سرت  ناجیه و 

اهتشون یپ 

باب هحفص 338  دلج 2  یفاک  لوصا  3 ـ  لراک .  سیسکلآ  شیاین  2 ـ  لراک ، ) سیسکلا   » روهشم سانشناور  بیبط و  هتشون  شیاین » « ـ  1
 . هنومن 1/639 ریسفت  هحفص 152 6 ـ  یگدنز  نیئآ  5 ـ  هحفص 156 .  یگدنز  نیئآ  4 ـ  ثیدح 3 .  هیلع  ثحلا  ءاعدلا و  لضف 

؟  دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  یهاگ  ارچ  150 ـ 

دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  یهاگ  ارچ 

راکشآ ار  نآ  هدنزاس  رثا  و  تسا ،  ءاعد  جنرغب  رهاظ  هب  هلأسم  هنیمز  رد  يا  هزات  قیاقح  رگنشور  اعد  تباجتـسا  طئارـش  تیفیک  هب  هجوت   
بلق و یکاپ  رد  زیچره  زا  لبق  دـیاب  اعد  تباـجا  يارب  1 ـ  هلمج : زا  میناوخ  یم  اعد  تباجتسا  رب  یطئارـش  یمالـسا  تایاور  رد  دزاس  یم 

هدش لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  تفرگ .  ماهلا  یهلا  ناربهر  یگدنز  زا  و  دومن ،  يزاسدوخ  و  درک ،  هبوت  هانگ  زا  و  دیـشوک ،  حور 
وا لآ  ربمایپ و  رب  دورد  دروآ و  اجب  ار  وا  يانث  دـمح و  تسخن  هکنیا  رگم  دـنک  یئاـضاقت  ادـخ  زا  امـش  زا  کـی  چـیه  اداـبم  : » دومرف هک 

دشوکب متس  ملظ و  بصغ و  لاوما  زا  یگدنز  یکاپ  رد  2 ـ  ( . 1) دیامن اعد  سپس  دنک  هبوت » و   ) فارتعا وا  دزن  دوخ  هانگ  هب  دعب  دتسرفب 
یسک : » هبسکم همعطم و  بطیلف  هئاعد  باجتسی  نا  بحا  نم  هدش : لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  زا  دشابن  مارح  زا  وا  هیذغت  و  ، 

قح يوـسب  توـعد  داـسف و  اـب  هزراـبم  زا  3 ـ  ( . 2 «) دـنک كاـپ  ار  دوـخ  بسک  اذـغ و  دـیاب  ددرگ  باجتـسم  شیاـعد  دراد  تسود  هک 
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یلص ) مالسا ربمایپ  زا  هکنانچ  دنرادن ،  یباجتـسم  ياعد  دنیوگ  یم  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هک  اهنآ  اریز  دنکن ،  يراددوخ 
اعد هچ  ره  دنک و  یم  طلـسم  امـش  ناکین  رب  ار  نادـب  دـنوادخ  الاو  دـینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  : » هدـش لقن  هلآو ) هیلع  هللا 

هک دروآ  یم  دوجو  هب  عاـمتجا  رد  یئاـهیناماسبان  یلم » تراـظن   » گرزب هفیظو  نیا  كرت  تقیقح  رد  ( . 3 «!) دش دهاوخن  باجتسم  دننک 
یعطق هجیتن  عضو  نیا  اریز  تسا  رثا  یب  نآ  جیاتن  ندش  فرطرب  يارب  اعد  و  تسا ،  ناراکدب  يارب  عامتجا  هنحص  ندنام  یلاخ  نآ  هجیتن 

تباجتـسا طئارـش  زا  رگید  یکی  يراکتـسرد  تناما و  حلاص و  لمع  نامیا و  یهلا ـ  ياهنامیپ  هب  لمع  4 ـ  دـشاب .  یم  ناسنا  دوخ  لامعا 
زا اعد  تباجا  هدعو  لومـشم  هک  دشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  دنکن  افو  شراگدرورپ  ربارب  رد  شیوخ  دـهع  هب  هک  سک  نآ  اریز  تسا .  اعد 

دنوادـخ هکنیا  اب  تفگ  درک و  تیاکـش  شیاعد  تباجتـسا  مدـع  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  دزن  یـسک  دـشاب .  راـگدرورپ  هیحاـن 
نامثب ناخ  مکبولق  نا  دومرف : خـساپ  رد  ماما  دـسر ! ؟  یمن  تباـجا  هب  مینک و  یم  اـعد  اـم  ارچ  منک ،  یم  تباـجا  نم  دـینک  اـعد  هدومرف 

ادا ار  وا  قح  اما  دیا  هتخانـش  ار  ادخ  امـش  1 ـ  دوش :) یمن  باجتـسم  ناتیاعد  اذـل   ) هدرک تنایخ  زیچ  تشه  رد  امـش  رکف  بلق و  : » لاصخ
تفلاخم هب  شتنس  اب  سپس  دیا  هدروآ  نامیا  وا  هداتـسرف  هب  امـش  2 ـ  هتشادن . ! ناتلاحب  يدوس  امـش  تخانـش  لیلد  نیمه  هب  دیا ،  هدرکن 

میدرک تعاطا  میدینـش و  دیتفگ  دـیا ،  هدرکن  لمع  نآ  هب  یلو  دـیا  هدـناوخ  ار  وا  باتک  3 ـ  تسا ؟  اجک  امـش  نامیا  هرمث  دیا  هتـساخرب 
نآ هب  ار  امـش  هک  دینک  یم  یئاهراک  هراومه  اما  دیـسرت ،  یم  ادخ  رفیک  تازاجم و  زا  دیئوگ  یم  امـش  4 ـ  دیتساخرب ! تفلاخم  هب  سپس 

 . . . دزاس یم  رود  نآ  زا  ار  امش  هک  دیهد  یم  ماجنا  يراک  هراومه  اما  دیراد  هقالع  یهلا  شاداپ  هب  دیئوگ  یم  5 ـ  دزاس . . .  یم  کیدزن 
وا اب  یتسود  حرط  امش  و   ) دیشاب ناطیش  نمشد  هداد  روتسد  امـش  هب  7 ـ  دینک .  یمن  ادا  ار  وا  رکـش  قح  دیروخ و  یم  ار  ادـخ  تمعن  6 ـ 

بویع هتخاس و  دوخ  نیعلا  بصن  ار  مدرم  بویع  امش  8 ـ  دینک .  یمن  تفلاخم  وا  اب  ًالمع  اما  دیراد  ناطیش  اب  ینمشد  ياعدا  دیزیر ) یم 
دیا هتسب  ارنآ  ياهرد  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  دسرب ؟  تباجا  هب  ناتیاعد  دیراد  راظتنا  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دیا . . .  هدنکفا  رس  تشپ  ار  دوخ 

ثیدح نیا  ( 4 «) دسرب تباجا  هب  امـش  ياعد  ات  دینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیئامن  حالـصا  ار  شیوخ  لامعا  دـینک ،  هشیپ  اوقت   ؟
اه و هدعو  هب  امـش  هکنآ  هب  طورـشم  قلطم ،  هن  تسا  طورـشم  هدعو  کی  اعد  تباجا  هب  دنوادخ  هدـعو  دـیوگ : یم  تحارـص  اب  ینعمرپ 

امـش ياعد  دـیهد  نایاپ  ینکـش  ناـمیپ  نیا  هب  رگا  و  دـیا ،  هدرک  ینکـش  ناـمیپ  هار  زا 8  امـش  هک  یلاح  رد  دـینک  لـمع  دوخ  ياـهنامیپ 
نتفرگ راک  هب  ناسنا و  تیبرت  يارب  تسا  اعد  تباجتـسا  طئارـش  تقیقح  رد  هک  قوف  هناگتـشه  تاروتـسد  هب  لـمع  دوش .  یم  باجتـسم 

شالت و لمع و  اـب  نآ  نتـشگ  مأوت  اـعد  تباجتـسا  طئارـش  زا  رگید  5 ـ  تسا .  یفاک  شخب  رمث  هدـنزاس و  ریـسم  کـی  رد  وا  ياـهورین 
تمکح هغالبلا ـ  جـهن  ! ) رتوالب یمارلاک  لمعالب  یعادـلا  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  راـصق  تاـملک  رد  تسا  شـشوک 

شیپ هلیـسو  تکرح و  لماع  هز ) « ) رتو  » هکنیا هب  هجوت  اب  تسا . !» هز »  » نودـب زادـناریت  دـننام  شالت  لـمع و  نودـب  هدـننک  اـعد  (: » 337
تسا تیعقاو  نیا  رگنشور  قوف  هناگجنپ  طئارـش  عومجم  ددرگ .  یم  نشور  اعد »  » ریثأت رد  لمع »  » شقن تسا  فده  يوس  هب  ریت  ندنار 

ياه همانرب  رد  دـیاب  نآ  تباجا  يارب  هکلب  ددرگ ،  فدـه  هب  لوصو  يارب  يداع  لئاسو  یعیبط و  بابـسا  نیـشناج  دـیابن  اهنت  هن  اـعد  هک 
ایآ ددرگ .  رظن  دـیدجت  نیـشیپ  لاـمعا  رد  و  دوش ،  يزاـسون  صخـش ،  تاـیحور  دـیآ ،  لـمع  هب  یلک  ینوگرگد  هدـننک  اـعد  یگدـنز 

(5 (! ؟  تسین ضرغ  لامعا  ای  یعالطا و  یب  هناشن  یطیارش  نینچ  اب  اعد  هب  ردخم »  » ناونع ندینابسچ 

اهتشون یپ 

هحفص 448 و لوا  دلج  راحبلا  ۀنیفس  3 ـ  هحفص 448 و 449 .  لوا  دلج  راحبلا  ۀنیفس  2 ـ  هحفص 448 و 449 .  لوا  دلج  راحبلا  ۀنیفس  1 ـ 
هنومن 1/643 ریسفت  راحبلا 1/448 5 ـ  ۀنیفس  4 ـ   . 449

؟  تسیچ رایتخا  ربج و  هرابرد  مالسا  رظن  151 ـ 
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رایتخا ربج و  هرابرد  مالسا  رظن 

رادـفرط یهورگ  و  ناسنا ،  هدارا  يدازآ  رادـفرط  یهورگ  هدوب  حرطم  نادنمـشناد  نایم  رد  هک  تسا  یلئاسم  نیرت  یمیدـق  زا  هلأسم  نیا   
نارادـفرط  » مه و  نییربـج »  » مه هک  تسا  نیا  بلاـج  یلو  دـنا .  هدرک  رکذ  دوخ  دـصقم  تاـبثا  يارب  یلئـالد  مادـک  ره  دـنا و  هدوب  ربـج 

هریاد رد  اهثحب  ّرج و  نیا  مامت  رگید  ریبعت  هب  ای  دـنا ،  هتفریذـپ  و  هتخانـش ،  تیمـسر  هب  ار  هدارا  يدازآ  راـیتخا و  لـصا  لـمع  رد  راـیتخا »
رگا و  تسا ،  اهناسنا  همه  يرطف  رایتخا ،  هدارا و  يدازآ  لصا  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  نیا  و  لمع ،  ماقم  رد  هن  هدوب  یملع  ثحاـبم 

زا یکی  هک  یناـگمه  ترطف  یموـمع و  نادـجو  نـیا  دـنا .  هدارا  يدازآ  لـصا  رادـفرط  هـمه  دـیاین ،  شیپ  فـلتخم  ياـه  هسوـسو  ياـپ 
یم روبجم  شلامعا  رد  ار  دوخ  ناسنا  رگا  اریز  دنک  یم  یلجت  ناسنا  یگدنز  رد  ینوگانوگ  ياهتروص  هب  تسا  رایتخا  لئالد  نیرتنـشور 
یم نامـشیپ  هدادـن  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  ای  هداد و  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  هاگ  1 ـ  ارچ : دوبن  لئاق  دوخ  يارب  يراـیتخا  تسناد و 
رگا تسا ،  ناوارف  ربج  هدیقع  نارادفرط  يارب  تمادن  تلاح  نیا   ، » دنک هدافتـسا  هتـشذگ  هبرجت  زا  هدنیآ  رد  دریگ  یم  میمـصت  و  دوش ، 

ـ  3 ارچ . ؟  شنزرــس  تـسا  ربـج  رگا  دـننک ،  یم  شنزرــس  تمـالم و  هـمه  ار  ناراکدـب  2 ـ  ارچ ! ؟  تمادـن  تـسین  راـک  رد  يراـیتخا 
همه رگا  و  دنوش ،  دنمتداعـس  اهنآ  ات  دنـشوک  یم  نادـنزرف  میلعت  تیبرت و  رد  4 ـ  دنیامن .  یم  شیاتـس  دیجمت و  حدـم و  ار  ناراکوکین 

زا ناسنا  6 ـ  دنراد .  شالت  انثتـسا  نودـب  نادنمـشناد  همه  هعماج  قالخا  حطـس  ندرب  الاب  يارب  5 ـ  دراد ؟  یموـهفم  هچ  میلعت  دـنروبجم 
ـ  8 ارچ ؟  دروخ ،  یم  ترـسح  هدرک  هک  یئاهیهاتوک  رب  ناسنا  7 ـ  درادن .  ینعم  هبوت  ربج ،  لصا  لوبق  اب  دـنک ،  یم  هبوت  دوخ  ياهاطخ 

تـسا نوریب  رایتخا  زا  هک  يراک  دنهد ،  یم  رارق  دیدش  یـسرپزاب  تحت  ار  اهنآ  دننک و  یم  همکاحم  ار  نامرجم  ناراکدب و  ایند  مامت  رد 
تازاجم دـنلئاق ،  تازاجم  نامرجم  يارب  نییدام  ناتـسرپادخ و  زا  معا  ماوقا  ماـمت  ناـیم  اـیند و  همه  رد  9 ـ  درادن .  همکاحم  یـسرپزاب و 

وا دنشک و  یم  دایرف  دنک  زواجت  اهنآ  تیثیح  عفانم و  هب  یسک  هک  یماگنه  ربج  بتکم  نارادفرط  یتح  10 ـ  هدوب ! ؟  روبجم  هک  يراکرب 
تمالم و دراد ؟  ینعم  هچ  ینامیشپ  درادن ،  يرایتخا  دوخ  زا  ناسنا  یتسار  رگا  هصالخ  دنناشک ! یم  هاگداد  هب  دنرامـش و  یم  رـصقم  ار 
حدـم و ار  ناراکوکین  ارچ  درک ؟  تمالم  تسا  نازرل  شعترم و  راـیتخا  یب  شتـسد  هک  ار  یـسک  دوش  یم  اـیآ  تسیچ ؟  يارب  شنزرس 

ربج تیبرت ،  میلعت و  ریثأت  شریذپ  اب  ًالوصا  دنهد ؟  همادا  کین  راک  هب  قیوشت  اب  هک  دـنا  هتـشاد  يرایتخا  دوخ  زا  رگم  دـننک ،  یم  قیوشت 
اهراک رد  ام  رگا  درادن .  یموهفم  ًادـبا  هدارا ،  يدازآ  لوبق  نودـب  یقالخا  لئاسم  هتـشذگ  نیا  زا  داد و  دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم 

شا همکاحم  زا  وا  تازاجم  و  تسا ،  اهراک  نیرت  هناملاظ  زا  روبجم  صخـش  همکاـحم  ارچ ؟  ندروخ  ترـسح  هچ ؟  ینعی  هبوت  میروبجم 
همه هک  ماوع  اهنت  هن  تسا ،  رـشب  یمومع  نادـجو  قفاوم  اهناسنا و  همه  يرطف  هدارا ،  يدازآ  لـصا  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـهنیا  همه  رترب . 

بلاج و  نوملعیال !» ثیح  نم  نویرایتخا  نویربجلا   » دنتـسه يراـیتخا  لـمع  رد  اـهیربج  یتح  دـننینچ و  لـمع  رد  هفـسالف  همه  صاوخ و 
دهاوخب سکره  : » ابآم هبر  یلا  ذختا  ءاش  نمف  دیامرف : یم  أبن  هروس  هیآ 39  رد  هدرک  هیکت  هلأسم  نیمه  يور  ًارارک  زین  دیجم  نآرق  هکنیا 

همه رکذ  هک  تسا  هدرک  هیکت  رایسب  ناسنا  هدارا  تیـشم و  يور  زین  رگید  تایآ  رد  دنیزگرب . » شراگدرورپ  يوس  هب  ار  یهار  دناوت  یم 
هاوخ میداد  ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  ام  : » اروفک اما  ًارکاش و  اما  لیبسلا  هانیدـه  انا  مینک : یم  افتکا  ریز  هیآ  ود  هب  اهنت  دوش  یم  ینالوط  اـهنآ 

نم نمؤیلف و  ءاش  نمف  دیامرف  یم  فهک  هروس  هیآ 29  رد  و  ـ3 . ) رهد « ) دیامن نارفک  دنک و  تفلاخم  ای  ددرگ  رازگ  رکـش  دوش و  اریذپ 
یمیظع شتآ  نارفاک  يارب  ام  دـننادب  یلو  « ) دریگ شیپ  رفک  هار  دـهاوخ  یمن  سکره  دروایب و  نامیا  دـهاوخ  یم  سکره  : » رفکیلف ءاش 

هتفگ هچنآ  هدش ،  هتـشون  اه  هلاقم  ای  اهباتک  هنیمز  نیا  رد  تسا و  ینالوط  رایـسب  ضیوفت  ربج و  هلأسم  هرابرد  نخـس  میا . ) هتخاس  مهارف 
يرادـفرط میهد : یم  همادا  مهم » هتکن   » کی يروآدای  اب  ار  مالک  نیا  و  دوب ،  نادـجو »  » و نآرق »  » هیواز زا  هلأسم  نیا  هب  یهاگن  اهنت  دـش 

نودب يرگید  یعامتجا  یناور و  مهم  لماوع  هکلب  هدوبن  یلالدتسا  یفـسلف و  تالکـشم  زا  يا  هراپ  رطاخ  هب  اهنت  ربج  هلأسم  زا  یهورگ ، 
ینعم هب  ردقواضق »  » ای يربج » تشونرس   » ای ربج »  » هب هدیقع  دارفا  زا  يرایـسب  تسا .  هتـشاد  تلاخد  هدیقع  نیا  همادا  شیادیپ و  رد  کش 

اهتسکش و يارب  یششوپ  ار  هدیقع  نیا  ای  دنا  هتفریذپ  اهتیلوؤسم  راب  ریز  زا  رارف  رطاخ  هب  دنراد  یکرتشم  ياه  هشیر  همه  هک  ار  نآ  يربج 
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یم  » هک شیوخ  شکرـس  ياهـسوه  يارب  یـششوپ  ای  و  دنا .  هداد  رارق  هدـش  لصاح  يراگنا  لهـس  یهاتوک و  رثا  رب  هک  دوخ  ياهیماکان 
ندیبوک مهرد  يارب  نارگرامعتـسا  هاگ  دوشن »! لهج  دنوادخ  ملع  هک  میروخ  یم  یم  نیا  يارب  ام  هتـسناد و  یم  لزاز  قح  ار  ام  ندروخ 

لوا زا  امـش  تشونرـس  هک  دـندرک  یم  لیمحت  همه  رب  ار  دوخ  هدـیقع  نیا  هب  لسوت  اب  اهتلم  رهق  شتآ  ندرک  شوماخ  و  مدرم ،  تمواـقم 
ناراکهنگ همه  هانگ  و  دوش ،  یم  هجوم  ناراکتیانج  همه  لاـمعا  بتکم ،  نیا  لوبق  اـب  يا ! ؟  هراـچوک  اـضر  میلـست و  ریغ  هدوب و  نیمه 

هیآ 46 تلّـصف  هروس  رد  دـیبعلل » مالظب  کبر  اـم  و   » هیآ ( 1  . ) دـنام دـهاوخن  یقاب  مرجم  عیطم و  ناـیم  یقرف  و  دـبای ،  یم  یقطنم  هیجوت 
هن و  ده ،  یم  رفیک  ار  یـسک  تهج  یب  هن  دنوادخ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  و  هدارا ،  يدازآ  و  رایتخا ،  هلأسم  رب  تسا  ینـشور  لیلد 

لـهج و اـهناصقن ،  اـهدوبمک و  ملظ ،  همـشچرس  هک  ارچ  تسا ،  ضحم  تلادـع  وا  هماـنرب  دـیازفا ،  یم  لـیلد  نودـب  یـسک  تازاـجم  رب 
بتکم رب  نالطب  ملق  دوخ  تانیب  تایآ  رد  نآرق ،  دـشاب .  یم  هزنم  روما  نیا  همه  زا  وا  كاپ  تاذ  و  تسا ،  سفن  ياوه  اـی  و  یهاـگآان ، 

ناشلامعا ربارب  رد  ار  ناگمه  دـشک ،  یم  تسا  تیلوئـسم  دـهعت و  هنوگره  یفن  و  اهیتشز ،  عاونا  ياـضما  و  داـسف ،  هعاـشا  هیاـم  هک  ربج 
هیلع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  اذل  دناد .  یم  وا  دوخ  هّجوتم  لوا  هجرد  رد  ار  سکره  لامعا  جئاتن  و  درمـش ،  یم  لوئـسم 

« دنک یم  روبجم  هانگرب  ار  ناگدنب  دنوادخ  ایآ  : » یصاعملا یلع  هدابع  هللا  ربجی  له  درک : لاؤس  شنارای  زا  یکی  هک  میناوخ  یم  مالـسلا )
« دننک هبوت  شیوخ  هانگ  زا  ات  دهد  یم  تلهم  دراذگ و  یم  دازآ  ار  اهنآ  هکلب  هن  : » دومرف اوبوتی .  یتح  مهلهمی  مهریخی و  لب  ال ،  لاقف :  ؟
: دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـنک ؟ » یم  قاطیالام  فیلکت  ار  دوخ  ناگدـنب  ایآ  « ؟  نوقیطیال ام  هدابع  فلک  له  دـنک : یم  لاؤس  ًاددـجم  . 

وت راگدرورپ  هدومرف : شدوخ  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  ار  يراک  نینچ  هنوگچ  «: » دـیبعلل مالظب  کبر  ام  و  : » لوقی وه  کلذ و  لعفی  فیک 
دّمحم نب  رفعج  شردپ  زا  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  مردپ  دوزفا : مالسلا ) هیلع   ) ماما سپـس  دراد ؟ » یمن  اور  متـس  ملظ و  ناگدنب  هب 

زا دیامن ،  یم  قاطیالام  فیلکت  ای  دنک ،  یم  هانگ  رب  روبجم  ار  ناگدنب  دنوادخ  دـنک  نامگ  هک  یـسک  : » دومرف لقن  نینچ  ( مالـسلا هیلع  )
«! دیهدن وا  هب  يزیچ  زین  تاکز  زا  دیناوخن و  زامن  شرـس  تشپ  دـیریذپن ،  ار  شتداهـش  دـیروخن ،  دـنک  یم  حـبذ  وا  هک  یناویح  تشوگ 

فیلکت  » زا رس  ربج  بتکم  هک  فیرظ  هتکن  نیا  هب  تسا  يا  هراشا  انمض  قوف  ثیدح  ( . 2 () دینکن يراج  وا  رب  ار  مالسا  ماکحا  هصالخ  )
نـشور قادصم  دـننک  یهن  نآ  زا  ار  وا  رگید  يوس  زا  و  دـشاب ،  هانگ  هب  روبجم  وسکی  زا  ناسنا  رگا  هک  ارچ  دروآ ،  یم  رد  قاطیالام » هب 

رکذت و کی  نیا   ) الیبس هبر  یلا  ذـختا  ءاش  نمف  ةرکذـت  هذـه  نا  میناوخ  یم  ناسنا  هروس  هیآ 29  رد  و  ( 3  . ) تسا قاـطیالام  هب  فیلکت 
قوف ریبعت  زا  رکف  هتوک  دارفا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  دـنک  یم  باختنا  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  نآ ) زا  هدافتـسا  اب   ) تسا يروآداـی 
رگم دیهاوخ  یمن  ار  يزیچ  امـش  : » دیازفا یم  ّمهوت  نیا  یفن  يارب  دعب  هیآ  رد  دننک ،  روصت  ناگدنب  هب  قلطم  يراذگاو  ضیوفت و  یعون 

رد نیا  و  امیکح . ) اـمیلع  ناـک  هللا  نا  « ) تسا میکح  ملاـع و  دـنوادخ  هک  ارچ  ( . » هللا ءاـشی  نا  ـالا  نوءاـشت  اـم  و  « ) دـهاوخب ادـخ  هکنیا 
يوس زا  و  تسا » امـش  اب  باختنا  هداد و  ناشن  ار  هار  ادـخ  : » دـیامرف یم  وسکی  زا  تسا ،  نیرمالا » نیبرمالا   » فورعم لصا  تابثا  تقیقح 
امـش هدارا  يدازآ  ناوت و  تردق و  هکلب  دیرادن  لماک  لالقتـسا  امـش  ینعی  تسا » یهلا  تیـشم  هب  طونم  امـش  باختنا  : » دیازفا یم  رگید 

هن بیترت  نیا  هب  دـنک .  بلـس  ار  يدازآ  تردـق و  نـیا  دـناوت  یم  دـنک  هدارا  ناـمز  ره  و  تـسا ،  وا  هیحاـن  زا  ادـخ و  تساوـخ  هـب  هـمه 
: رگید ریبعت  هب  اـی  ود ،  نیا  ناـیم  رد  فیرظ  قیقد و  تسا  یتقیقح  هکلب  راـیتخا » بلـس  راـبجا و  هن  تسا و  لـماک  يراذـگاو  و  ضیوفت » »
فیلکت و راب  دنناوتب  ناگدنب  مه  ات  دریگ ،  سپ  زاب  ار  نآ  دـناوت  یم  دـهاوخب  هظحل  ره  هک  تسا ،  یهلا  تیـشم  هب  هتـسباو  يدازآ  یعون 

تـسا نآ  يارب  ریبعت  نیا  هصالخ  دننکن .  روصت  دنوادخ  زا  زاین  یب  ار  دوخ  مه  دـنریگ و  شود  رب  تساهنآ  لماکت  زمر  هک  ار  تیلوؤسم 
ار دوخ  اهراک ،  رد  يریگ  میمـصت  نیع  رد  و  دننادن ،  وا  سدقم  تاذ  دییأت  قیفوت و  تیامح و  تیاده و  زا  زاین  یب  ار  دوخ  ناگدنب ،  هک 

نیا هب  يزار » رخف   » دننام کلسم  يربج  نارسفم  زا  یضعب  هکنیا  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  دنهد .  رارق  وا  تیامح  تحت  و  دنراپـسب ،  وا  هب 
یتلا تایالا  ۀلمج  نم  ۀیالا  هذـه  نا  ملعاو  دـیوگ : یم  وا  دـنا ،  هتـشاد  هلأسم  نیا  رد  هک  تسا  یئاهیروادـشیپ  رطاخ  هب  دـنا  هدـیبسچ  هیآ 

زا ار  هیآ  نیا  رگا  يرآ ،  ( . 4 !) تسا مطالتم  نآ  رد  ربج  جاوما  هک  تسا  یتایآ  زا  هیآ  نیا  هک  نادب  !: » ردقلا ربجلا و  جاوما  اهیف  تمطالت 
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نایب رگید  هیآ  کیرد  و  هدـش ،  رایتخا  ریثأت  نایب  هیآ  کی  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو  دراد  دوجو  مهوت  نیا  ياـج  مینک  ادـج  لـبق  تاـیآ 
یم يا  هیآ  نامه  هب  ضیوفت  نارادـفرط  تسا  بیجع  ددرگ .  یم  تیبثت  نیرمالا » نیب  رمـالا   » هلأـسم یبوخ  هب  راـگدرورپ ،  تیـشم  ریثأـت 

دنهاوخ یم  مادـک  ره  و  دـهد ،  یم  ربج  يوب  یئاـهنت  هب  هک  يا  هیآ  هب  ربج  نارادـفرط  و  دـیوگ ،  یم  قلطم  راـیتخا  زا  نخـس  هک  دنبـسچ 
رانک رد  ار  همه  هک  دنک  یم  باجیا  رگید ) مالک  ره  و   ) یهلا مالک  حیحـص  مهف  هک  یلاح  رد  دننک ،  هیجوت  نآ  اب  ار  دوخ  ياهیروادشیپ 

تـسا نکمم  زین  امیکح  امیلع  ناک  هللا  نا  دـیامرف : یم  هک  هیآ  لیذ  دـننک .  تواـضق  یلبق  يروادـشیپ  بصعت و  نودـب  و  دـنراذگب ،  مه 
لماکت هنرگو  دراذگب ،  دازآ  لماکت  هار  ندومیپ  رد  ار  ناگدنب  دنک  یم  باجیا  ادـخ  تمکح  ملع و  هک  ارچ  دـشاب  ینعم  نیمه  هب  هراشا 

راک هب  روبجم  ار  يدارفا  ریخ و  راک  هب  روبجم  ار  يدارفا  هک  دهد  یمن  هزاجا  وا  تمکح  ملع و  هوالعب  تسین ،  لماکت  یلیمحت  يرابجا و 
(5  . ) دنک تازاجم  ار  مود  هورگ  و  دهد ،  شاداپ  ار  لوا  هورگ  دعب  و  دنک ،  ّرش 

اهتشون یپ 

ریـسفت هنوـمن 20/308 4 ـ  ریـسفت  3 ـ  هحفـص 555 .  دـلج 4  نیلقثلارون  لـقن  قباـطم  اـضرلا ،  راـبخا  نویع  هنوـمن 26/64 2 ـ  ریـسفت  1 ـ 
هنومن 25/385 ریسفت  5 ـ  هحفص 262 .  دلج 30  يزاررخف » »

؟  دراد دوجو  يداضت  یسانشادخ  لماکت و  هیضرف  نایم  ایآ  152 ـ 

؟  دراد دوجو  يداضت  یسانشادخ  لماکت و  هیضرف  نایم  ایآ 

یلـصا روظنم  هک  ارچ  تسا  هتـشذگ  نآ  زا  یلاـمجا ،  هتـسبرس و  روط  هب  ًاـبیرقت  هک  دراد  ناـسنا  تقلخ  هنیمز  رد  يا  هدرـشف  ثحب  نآرق   
هدـمآ نآ  ریغ  و  هروس ص ،  نونمؤم ،  هدجـس ،  هروس  دـننام  نآرق  زا  رگید  دروم  دـنچ  رد  ثحب  نیا  ریظن  و  تسا ،  هدوب  یتـیبرت  لـئاسم 

هک تشاد  راظتنا  دـیابن  نیاربانب  و  تسا ،  يزاـس  ناـسنا  باـتک  کـی  هکلب  تسین ،  یعیبط  مولع  باـتک  کـی  نآرق  میناد  یم  هتبلا  تسا . 
نیا یلو  دوش ،  حرطم  نآرق  رد  نآ  دننام  یـسانش و  هایگ  یـسانش ،  نینج  حیرـشت ،  لماکت ،  هب  طوبرم  لئاسم  لیبق  زا  مولع  نیا  تایئزج 

هجوت زا  دعب  لاحره  هب  دوشب .  نآرق  رد  مولع  نیا  زا  یئاهتمـسق  هب  شهاتوک  هراشا  یتیبرت  ياهثحب  بسانت  هب  هک  دوب  دهاوخن  نآ  زا  عنام 
زا عاونا  لماکت  یملع 2 ـ  رظن  زا  عاونا  لـماکت  1 ـ  دـسر : یم  رظن  هب  مزال  اهنآ  حرط  هک  میراد  ثحب  ود  اـجنیا  رد  هاـتوک  همدـقم  نیا  هب 

نیا يور  یعیبط  مولع  صاخ  ياهرایعم  رب  هیکت  اب  اهنت  تایاور و  تاـیآ و  ياـهنم  میور و  یم  لوا  ثحب  غارـس  هب  تسخن  نآرق  هاگدـید 
نارادناج ناهایگ و  زا  معا  هدنز ،  تادوجوم  شنیرفآ  هرابرد  هیضرف  ود  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  نایم  رد  مینادیم  مینک : یم  ثحب  هلأسم 

دندوبن ینونک  لکش  هب  زاغآ  رد  هدنز  تادوجوم  عاونا  دیوگ  یم  هک  مسیمروفسنارت »  » ای عاونا  لماکت  هیضرف  فلا : تسا : هتـشاد  دوجو  ، 
تادوجوم یضعب  دندش ،  ادیپ  شهج  کی  اب  اهایرد  قامعا  ياهنجل  يالبال  زا  اهـسونایقا و  بآ  رد  یلولـس  کت  تادوجوم  زاغآ  هکلب  ، 

لماکت ًاجیردت  هدـنز  ینیب  هرذ  تادوجوم  نیا  دـش .  ادـیپ  هدـنز  ياهلولـس  نیتسخن  اهنآ  زا  هک  دـنتفرگ  رارق  یـصاخ  طئارـش  رد  ناج  یب 
ناروناج عاونا  ناهایگ و  عاونا  و  دندش ،  لقتنم  اوه  هب  نآ  زا  اهارحـص و  هب  اهایرد  زا  دنداد ،  لکـش  رییغت  رگید  عون  هب  یعون  زا  دنتفای و 

و نومیم ،  هب  هیبش  یتادوجوم  زا  هک  دـنزورما  ياـهناسنا  نیمه  لـماکت  نیا  هقلح  نیرتلماـک  دـندمآ .  دوجو  هب  ناگدـنرپ  ینیمز و  یبآ و 
زاغآ زا  هناگادج  مادکره  نارادناج  عاونا  دیوگ  یم  هک  مسیسکیف »  » ای عاونا  توبث  هیضرف  ب ـ  دنتـشگ .  رهاظامن  ناسنا  ياهنومیم  سپس 

زا هک  هدوب  یلقتسم  تقلخ  ياراد  مه  ناسنا  ًاعبط  و  تسا ، ،  هتفاین  لیدبت  رگید  عون  هب  عون  چیه  و  دنتشگ ،  رهاظ  ینونک  لکـش  نیمه  هب 
اـهگنج و دـنا و  هتـشون  یناوارف  بلاـطم  دوخ  هدـیقع  تاـبثا  يارب  هورگ  ود  ره  نادنمـشناد  تسا .  هدـش  هدـیرفآ  تروص  نیمه  هب  زاـغآ 

روناج دنمـشناد   ) كرامال هک  دـش  ینامز  زا  اهگنج  نیا  دـیدشت  تسا .  هتفرگ  رد  هلأـسم  نیا  رـس  رب  یملع  لـفاحم  رد  يداـیز  ياـهعازن 
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نرق رد  هک  یسیلگنا  سانش  روناج  دنمشناد  نیوراد  سپس  و  تسیز ) یم  نرق 19  لئاوا  نرق 18 و  رخاوا  رد  هک  يوسنارف  فورعم  سانش 
تـسین کش  زورما  یعیبط  مولع  لفاحم  رد  یلو  درک .  هضرع  يا  هزات  لئالد  اب  عاونا  لماکت  هنیمز  رد  ار  دوخ  تارظن  تسیز  یم  مهدزون 

 . دنلماکت هیضرف  رادفرط  نادنمشناد  تیرثکا  هک 

لماکت نارادفرط  لئالد 

هعلاطم حالطـصا  هب  یـسانش و  نیرید  زا  هک  تسا  یلئالد  تسخن  درک : هصـالخ  تمـسق  هس  رد  ار  اـهنآ  تالالدتـسا  ناوت  یم  یناـسآ  هب 
ناشن نیمز  فلتخم  تاقبط  تاعلاطم  دندقتعم  اهنآ  دنا ،  هدروآ  هتشذگ ،  هدنز  تادوجوم  هدش  رجحتم  ياه  تلکسا  ینعی  اهلیسف ،  يور 

فالتخا و هک  یهار  اهنت  دنا .  هداد  لکـش  رییغت  رت  هدیچیپ  رتلماک و  ياهتروص  هب  رت  هداس  ياهتروص  زا  هدـنز ،  تادوجوم  هک  دـهد  یم 
عمج يا » هسیاقم  حیرـشت   » زا هک  تسا  ینئارق  رگید  لـیلد  تسا .  لـماکت  هیـضرف  نیمه  درک ،  ریـسفت  نآ  اـب  ناوت  یم  ار  اهلیـسف  تواـفت 
مهاب هدرک ،  حیرـشت  ار  فلتخم  تاناویح  يدنب  ناوختـسا  هک  یماگنه  دنیوگ  یم  ینالوط  لصفم و  ياهثحب  یط  اهنآ  دـنا ،  هدرک  يروآ 

ینئارق اهنآ  لیلد  نیموس  هرخالاب  دـنا .  هدـش  هتفرگ  لصا  کی  زا  همه  دـهد  یم  ناشن  هک  مینیب  یم  اهنآ  رد  يدایز  تهابـش  مینک  هسیاقم 
رانک رد  دنا  هتفاین  ار  مزال  لماکت  زونه  هک  ینینج  تلاح  رد  ار  تاناویح  رگا  دندقتعم  دـنا و  هدروآ  تسدـب  یـسانش » نینج   » زا هک  تسا 
دییأت زین  نیا  دنراد ،  تهابـش  مه  اب  هزادنا  هچ  ات  مخت  نورد  رد  ای  ردام ،  مکـش  رد  لماکت  زا  لبق  اهنینج  هک  دـید  میهاوخ  میراذـگب  مه 

 . دنا هدش  هتفرگ  لصا  کی  زا  زاغآ  رد  اهنآ  همه  هک  دنک  یم 

عاونا توبث  نارادفرط  ياهخساپ 

 ، تسین هدننک  عناق  نئارق  نیا  زا  کیچیه  هکنیا  نآ  دنراد و  تالالدتسا  نیا  مامت  هب  یلک  خساپ  کی  عاونا ،  توبث  هیضرف  نارادفرط  یلو 
 ، دـنک یم  هیجوت  ینظ » لامتحا   » کی ناونع  هب  نهذ  رد  ار  لماکت  لامتحا  هناـگ  هس  نئارق  نیا  زا  کـیره  هک  درک  راـکنا  ناوت  یمن  هبتلا 

یملع و نوناق  کی  هب  هیضرف  کی  تروص  زا  نآ  لیدبت  و  لماکت ،  هیـضرف  تابثا  رتنـشور  ترابع  هب  دوب .  دهاوخن  روآ  نیقی  زگره  یلو 
وـسکی زا  اّما  تسین .  یهار  ود  نیا  زا  ریغ  و  هبرجت ،  سح و  شیامزآ و  قیرط  زا  ای  و  دـشاب ،  هدوب  یلقع  لـیلد  قیرط  زا  دـیاب  اـی  یعطق ، 

نآ ياه  هشیر  هک  یلئاسم  زا  شیامزآ  هبرجت و  تسد  رگید  يوس  زا  و  تسین ،  یهار  لئاسم ،  نیا  هب  ار  یفـسلف  یلقع و  لئالد  میناد  یم 
نامز تشذـگ  اب  یحطـس  تارییغت  تسا ،  نیا  مینک  یم  كرد  هبرجت  سح و  اب  ام  هچنآ  تسا . ! هاتوک  تسا  هتفهن  لبق  لاس  اـهنویلیم  رد 

یم دـلوتم  يدنفـسوگ  ناهگان  یلومعم  نادنفـسوگ  لسن  زا  ًالثم  دـهد ،  یم  خر  ناهایگ  تاـناویح و  رد  نویـساتوم »  » شهج تروص  هب 
یلسن شیادیپ  همـشچرس  نامه ،  و  دشاب ،  یم  رتمرن  رتفیطل و  رایـسب  ینعی  تسا ،  توافتم  یلومعم  نادنفـسوگ  مشپ  اب  نآ  مشپ  هک  دوش 

نخان و ای  مشچ  گنر  رییغت  شهج ،  رثا  رب  یتاناویح  هکنیا  ای  و  مشپ .  رد  یگژیو  نیا  اب  دوش ،  یم  سونیرم » دنفسوگ   » مانب دنفسوگ  رد 
یلـصا ياضعا  رد  یمهم  ینوگرگد  هک  تسا ،  هدیدن  یـشهج  نونکات  سکچیه  یلو  دننک .  یم  ادیپ  نآ  دننام  ندـب و  تسوپ  لکـش  ای 
نکمم اهـشهج  مکارت  هک  مینزب  سدح  میناوت  یم  اهنت  ام  نیاربانب  دزاس .  لدـبم  رگید  عون  هب  ار  یعون  ای  دـنک و  داجیا  ناویح  کی  ندـب 

کی زگره  سدـح  نیا  یلو  دـنک ،  ناگدـنرپ  هب  لیدـبت  ار  هدـنزخ  تاناویح  ًالثم  و  درواـیبرد ،  ناویح  عون  رییغت  زا  رـس  زور  کـی  تسا 
سح و کی  ناونع  هب  یلـصا  ءاضعا  هدـنهد  رییغت  ياهـشهج  اب  زگره  ام  هک  ارچ  تسا  ینظ  هلاسم  کی  اـهنت  هکلب  تسین ،  یعطق  سدـح 

نیا دناوت  یمن  مسیمروفـسنارت  نارادفرط  هناگ  هس  لئالد  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  دـش  هتفگ  هچنآ  عومجم  زا  میا .  هدـشن  وربور  هبرجت 
ناونع هب  نآ  زا  هراومه  دـننک ،  یم  ثحب  لئاسم  نیا  يور  ًاقیقد  هک  اـهنآ  لـیلد  نیمه  هب  و  درب ،  رتارف  هیـضرف  کـی  تروص  زا  ار  هیرظن 

 . لصا نوناق و  هن  دنیوگ  یم  نخس  عاونا » لماکت  هیضرف  »
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یسانشادخ هلأسم  لماکت و  هیضرف 

 ، دنشاب هتشاد  قح  رظن  کی  زا  دیاش  دنوش و  لئاق  داضت  عونکی  یـسانشادخ ،  هلأسم  هیـضرف و  نیا  نایم  دنراد  شـشوک  يرایـسب  هکنیا  اب 
دروآ دوجو  هب  رگید  يوس  زا  هیـضرف  نیا  نارادفرط  و  وسکی ،  زا  اسیلک  بابرا  نایم  يدیدش  گنج  مسینی  راد و  هدیقع  شیادیپ  هک  ارچ 

اب مسینیوراد  هک  تفرگرد  یعیسو  تاغیلبت  تسین  نآ  حرش  ياج  اجنیا  هک  یعامتجا  یسایس ،  لئالد  هب  رـصع  نآ  رد  هلأسم  نیا  يور  و  ، 
لماکت هیـضرف  هچ  ام  ینعی  دنرادن  يداضت  مهاب  ود  نیا  هک  تسا  نشور  ام  يارب  هلأسم  نیا  زورما  یلو  دـشاب .  یمن  راگزاس  یـسانشادخ 

تباث مه  ًاضرف  رگا  لماکت  هیضرف  میشاب .  سانـشادخ  میناوت  یم  تروص  ود  ره  رد  میئامن  در  لیلد  نادقف  رثا  رب  ارنآ  هچ  مینک و  لوبق  ار 
تلع هطبار  نیا  نایم  یقرف  و  تفرگ ،  دـهاوخ  دوخ  هب  دراد  یمرب  هدرپ  یعیبط  لولعم  تلع و  يور  زا  هک  یملع  نوناق  کی  لکـش  دوش ، 

نآ دـننام  اه و  هلزلز  اهایرد و  دـم  رزج و  ناراب و  لوزن  یعیبط  للع  فشک  ایآ  تسین ،  تادوجوم  رگید  نارادـناج و  ملاع  رد  یلولعم  و 
یعنام هنوگچیه  زین  تادوجوم  عاونا  نایم  رد  یلماکت  هطبار  کی  فشک  نیاربانب  هن ،  ًاملـسم  دوب ؟  دهاوخ  یـسانشادخ  هار  رـس  رب  یعنام 
دنناوت یم  دراد  تافانم  ادخ  دوجو  لوبق  اب  یعیبط  للع  فشک  دندرک  یم  روصت  هک  یناسک  اهنت  دنک .  یمن  داجیا  ادخ  تخانش  ریسم  رد 

هزات لئالد  دوخ  هکلب  دنز  یمن  دیحوت  هب  يررـض  للع  نیا  فشک  اهنت  هن  هک  میناد  یم  یبوخ  هب  زورما  ام  یلو  دنیوگب ،  ار  ینخـس  نینچ 
ملع دق  ینیدـیب  داحلا و  ماهتا  ربارب  رد  نیوراد  دوخ  هکنیا  بلاج  دراذـگ .  یم  ام  ياپ  شیپ  ادـخ  دوجو  تابثا  يارب  شنیرفآ  ماظن  زا  يا 
ادخ دوجو  لوبق  نودب  ًالوصا  و  متـسرپ ،  ادـخ  عاونا ،  لماکت  لوبق  نیع  رد  نم  هک  دـنک  یم  حیرـصت  عاونا ) لصا   ) شباتک رد  و  هدرک ، 

هراومه نارادناج ،  فلتخم  عاونا  روهظ  يارب  یعیبط  للع  لوبق  دوجو  اب  وا  : » دـینک تقد  ترابع  نیا  هب  درک .  هیجوت  ار  لماکت  ناوت  یمن 
ام یتردـق  كرد  هب  یـصوصخم  ینورد  ساسحا  دـنک  یم  لصاح  شیازفا  وا  نس  هک  ًاجیردـت  و  دـنامیم ،  یقاب  نمؤم  هناگی ،  يادـخ  هب 

تیاده و هک  دوب  دقتعم  وا  ًالوصا  ( . 1 «) دبای یم  لحنیال  ناسنا  يارب  ار  شنیرفآ  يامعم  هک  يّدح  هب  ددرگ ،  یم  دیدشت  وا  رد  رشب  قوف 
نارادناج عونتم  فلتخم و  عاونا  همه  نیا  هب  هداس  رایـسب  هدـنز  دوجوم  کی  لیدـبت  و  لماکت ،  بیجع  مخ  چـیپ و  نیا  رد  عاونا ،  يربهر 

دحاو و هدام  کی  زا  ایآ  تسا  نینچ  مه  یتسار  تسین ! ریذپ  ناکما  لک  لقع  کی  فرط  زا  قیقد  هدش و  باسح  هشقن  کی  دوجو  نودـب 
نودب ندروآ ،  دوجو  هب  دراد  یلصفم  تالیکشت  دوخ  يارب  مادکره  هک  بیجع ،  زیگنا و  تفگش  تاقتشم  همهنیا  تسپ ،  هداس و  رایـسب 

کی یـسانشادخ  هلأسم  اب  عاونا  لـماکت  هدـیقع  داـضت  ياـغوغ  هکنیا : هجیتن  تسا ؟  ریذـپ  ناـکما  ناـیاپ  یب  تردـق  ملع و  کـی  رب  هیکت 
هیـضرف ایآ  هک  دـنام  یم  یقاب  هلأسم  نیا  اهنت  میریذـپن . ) ای  میریذـپب  ار  لـماکت  هیـضرف  هاوخ   ) تسا هدوب  لـیلد  یب  ساـسا و  یب  ياـغوغ 

یم ثحب  نآ  زا  يدـعب  لاؤس  رد  هک  هناـی ! ؟  دراد  يداـضت  تسا  هدرک  رکذ  مدآ  شنیرفآ  يارب  نآرق  هک  يا  هچخیراـت  اـب  عاونا  لـماکت 
هنومن 11/81 ریسفت  2 ـ  هحفص 75 و 76 .  دازهب  دومحم  هتشون  مسینیوراد  1 ـ  ( 2  . ) دوش

؟  دراد يداضت  مدآ  شنیرفآ  نوماریپ  نآرق  هیرظناب  عاونا  لماکت  هیضرفایآ  153 ـ 

دـصقم تابثا  يارب  نآرق  تایآ  هب  دـنا  هدوب  نیملـسم  نایم  رد  هک  اهنآ  ینعی  نآ  نارکنم  مه  عاونا و  لماکت  نارادـفرط  مه  هکنیا  بلاـج   
اب یطابترا  رتمک  هک  دـنا  هدرک  لالدتـسا  یتایآ  هب  دوخ  هدـیقع  ریثأت  تحت  یهاگ  هورگ  ود  ره  دـیاش  یلو  دـنا ،  هتـسج  کـسمت  شیوخ 
هک يا  هیآ  نیرتـمهم  دـشاب .  هرکاذـم  ثحب و  لـباق  هک  مینک  یم  باـختنا  ار  یتاـیآ  فرط  ود  ره  زا  اـم  اذـل  تسا ،  هتـشاد  اـهنآ  دوصقم 

یلع نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  ًاـحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  تسا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 33  دننک ،  یم  هیکت  نآ  يور  لماکت  نارادـفرط 
میهاربا و لآ  حون و  هک  هنوگنامه  دـنیوگ  یم  اهنآ  دـیزگرب . » نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دـنوادخ  : » نیملاـعلا

نامز رـصع و  رد  ینعی  دشاب ،  نینچ  دیاب  زین  مدآ  نینچمه  دندش ،  هدیزگرب  اهنآ  نایم  زا  دندرک و  یم  یگدـنز  یتما  نایم  رد  نارمع  لآ 
ناشن نیا  و  تساهنآ ،  نایم  زا  ادخ  هدیزگرب  مدآ  دنا و  هتشاد  دوجو  ًامتح  هدش ،  هدرازگ  اهنآرب  نایناهج ) « ) نیملاع  » مان هک  یئاهناسنا  وا 

 ( هنومن ریسفت  زا  هتفرگرب   ) خساپ شسرپ و   180www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 228 

http://www.ghaemiyeh.com


يرکف و شهج  نامه  مدآ  زاـیتما  دـنا و  هدوب  يرگید  ياـهناسنا  وا  زا  لـبق  هکلب  تسا ،  هدوبن  نیمز  يور  ناـسنا  نیلوا  مدآ  هک  دـهد  یم 
ًالـصا اهنآ  زا  یـضعب  هک  دنا ،  هدرک  رکذ  زین  يرگید  ددعتم  تایآ  دـش .  شناسمه  دارفا  زا  شندـش  هدـیزگرب  ببـس  هک  تسا  وا  يونعم 
راگزاس عاونا  لماکت  اب  مه  رگید ،  یتمسقو  تسا ،  يأر  هب  ریسفت  لیبق  زا  رتشیب  لماکت ،  هب  نآ  ریـسفت  و  درادن ،  لماکت  هلأسم  اب  طابترا 

نیا هب  هک  يداریا  اما  مینک .  رظن  فرـص  اهنآ  رکذ  زا  هک  میدـید  رتهب  لیلد  نیمه  هب  و  مدآ ،  لقتـسم  تقلخ  اهنآ و  توبث  اب  مهو  تسا ، 
نینچ نایم  زا  دـیاب  ًاـمتح  ندـیزگرب )  ) ءافطـصا دـشاب و  هدوب  رـصاعم  مدرم  ینعم  هب  رگا  نیملاـع »  » هک تسا  نیا  درک  ناوت  یم  لالدتـسا 

 ، تسا نارصاعم  ریغ  نارصاعم و  زا  معا  نیملاع »  » دیوگب یسک  رگا  اما  دوب ،  دهاوخ  لوبق  لباق  لالدتـسا  نیا  دریگ ،  تروص  یـصاخشا 
لقن هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف ترـضح  مالـسا  يوناب  تلیـضف  رد  فورعم  ثیدح  رد  هک  هنوگنامه 

نیلوا و زا  ناهج  نانز  يوناب  همطاـف  مرتخد  : » نیرخـالا نیلوـالا و  نم  نیملاـعلا  ءاـسن  ةدیـس  یهف  همطاـف  یتنبا  اـما  دـیامرف : یم  هک  هدـش 
هدع دنوادخ ،  دیوگب  یـسک  هک  دنامیم  نیا  هب  تسرد  تشاد و  دهاوخن  دوصقم  نیا  رب  یتلالد  قوف  هیآ  تروص  نیا  رد  تسا . » نیرخآ 

رد هک  درادـن  یموزل  چـیه  تروص  نیا  رد  تسا  مدآ  اهنآ  زا  یکی  هک  هدـیزگرب  راصعا ) نورق و  مامت  ياـهناسنا   ) اـهناسنا ناـیم  زا  ار  يا 
هب دوش .  هدیزگرب  اهنآ  نایم  زا  مدآ  ای  ددرگ و  قالطا  اهنآ  رب  نیملاع  مان  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  ياهناسنا  مدآ ،  نامز  رـصع و 

(1) تسا هدوب  هاگآ  یبوخ  هب  دنیآ  یم  دعب  ياهنامز  رد  هک  یئاهلسن  هدنیآ و  زا  هک  یئادخ  تسا  ادخ  ندیزگربرد  نخس  هکنیا  صوصخ 
: دـیوگ یم  هک  تسا  نآ  دـننام  ثحب و  دروم  تایآ  دـنا ،  هدرک  باختنا  نآرق ،  تایآ  زا  عاونا  توبث  نارادـفرط  هک  یلیلد  رتمهم  اـما  و  . 

تقلخ دروم  رد  مه  ریبعت  نیا  هکنیا  بلاج  هدـیرفآ  دوب  هدـش  هتفرگ  يوب  دـب  گـنر  هریت  لـگ  زا  هک  کـشخ  لـگ  زا  ار  ناـسنا  دـنوادخ 
ینا ۀکئالملل  کبر  لاق  ذا  و  « ) رـشب  » هرابرد مه  و  رجح ) هیآ 26  نونـسمأمح ـ  نم  لاصلـص  نم  ناسنالا  انقلخ  دقلو   ) هدش هتفگ  ناسنا » »

تسا هدمآ  مدآ  صخش  دروم  رد  نآ  زا  دعب  ناگتشرف  هدجس  رکذ  هنیرق  هب  مه  و  رجح ) هیآ 28  نونسمأمح ـ  نم  لاصلص  نم  ًارشب  قلاخ 
یگنر هریت  لگ  زا  تسخن  مدآ  هک  دـیوگ  یم  نینچ  رظن  ودـب  رد  تاـیآ  نیا  رهاـظ  دـینک . ) تقد  رجح  هروس  و 31  و 30  تایآ 29  هب  )

 . سیلبا زجب  دنداتفا ،  هدجـس  هب  وا  ربارب  رد  ناگتـشرف  نآ  لابند  هب  دش و  هدیمد  نآ  رد  یهلا  حور  مادـنا ،  لیمکت  زا  سپ  دـش و  هدـیرفآ 
و تسا .  هتـشادن  دوجو  يرگید  عاونا  ینونک  تروص  شیادیپ  كاخ و  زا  مدآ  تقلخ  نایم  هک  دهد  یم  ناشن  نینچ  تایآ  نیا  نایب  زرط 

نتـشذگ رب  لـیلد  زگره  دوـش ،  یم  هدروآ  هلـصاف » اـب  بیترت   » يارب برع  تغل  رد  هدـمآ و  قوـف  تاـیآ  زا  یـضعب  رد  هک  مث »  » هب ریبـعت 
مدآ شنیرفآ  لحارم  نایم  رد  هک  دشاب  یئاه  هلـصاف  هب  هراشا  هک  درادن  یعنام  چـیه  هکلب  دـشاب ،  یمن  عون  نارازه  دوجو  لاس و  اهنویلیم 

نینج و ملاع  رد  ناسنا  تقلخ  هرابرد  مث »  » هملک نیمه  اذـل  هتـشاد .  دوجو  یهلا  حور  ندـیمد  سپـس  کشخ و  لـگ  سپـس  كاـخ و  زا 
نم مث  بارت  نم  مکانقلخ  اناف  ثعبلا  نم  بیر  یف  متنک  نا  سانلا  اهیا  اـی  دـننام : تسا ،  هدـمآ  دـنک  یم  یط  مهرـس  تشپ  هک  ار  یلحارم 

رد ادخ  تردق  هب   ) دیراد زیخاتـسر  رد  دیدرت  رگا  مدرم  يا  : » مکدشا اوغلبتل  مث  الفط  مکجرخن  مث  ۀغـضم . . .  نم  مث  ۀـقلع  نم  مث  ۀـفطن 
هک یتشوگ  هراپ   ) هغضم زا  سپس  هدش ،  هتسب  نوخ  زا  سپس  هفطن .  زا  سپـس  میدیرفآ  كاخ  زا  ار  امـش  ام  هک  دشیدنیب ) ناسنا  شنیرفآ 
( . هیآ 5 جح  هروس  « ) دیسر یم  غولب  هلحرم  هب  سپس  میزاس ،  یم  جراخ  یلفط  تروص  هب  ار  امش  سپس  تسا . . . ) هدیوج  تشوگ  هیبش 
دور یم  راک  هب  ینالوط  لصاوف  رد  هک  هنوگنامه  هکلب  دشاب ،  ینالوط  هلـصاف  کی  يارب  مث »  » درادـن یموزل  چـیه  هک  دـینک  یم  هظحالم 

ًامیقتـسم دـنچره  نآرق  تایآ  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  میتفگ  الاب  رد  هچنآ  عومجم  زا  دوش .  یم  لامعتـسا  مه  هاـتوک  ياـه  هلـصاف  رد 
 ، تسا رتراگزاس  لقتسم  تقلخ  هلأسم  اب  ناسنا ) صوصخ  رد  هتبلا   ) تایآ رهاوظ  یلو  تسین ،  عاونا  توبث  ای  لماکت  هلأسم  نایب  ددصرد 

نآرق نارادـناج  ریاس  دروم  رد  اما  دـنز ،  یم  رود  لقتـسم  تقلخ  يور  رتشیب  مدآ  تقلخ  تایآ  رهاظ  اـما  تسین  حیرـص  ًـالماک  دـنچ  ره 
مدآ هک  دنداد  لیکشت  یکچوک  هعماج  ینالوط  نادنچ  هن  یتدم  رد  مدآ  نادنزرف  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  1 ـ  ( 2  . ) دراد توکس 

هنومن 11/86 ریسفت  2 ـ  دوب .  نانآ  هدیزگرب 

؟  تسیچ ایؤر  تقیقح  154 ـ 
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؟  تسیچ ایؤر  تقیقح  154 ـ 

ياهریـسفت ایؤر ،  تقیقح  هرابرد  مینک : هراشا  هدرـشف  روط  هب  هدش  زاربا  ایؤر  تقیقح  هرابرد  هک  فلتخم  تارظن  هب  اجنیا  رد  تسا  مزال   
تلع دنچ  ایؤر  دنیوگ  یم  اهیدام  یحور .  ریسفت  2 ـ  يدام .  ریسفت  1 ـ  درک : میـسقت  شخب  ود  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  تسا  هدش  يدایز 

رد ناسنا  يارب  هچنآ  ینعی  دـشاب ،  ناسنا  هنازور  ياهراک  میقتـسم  هجیتن  ایؤر  ندـید و  باوخ  تسا  نکمم  فلا ـ  دـشاب : هتـشاد  دـناوتیم 
هدـشن هدروآرب  ياهوزرآ  هلـسلس  کی  تسا  نکمم  ب ـ  ددرگ .  مسجم  شرکف  لباقم  رد  باوخ  ماگنه  هب  هداد  يور  هتـشذگ  ياـهزور 

وا ندمآ  تسا  يا  هدرک  رفس  راظتنا  رد  هک  یـسک  دنیب و  یم  باوخ  رد  بآ  هنـشت ،  یـصخش  هک  روطنامه  دوش ،  یئاهباوخ  ندید  ثعاب 
هک دوش  ثعاـب  يزیچ  زا  سرت  تسا  نکمم  ج ـ  هناد ) . . . ! هبنپ  دـنیبب  باوخ  رد  رتش  دـنا  هتفگ  میدـق  زا  و   ) دـنیب یم  باوخب  رفـس  زا  ار 

فورعم لثملا  برـض   ) دننیبیم دزد  باوخ  بش  دنراد  تشحو  دزد  زا  هک  یناسک  تسا  هدش  هبرجت  ررکم  اریز  دـنیبب  ار  نآ  باوخ  ناسنا 
يدام ریبعت  ریـسفت و  عونکی  دیورف  بتکم  ناوریپ  و  دـیورف » ( . » تسا تقیقح  نیمه  هب  هراشا  نیبن  هتفـشآ  باوخ  باوخ و  هب  رتش  زا  رود 
سپاو تالیامت  ياضرا  زا  تسا  ترابع  ایؤر  باوخ و  هک : دـنراد  یم  راهظا  یحورـشم  تامدـقم  یط  اـهنآ  دـنراد : باوخ  يارب  يرگید 

زا دـعب  هکنیا : حیـضوت  دـنروآ .  یم  يور  یهاگآدوخ  هصرع  هب  نم »  » بیرف يارب  یئاهلیدـبت  رییغت و  اـب  هشیمه  هک  يا  هتفوک  رـس  هدز و 
ناسنا تارایتخا  يدارا و  تامولعم  هنازور و  تارکفت  هب  هچنآ  « ) هاگآ شخب   » تسا شخب  ود  رب  لمتشم  یمدآ  ناور  هک  هلئـسم  نیا  لوبق 

دوش یم  رایسب  دنیوگ : یم  تسا ) هدیدرگ  ناهنپ  هدشن  اضرا  لیم  کی  تروص  هب  نطاب  ریمـض  رد  هچنآ  « ) هاگآان شخب   » و دراد ) طابترا 
متـسیس هک  باوخ  ماـگنه  هب  دـنا ،  هتفرگ  ياـج  اـم  نطاـب  ریمـض  رد  مینک و  اـضرا  ار  اـهنآ  میا  هتـسناوتن  یللع  هب  میراد و  اـم  هک  یلاـیما 

دوش یم  سکعنم  رییغت  نودـب  یهاـگ  دـنروآ ،  یم  يور  هاـگآدوخ  هلحرم  هب  یلیخت  عابـشا  عون  کـی  يارب  دـتفا  یم  راـک  زا  هاـگآدوخ 
یبسانم ياهتروص  هب  هداد و  لکـش  رییغت  یهاگ  و  دنکیم ) هدـهاشم  باوخ  ملاع  رد  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  بوبحم  هک  یقـشاع  دـننامه  )

یمن ربخ  زگره  هدنیآ  زا  و  تسا ،  هتـشذگ  هب  طوبرم  هشیمه  اهایؤر »  » نیاربانب دنراد .  ریبعت  هب  زاین  تروص  نیا  رد  هک  دـنوشیم  سکعنم 
هب یکتم  هک  یناور  ياهیرامیب  نامرد  يارب  تهج  نیمه  هب  و  دنـشاب ،  هاگآانریمـض »  » ندـناوخ يارب  یبوخ  هلیـسو  دـنناوتیم  اـهنت  دـهد ، 

و ایؤر » باوخ و   » نایم سانش  اذغ  نادنمشناد  زا  یضعب  دنریگیم .  کمک  رامیب  ياهباوخ  زا  هک  دوشیم  رایسب  تسا  هاگآان  ریمـض  فشک 
ندب نیماتیو ث  دبال  دکچیم  نوخ »  » شنادند زا  دنیبب  باوخ  رد  ناسنا  رگا  ًالثم  هک  دندقتعم  دنتسه و  لئاق  هطبار  ندب » یئاذغ  ياهزاین  »

هفـسالف اما  و  تسا . !! هدش  نیماتیو ب  دوبمک  راتفرگ  دوشیم  مولعم  هتـشگ  دیفـس  شرـس  يوم  دنیبب  باوخ  رد  رگا  و  تسا ! هدـش  مک  وا 
یگدنز و هتشذگ  هب  طوبرم  ياهباوخ  1 ـ  تسا . : مسق  دنچ  رب  ایؤر  باوخ و  دنیوگیم ،  اهنآ  دنراد ،  اهباوخ  يارب  يرگید  ریسفت  یحور 

لایخ ّمهوت و  تیلاعف  لولعم  هک  موهفمان  ناشیرپ و  ياهباوخ  2 ـ  دهدیم .  لیکشت  ار  ناسنا  ياهباوخ  زا  یمهم  شخب  هک  اهوزرآ  لایما و 
کـش دهد .  یم  یهاوگ  نآ  زا  تسا و  هدنیآ  هب  طوبرم  هک  یئاهباوخ  3 ـ  دشاب . ) هتـشاد  یناور  ياه  هزیگنا  تسا  نکمم  هچ  رگا   ) تسا
ریبعت تسا  هدـید  دوخ  یگدـنز  لوط  رد  ناسنا  هک  یئاه  هنحـص  مسجت  نتفرگ و  ناج  هتـشذگ و  یگدـنز  هب  طوبرم  ياهباوخ  هک  تسین 
ناسنا هک  تسا  يراکفا  دننامه  و  ناشیرپ ،  راکفا  هجیتن  هک  مالحا » ثاغـضا   » حالطـصا هب  ناشیرپ و  ياهباوخ  نینچمه  دنرادن ،  یـصاخ 

ناسانـشناور و هچ  رگا  دـشاب ،  هتـشاد  دـناوتیمن  یگدـنز  هدـنیآ  لـئاسم  هب  تبـسن  یـصاخ  ریبعت  زین  دـنکیم  ادـیپ  نایذـه  بت و  لاـح  رد 
ياهیرامیب نامرد  يارب  يدیلک  ار  اهنآ  هدرک و  هافتـسا  يرـشب  هاگآان  ریمـض  هب  نتفای  تسد  يارب  يا  هچیرد  ناونع  هب  اهنآ  زا  ناواکناور 

و یگدنز .  هدنیآ  ثداوح  فشک  يارب  هن  تسا  اهیرامیب  همشچرس  ناور و  رارسا  فشک  يارب  اهنآ  باوخ  ریبعت  نیاربانب  دننادیم ،  یناور 
یمن يریبـعت  هجوچیه  هب  هک  دنـشاب  یم  نشور  حیرـص و  ياـهباوخ  یتمـسق  تسا ،  هبعـش  ود  ياراد  زین  هدـنیآ  هب  طوـبرم  ياـهباوخ  اـما 

هک تسا  یئاهباوخ  مود  دشابیم .  دریذپ  یم  ققحت  کیدزن  ای  رود  هدنیآ  رد  بجعت ،  تیاهن  اب  یتوافت  نیرتمک  نودـب  یهاگ  دـنهاوخ و 
نیا زا  کی  ره  يارب  تسا .  ریبعت  هب  دـنمزاین  هتفای و  لکـش  رییغت  یحور  ینهذ و  صاخ  لماوع  رثا  رب  هدـنیآ  ثداوح  زا  تیاکح  نیع  رد 

نآ زا  یئاه  هنومن  یخیرات  بتک  یبهذم و  عبانم  رد  اهنت  هن  درک ،  راکنا  ناوت  یمن  ار  اهنآ  همه  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياه  هنومن  اهباوخ 
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ار همه  ناوت  یمن  زگره  هک  يا  هزادـنا  هب  تسا  هداد  خر  ررکم  میـسانشیم  هک  یناسک  ای  ام  دوخ  یـصوصخ  یگدـنز  رد  هکلب  هدـش  رکذ 
هنومن 9/312 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) تسناد فداصت  لولعم 

؟  تسیچ یهلا  ياهتنس  زا  روظنم  155 ـ 

رکذ یمومع  هلمح  کیاب  نارگ  هئطوت  ندرک  نک  هشیر  هلأسم  ار  یهلا  ریذـپان  رییغت  ياهتنـس  زا  یکی  نآرق ،  بازحا ،  هروس  هیآ 62  رد   
هیآ بازحا  هروس  رد  هلمج  زا  تسا .  هدـمآ  زین  نآرق  زا  يرگید  دروم  رد  ریبعت  نیا  ریظن  تسا .  هدوب  زین  نیـشیپ  ياهتما  رد  هک  دـنک  یم 

يارب دیامرف : یم  دنک ،  یم  رداص  هدـناوخ » رـسپ  هقلطم  رـسمه   » میرحت دروم  رد  ار  یلهاج  طلغ  تنـس  نتـسکش  هزاجا  هکنآ  زا  دـعب   38
هللارما ناک  لبق و  نم  اولخ  نیذـلا  یف  هللا  ۀنـس  : » دـیازفا یم  سپـس  دـنک ،  ارجا  دـشاب  هچره  ار  یهلا  رماوا  هک  تسین  یمرج  هانگ و  ربمایپ 

تباث و ياهرایعم  ساسا  رب  ادخ  نامرف  تسا و  هدوب  زین  فلـس  ءایبنا  نیـشیپ و  ماوقا  رد  هک  تسا  راگدرورپ  تنـس  نیا  رد  : » ارودقم ًاردـق 
لهف دـیامرف : یم  دـنک  یم  تکـاله  هب  دـیدهت  ار  مرجم  رفاـک و  ماوقا  هکنآ  زا  دـعب  هیآ 43  رطاـف  هروس  رد  تسا . » هدوـب  يریذـپان  رییغت 

هک دنـشک  یم  ار  یموش  تشونرـس  نامه  راظتنا  اهنآ  ایآ  : » الیوحت هللا  ۀنـسل  دجت  نلو  الیدبت  هللا  ۀنـسل  دجت  نلف  نیلوالا  ۀنـس  الا  نورظنی 
نانیا رس  رب  ینیب  یمن  ینوگرگد  یهلا  تنس  يارب  هاگچیه  یبای و  یمن  یلیدبت  یهلا  تنس  يارب  زگره  اما  تفرگربرد ؟  ار  نیتسخن  ماوقا 
ماوقا زا  جوجل  رافک  ندروآ  نامیا  هک  دنک  یم  حیرـصت  هکنآ  زا  دـعب  رفاغ  هروس  هیآ 85  رد  دمآ . ! نانآ  رـس  رب  هک  دیآ  یم  دورف  نامه 

: نورفاکلا کلانه  رـسخ  هدابع و  یف  تلخ  دق  یتلا  هللا  ۀنـس  دنک : یم  هفاضا  دشن ،  عقاو  دیفم  لاصیتسا  باذـع  هدـهاشم  ماگنه  هب  نیـشیپ 
حتف هروس  رد  و  دندش . » نارسخ  نایز و  راتفرگ  نارفاک  اجنآ  رد  و  دش ،  یم  ارجا  شناگدنب  رد  زین  هتشذگ  رد  هک  تسا  یهلا  تنس  نیا  »
ۀنـس دیازفا : یم  دنک  یم  حرطم  اهگنج  رد  ار  اهنآ  يارب  روای  رای و  دوجو  مدـع  رافک و  تسکـش  نانمؤم و  يزوریپ  هکنآ  زا  دـعب  هیآ 23 
یمن رییغت  یهلا  تنس  زگره  و  هدوب ،  زین  هتشذگ  رد  هک  تسا  راگدرورپ  تنـس  نیا  : » الیدبت هللا  ۀنـسل  دجت  نلو  لبق  نم  تلخدق  یتلا  هللا 

: دنک یم  هفاضا  دیامرف  یم  نایب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يدوبان  ای  دـیعبت  هئطوت  هک  یماگنه  هیآ 77  ءارـسا  هروس  رد  زین  و  دریذپ . 
دجتال انلـسر و  نم  کلبق  انلـسرا  نم  ۀنـس  دندنام :» یمن  یقاب  یهاتوک  تدم  زج  وت  زا  دعب  دـندرک  یم  یلمع  ار  دوخ  راک  نیا  اهنآ  رگا  »

هب تاـیآ  نیا  عومجم  زا  ینیب . » یمن  تنـس  رد  ینوگرگد  زگره  میداتـسرف و  وت  زا  لـبق  هک  تسا  یناربماـیپ  تنـس  نیا  : » ـالیوحت انتنـسل 
زگره هک  تسا  یهلا  یعیرـشت »  » اـی ینیوکت »  » یـساسا تباـث و  نیناوق  دراوم ،  هنوگنیا  رد  تنـس »  » زا روظنم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ 

یـساسا نیناوق  دننامه  هک  دراد  ینیناوق  لوصا و  عیرـشت  نیوکت و  ملاع  رد  دنوادخ  رگید  ریبعت  هب  و  دـهد ،  یمن  يور  نآ  رد  ینوگرگد 
ماوقا رب  مه  و  تسا ،  هدوب  مکاح  هتـشذگ  ماوقا  رب  مه  نیناوق  نیا  دوش ،  یمن  رییغت  ینوگرگد و  شوختـسد  ناهج  مدرم  ناـیم  رد  موسرم 

 ، دشاب طیحم  دنیاشوخان  دـنچره  یهلا  ياهنامرف  هب  لمع  موزل  رافک ،  تسکـش  ناربمایپ ،  يرای  درک .  دـهاوخ  تموکح  هدـنیآ  زورما و 
هنومن 17/434 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دشاب یم  ینادواج  ياهتنس  نیا  ءزج  اهنیا  دننام  و  یهلا ،  باذع  لوزن  ماگنه  هب  هبوت ،  هدیاف  مدع 

؟  دراد تیعقاو  ندز  مشچ  ایآ  156 ـ 

؟  دراد تیعقاو  ندز  مشچ  ایآ 

نارفاـک تـسا  کـیدزن   . . . « ) رکذـلا اوعمـس  اّـمل  مهراـصباب  کـنوقلزیل  اورفک  نیذـلا  داـکی  ناو  : » میناوـخ یم  هیآ 51  مـلق  هروـس  رد 
هلئـسم ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  هفیرـش  هیآ  هب  هجوت  اب  دـننک ) كاله  دوخ  مشچ  اب  ار  وت  دنونـش  یم  ار  نآرق  تایآ  هکیماـگنه 
دنرگنب يزیچ  هب  باجعا  يور  زا  یتقو  هک  تسا  یصوصخم  رثا  اهمشچ  زا  یضعب  رد  دندقتعم  مدرم  زا  يرایـسب  دراد  تیعقاو  ندز  مشچ 

 ، تسین یلاحم  رما  یلقع  رظن  زا  هلأسم  نیا  دـنک .  هناوید  ای  رامیب  تسا  ناـسنا  رگا  و  دنکـشب ،  مهرداـی  دربب ،  نیب  زا  ار  نآ  تسا  نکمم 
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 ، دراد يدایز  یئاراک  هک  هدش  هتفهن  یـصاخ  یـسیطانغم  يورین  اهمـشچ  زا  یـضعب  رد  دـندقتعم  زورما  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هکنیا  هچ 
یئایند رد  تسا .  اهمـشچ  یـسیطانغم  يورین  نیمه  قیرط  زا  یـسیطانغم  باوخ  داد ،  شرورپ  ار  نآ  ناوت  یم  تسرامم  نیرمت و  اـب  یتح 
یضعب رد  یئورین  دوجو  شریذپ  تسین  هتخاس  یبرخم  حالس  چیه  زا  هک  دنک  يراک  دناوت  یم  یئرمان  تسا  یعاعـش  هک  رزیل » هعـشا   » هک

دوخ مشچ  اب  هک  دننک  یم  لقن  يرایـسب  دوب .  دهاوخن  یبیجع  زیچ  دراذگب  رثا  لباقم  فرط  رد  صوصخم  جاوما  قیرط  زا  هک  اهمـشچ  زا 
دنا هتخادنا  راک  زا  ندز  مشچ  قیرط  زا  ار  یئایـشا  ای  تاناویح  ای  دارفا  و  دنا ،  هدوب  مشچ  زومرم  يورین  نیا  ياراد  هک  دنا  هدید  ار  يدارفا 

یمالـسا تایاور  رد  تفریذپ .  ملع  لقع و  رظن  زا  ار  نآ  دوجو  ناکما  دـیاب  هکلب  تشاد  روما  نیا  راکنا  رد  يرارـصا  دـیابن  اهنت  هن  اذـل  . 
« سیمع تنب  ءامـسا   » هک میناوخ  یم  یثیدـح  رد  دـنک .  یم  دـییأت  ـالامجا  ار  يرما  نینچ  دوجو  هک  دوـش  یم  هدـید  یفلتخم  تاریبـعتزین 
« هیقر  » زا روظنم   ) مریگب اهنآ  يارب  يا  « هیقر  » ایآ دننز ،  یم  مشچ  رفعج  نادـنزرف  هب  هاگ  درک : ضرع  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدـخ 

یلـص ) ربمایپ دنیوگ . ) یم  زین  ذیوعت  ار  نآ  دـنرادیمهگن و  دوخ  اب  مخز  مشچ  زا  يریگولج  يارب  دارفا  دنـسیون و  یم  هک  تسا  یئاهاعد 
یشیپ ردق  اضق و  رب  تسناوت  یم  يزیچ  رگا  درادن ،  یعنام  يرآ ،   » نیعلا هقبـسل  ردقلا  قبـسی  ءیـش  ناک  ولف  معن ،  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا 

ماما يارب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و  ( . 1 «!) دوب ندز  مشچ  دریگ 
نم ۀماع ،  اهلک  ینسحلا  هللا  ءامـسا  ۀماتلا و  تاملکب  امکذیعا  هدناوخ  ار  اعد  نیا  و  تفرگ ،  هیقر » ( » مالـسلا امهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و 

گرم رش  زا  دنوادخ  يانسح  ءامسا  تاملک و  مامت  هب  ار  امش  : » دسح اذا  دساح  رش  نم  و  ۀمال ،  نیع  لک  رـش  نم  و  ۀماهلا ،  ۀماسلا و  رش 
درک و ام  هب  یهاگن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ سپـس  مراپـس ،  یم  دزرو  دسح  هک  هاگنآ  دوسح  و  دـب ،  مشچ  ره  و  يذوم ،  تاناویح  و 
: قح یقرلا  قـح و  نیعلا  تسا  هدـمآ  زین  هغـالبلا  جـهن  رد  ( . 2 «) دومن ذیوعت  قاحـسا  لیعامـسا و  يارب  میهاربا  ترـضح  نینچنیا  : » دومرف

(4 () 3 «) تسا قح  زین  نآ  عفد  يارب  اعد  هب  لسوت  تسا و  قح  مخز  مشچ  »

اهتشون یپ 

ثیدح نیا   ) هملج 400 راصق  تاملک  هغالبلا » جهن  « ـ  3 هحفص 400 .  دلج 5  نیلقثلارون » « ـ  2 هحفص 341 .  دلج 10  نایبلا » عمجم  « ـ  1
ظاـفلال سرهفملا  مجعملا   » رد قح ) نیعلا  تسا  هدـش  لـقن  تروص  نیا  هب  زین  قح » نیعلا   » باـب هحفص 171  دلج 7  يراخب  حیحـص  رد 

هنومن 24/426 ریسفت  4 ـ  هحفص 451 . ) دلج 4   ) تسا هدش  لقن  یفلتخم  عبانم  زا  ینعم  نیمه  يوبنلا » ثیدحلا 

؟  دراد تیعقاو  دب  کین و  لاف  ایآ  157 ـ 

؟  دراد تیعقاو  دب  کین و  لاف  ایآ 

رب لیلد  دـنتفرگ و  یم  کـین » لاـف   » هب ار  يروما  تسا ،  هتـشاد  جاور  دـب  کـین و  لاـف  فلتخم ،  ماوقا  اـهناسنا و  ناـیم  رد  هشیمه  دـیاش   
 ، دنتـشادنپ یم  يزوریپ  مدع  یماکان و  تسکـش و  رب  لیلد  دنتفرگ و  یم  دب » لاف   » هب ار  يروما  و  دنتـسناد ،  یم  راک  تفرـشیپ  يزوریپ و 

ًابلاغ دب ،  لاف  تمـسق  رد  ًاصوصخم  و  تشادن ،  دوجو  روما  هنوگنیا  اب  تسکـش  يزوریپ و  نایم  رد  یقطنم  هطبار  هنوگچیه  هک  یلاح  رد 
کین لاف  دنشاب ،  هتشاد  دنناوت  یم  یناور  رثا  دیدرت  نودب  یلو  دنرادن ،  یعیبط  رثا  هچرگ  ود  نیا  دراد .  هتـشاد و  لوقعمان  یفارخ و  هبنج 
تـسا عوضوم  نیمه  رطاخ  هب  دیاش  تسا .  یناوتان  یتسـس و  يدیمون و  سأی و  بجوم  دب  لاف  یلو  تسا  تکرح  يراودـیما و  هیام  ًابلاغ 

هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ زا  یفورعم  ثیدح  رد  تسا ،  هدیدرگ  موکحم  تدش  هب  دب  لاف  اما  هدشن ،  یهن  کین  لاف  زا  یمالسا  تایاور  رد  هک 
عوضوم نیا  یتابثا  هبنج  دیـسرب » نآ  هب  ات  دیـشاب ) راودـیما  و   ) دـیریگب کین  لاف  هب  ار  اـهراک  : » هودـجت ریخلاـب  اولأـفت  هدـش : لـقن  هلآو )

ار یلئاسم  یهاگ  هک  دوش  یم  هدید  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) مالـسا نایاوشیپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ دوخ  تالاح  رد  تسا و  سکعنم 
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نب لیهـس   » هک یماگنه  میناوخ  یم  ۀـیبیدح »  » نیمزرـس رد  هکم  رافک  اب  ناناملـسم  دروخرب  ناـیرج  رد  ـالثم  دـنتفرگ ،  یم  کـین  لاـف  هب 
 ، دـیدرگ هاگآ  وا  مانزا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح دـمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ غارـس  هب  هکم  رافک  هدـنیامن  ناونع  هب  ورمع »

فورعم دنمشناد  ( . 1 «) ددرگ یم  ناسآ  لهس و  امـش  رب  راک  هک  منز  یم  لأفت  نم  لیهـس »  » مان زا  ینعی  : » مکرما مکیلع  لهـس  دق  دومرف :
ربمایپ هکنیا  دیوگ  یم  هدرک و  بلطم  نیمه  هب  هراشا  دوخ  ياه  هتشون  زا  یکی  رد  تسا ،  يرجه  متشه  نرق  ناگدنـسیون  زا  هک  يریمد » »

ریخ هار  رد  دـشاب  راگدرورپ  لضف  هب  راودـیما  هاگره  ناسنا  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  تشاد ،  یم  تسود  ار  کین  لاـف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
راظتنا بجوم  نظءوس و  هیام  ندز  دب  لاف  داتفا و  دهاوخ  ّرش  هار  رد  دنک ،  عطق  راگدرورپ  زا  ار  دوخ  دیما  هک  یماگنه  دراد و  یمرب  ماگ 

میتفگ هک  روطنامه  یمالسا ـ  تایاور  رد  دمان ،  یم  هریط »  » و ریطت »  » ارنآ برع  هک  دب  لاف  دروم  رد  اما  ( . 2) تسا ندیشک  یتخبدب  الب و 
یم یثیدـح  رد  هلمج  زا  ( 3) تسا هدش  موکحم  هدـیدرگ و  هراشا  نآ  هب  ًارارک  زین  دـیجم  نآرق  رد  هک  روطنامه  هدـش ،  تمذـم  ًادـیدش   ـ

هب كرش  عون  کی  نتسناد ) یمدآ  تشونرس  رد  رثؤم  ارنآ  و   ) ندز دب  لاف   » كرـش ةریطلا  دومرف : ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هک  میناوخ 
دب لاف  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تسا ،  یناور  رثا  نامه  دـشاب ،  هتـشاد  يرثا  دـب  لاـف  رگا  هک  میناوخ : یم  زین  و  ( 4 «) تسا ادخ 
هب رگا  و  رثارپ ،  يریگب  مکحم  ارنآ  رگا  دوب و  دهاوخ  رثا  مک  يریگب  کبس  ار  نآ  رگا  يریذپ ،  یم  ارنآ  هک  تسا  هزادنا  نامه  هب  شرثا 
دب لاف  اب  هزرابم  هار  هک  تسا  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  یمالسا  رابخا  رد  ( . 5 «) تشاد دهاوخن  يرثا  چیه  ینکن ،  انتعا  نآ 

و  ) دـنام یمن  ملاـس  نآ  زا  سکچیه  هک  تسا  زیچ  هس  : » دوـمرف هک  هدـش  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  زا  تـسا ،  یئاـنتعا  یب 
: دومرف مینک ؟  هچ  سپ  دندرک  ضرع  تسا ،  نظ  ءوس  دسح و  دب و  لاف  دوش ) یم  ادـیپ  صاخـشا  بلاغ  بلق  نورد  رد  نآ  ياه  هسوسو 
هک یماگنه  هدم و  ماجنا  نآ  قبط  رب  يراک  المع  دـش  ادـیپ  تلد  رد  دـسح  هک  یماگنه  رذـگب و  نکم و  انتعا  يدز  دـب  لاف  هک  یماگنه 

نایم رد  یتعنـص و  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  یتح  دـب  کین و  لاف  عوضوم  هک  تسا  نیا  بیجع  ریگب . » هدـیدان  ارنآ  يدرک  ادـیپ  نظ  ءوس 
نداـتفا ناـبدرن و  ریز  زا  ندـش  در  اـهیبرغ  ناـیم  رد  هلمج  زا  دراد ،  هتـشاد و  دوـجو  فورعم  غـباون  یتـح  رکفنـشور و  حالطـصا  هب  دارفا 

هکلب تسین  یمهم  هلأسم  میتفگ  هک  روطنامه  کین  لاف  دوجو  هتبلا  دوش ؟  یم  هتفرگ  دـب  لاـف  هب  تدـش  هب  وقاـچ  نداد  هیدـه  نادـکمن و 
نآ اب  هزرابم  يارب  هار  نیرتهب  تخاس و  رود  راکفا  زا  ار  اـهنآ  درک و  هزراـبم  دـیاب  هشیمه  دـب  لاـف  لـماوع  اـب  یلو  دراد ،  تبثم  رثا  ًاـبلاغ 

(6  . ) تسا هدش  هراشا  نآ  هب  زین  یمالسا  تایاور  رد  هک  روطنامه  تسا ،  اهلد  رد  ادخ  رب  دامتعا  لکوت و  حور  تیوقت 

اهتشون یپ 

هیآ 131 هیآ 47 و  لمن  هروس  هیآ 19 ،  سی  هروس  دننام  3 ـ  هحفص 102 .  مود  دلج  راحبلا  ۀنیفس  2 ـ  هحفص 86 .  دلج 19  نازیملا  1 ـ 
هنومن 6/317 ریسفت  6 ـ  ثحب .  دروم  هیآ  لیذ  نازیملا  فارعا 4 و 5 -  هروس 

؟  تسا یناسنا  فطاوع  لقع و  فالخ  رب  صاصق  ایآ  158 ـ 

هار ادصورـس  صاصق  هلأسم  هرابرد  صوصخ  هب  دـنا  هداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  مالـسا  یئازج  لئاسم  زا  یـضعب  لمأت ،  نودـب  هک  یهورگ 
صاصق ماگنه  هب  امـش  یلو  تسا ،  هدرب  نیب  زا  ار  یناسنا  هک  تسین  نیا  زا  شیب  هدـش  بکترم  لتاق  هک  یتیاـنج  1 ـ  دنیوگ : یم  هتخادنا 

مدرم نایم  زا  حیحص  تیبرت  اب  دیاب  ار  دنسپان  تفص  نیا  تسین ،  تواسق  یئوجماقتنا و  زج  صاصق  2 ـ  دینک . ! یم  رارکت  ار  لمع  نیمه 
تسین یهانگ  یشکمدآ  3 ـ  دنمد ! یم  يا  هزات  حور  یئوجماقتنا  دنسپان  تفص  نیا  هب  زور  ره  صاصق  نارادفرط  هک  یلاح  رد  تشادرب ، 

نینچ ياود  صاصق  و  دوش ،  هجلاعم  دـیاب  و  تسا ،  يرامیب  هب  التبم  یناور  رظن  زا  لتاق  ًاـمتح  دنزرـس ،  ملاـس  اـی  يداـع  صاخـشا  زا  هک 
رد هک  ینوناق  نیاربانب  دنک ،  دشر  عامتجا  شود  هب  شود  دیاب  تسا  یعامتجا  ماظن  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  4 ـ  دشاب .  دناوت  یمن  ینارامیب 

ار نالتاق  صاصق ،  ياـج  هب  تسین  رتهب  اـیآ  5 ـ  دوش ! یلمع  زورما  عامتجا  رد  دـیابن  هدـش  یم  هدایپ  نیا  زا  شیپ  لاـس  دـصراهچ  رازه و 
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مه و  دنام ،  یم  ظوفحم  نانآ  رـش  زا  عامتجا  مه  لمع  نیا  اب  میئامن  هدافتـسا  عامتجا  عفن  هب  اهنآ  دوجو  زا  يرابجا  راک  اب  مینک و  ینادنز 
رد تقد  دوش .  یم  حرطم  صاصق  هلأـسم  نوماریپ  هک  تسا  یتاـضارتعا  هصـالخ  اـهنیا  دوش .  یم  هدافتـسا  رودـقملا  یتح  اـهنآ  دوجو  زا 

ندرب نیب  زا  اریز  بابلالا . ) یلوا  ای  ةایح  صاصقلا  یف  مکلو   ) دزاس یم  نشور  ار  تالاکـشا  نیا  باوج  دـیجم  نآرق  رد  صاـصق  تاـیآ 
تایح و نماض  صاصق  هلأسم  دراوم  هنوگنیا  رد  نوچ  و  تسا ،  عامتجا  لماکت  دشر و  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هاگ  كانرطخ  محازم و  دارفا 
همه و يرادماد  يزرواشک ،  بط ،  ماظن  تسا .  هدش  هدراذگ  ناسنا  داهن  رد  هزیرغ  ناونع  هب  صاصق  ور  نیا  زا  دیاش  دـشاب  یم  اقب  همادا 

دننک یم  عطق  ار  دساف  وضع  ندب ،  ظفح  رطاخ  هب  مینیب  یم  اریز  هدش  انب  محازم ) كانرطخ و  دوجوم  فذـح   ) یلقع لصا  نیا  يور  همه 
دید اهنت  دـنناد  یم  يرگید  درف  نادـقف  ار  لتاق  نتـشک  هک  یناـسک  دـنرب ،  یم  ار  محازم  رـضم و  ياـه  هخاـش  هاـیگ  ومن  رطاـخ  هب  اـی  و  ، 

راتفگ رد  دراد  دارفا  ریاس  تیبرت  تظافح و  رد  یشقن  هچ  صاصق  يارجا  دننادب  دنریگب و  رظن  رد  ار  عامتجا  حالص  رگا  دنراد ،  يدارفنا 
رـضم محازم و  هخاش  وضع و  ندرب  نیب  زا  ندرک و  عطق  دـننامه  عاـمتجا  رد  زیرنوخ  دارفا  نیا  ندرب  نیب  زا  دـننک ،  یم  رظن  دـیدجت  دوخ 
رـضم دـساف و  ياهوضع  اه و  هخاـش  عطق  هب  سکچیه  نونکاـت  هک  تسا  ادـیپ  هتفگاـن  و  درک ،  عطق  ار  نآ  دـیاب  لـقع  مکح  هب  هک  تسا 

اب یطاـبترا  هنوگچیه  صاـصق  عیرـشت  ـالوصا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  مود  داریا  دروم  رد  لوا .  داریا  دروم  رد  نیا  تسا ،  هدرکن  ضارتـعا 
هب صاصق  هک  یلاح  رد  تسا ،  یـصخش  هلأسم  کی  رطاخ  هب  بضغ  شتآ  ندـناشنورف  ینعم  هب  ماـقتنا  اریز  درادـن ،  یئوجماـقتنا  هلأـسم 

دروم رد  دشاب .  یم  هانگ  یب  دارفا  ریاس  زا  تیامح  یهاوختلادـع و  نآ  فدـه  تسا و  عامتجا  رب  متـس  ملظ و  رارکت  زا  يریگـشیپ  روظنم 
یـضعب رد  تفگ : دیاب  دـنزب ،  رـس  یتیانج  نینچ  تسین  نکمم  يداع  صاخـشا  زا  تسا و  یناور  ضرم  هب  التبم  ًامتح  لتاق  هک  موس  داریا 

ناوت یمن  اما  تسا ،  هدرواین  صاصق  مکح  نآ  لثم  ای  هناوید  لتاق  يارب  یئاهتروص  نینچ  رد  مه  مالسا  تسا و  حیحص  نخـس  نیا  دراوم 
هب هـکیتأرج  دروآ و  یم  راـب  هـب  حرط  نـیا  هـک  يداـسف  اریز  تـشاد ،  هـضرع  رذـع  هار  نوناـق و  کـی  ناوـنع  هـب  ار  لـتاق  ندوـب  ضیرم 

نازواجتم و مامت  دروم  رد  دشاب  حیحـص  لتاق  دروم  رد  لالدتـسا  رگا  و  تسین ،  دیدرت  لباق  سکچیه  يارب  دهد  یم  عامتجا  ناراکتیانج 
نارگیدب زگره  تسا  لقع  لماک  تمالـس  ياراد  هک  یمدآ  اریز  دشاب ،  حیحـص  دیاب  زین  دـننک  یم  يدـعت  نارگید  قوقح  هب  هک  یناسک 

نادـنز و ياـج  هب  ار  نازواـجتم  نایدـعتم و  همه  و  تشادرب ،  ناـیم  زا  دـیاب  ار  یئازج  نیناوـق  ماـمت  بیترت  نیا  هـب  و  دـنک ،  یمن  زواـجت 
میدـق تاعامتجا  رد  اهنت  صاصق  دریذـپ و  یمن  ار  صاصق  نوناق  عامتجا  دـشر  هکنیا : اما  درک .  هناور  یناور  ياهناتـسرامیب  هب  تازاـجم 
ياعدا هکنیا : نآ  تسا و  هلمج  کی  نآ  خساپ  دوش  فذح  دیاب  هک  دـنناد  یم  نادـجو  فالخ  یمکح  ار  صاصق  نالا  اما  هتـشاد  یـشقن 

هب و  تسا ،  یـشزرا  یب  ياعدا  نآ  ریغ  دربن و  ياهنادـیم  ياهراتـشک  رامآ  زورما و  يایند  رد  تایانج  كانتـشحو  هعـسوت  ربارب  رد  روبزم 
صاصق زگره  هدراذگ و  صاصق  رانک  رد  ار  وفع  نوناق  مه  مالـسا  دـمآ ،  دوجو  هب  یئایند  نینچ  هک  ضرف  هب  و  تسا ،  رت  هیبش  یفابلایخ 

ینونک يایند  رد  اما  دننک ،  وفع  ار  لتاق  هک  داد  دنهاوخ  حیجرت  مدرم  دوخ  یطیحم  نانچ  رد  ًاملسم  تسا ،  هدرکن  یفرعم  رـصحنم  هار  ار 
شرتسگ ار  تایانج  هنماد  هکنیا  زج  نوناق  نیا  فذح  تسا  رت  هنایشحو  رتشیب و  هتشذگ  زا  ًاعطق  نوگانوگ  ياه  هفافل  تحت  شتایانج  هک 

تایح ظـفح  دـنک  یم  حیرـصت  نآرق  هک  روطناـمه  صاـصق  زا  فدـه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  مجنپ  داریا  دروم  رد  و  درادـن .  يرثا  دـهد 
ياهنادـنز مهنآ   ) دـشاب هتـشاد  یهجوت  لباق  رثا  دـناوت  یمن  نادـنز  ًاملـسم  تسا ،  تایانج  لـتق و  رارکت  زا  يریگـشیپ  عاـمتجا و  یمومع 

تدـم رد  هدـش  وغل  مادـعا  مکح  هک  یئاهروشک  رد  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ) رتهب  ناراـکتیانج  لزاـنم  زا  يرایـسب  زا  نآ  عضو  هک  ینونک 
رد هک  دـشاب  یگدوشخب  ضرعم  رد  لومعم ـ  قبط  دارفا ـ  ینادـنز  مکح  رگا  صوـصخ  هب  هتفرگ ،  ینوزف  تیاـنج  لـتق و  راـمآ  یهاـتوک 

هنومن 1/607 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دننز یم  تیانج  هب  تسد  رت  تحار  یلایخ  رت و  هدوسآ  يرکف  اب  ناراکتیانج  تروصنیا 

؟  تسا زیمآ  تنوشخ  تسد  عطق  تازاجم  ایآ  159 ـ 

همدقم
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یم هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  عومجم  زا  هچنآ  مینک : نایب  ار  قراس  تسد  عطق  تازاجم  طیارـش  تسا  مزال  لاؤس ،  نیا  هب  خـساپ  زا  لبق   
هلمج زا  تسین  زئاـج  راـک  نیا  هب  مادـقا  نآ  نودـب  هک  دراد  يداـیز  طئارـش  تسد ) ندـیرب   ) یمالـسا ّدـح  نیا  يارجا  هک  تسا  نیا  دوش 

یلخاد ياه  بیج  هزاغم و  هناخ و  دـننام  یظوفحم  ياـج  زا  2 ـ  دشاب .  (1) رانید عبر  کی  لقادح  دیاب  هدـش  تقرـس  هک  یعاتم  1 ـ  هکنیا :
رایتخا لاح  رد  و  دـشاب ،  غلاب  لقاع و  قراـس  4 ـ  دـشابن .  دـنرادن  یئاج  هب  هار  دـنا و  هنـسرگ  مدرم  هک  یلاس  طحق  رد  3 ـ  دوش .  تقرس 

زا هویم  تقرس  6 ـ  درادن .  ار  مکح  نیا  تکرش  دروم  لام  زا  کیرش  تقرـس  ای  دنزرف ،  لام  زا  ردپ  تقرـس  5 ـ  دـنزب .  راک  نیا  هب  تسد 
لام هب  ار  دوخ  لام  هک  دشاب  نایم  رد  قراس  يارب  یهابتشا  لامتحا  هک  يدراوم  هیلک  دنا 7 ـ  هدرک  ءانثتسا  مکح  نیا  زا  زین  ار  غاب  ناتخرد 

 . تسا هدـمآ  یهقف  بتک  رد  نآ  حرـش  هک  رگید  طئارـش  زا  يا  هراـپ  و  تسا .  ینثتـسم  مکح  نیا  زا  تسا  هدرک  هابتـشا  ـالامتحا  يرگید 
هک تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسا ،  مارح  طئارش  نیا  عامتجا  تروص  رد  اهنت  اهتقرس  هک  تسین  نیا  الاب  طئارـش  رکذ  زا  روظنم  دوشن  هابتـشا 

مارح مالـسا  رد  تیفیک  ره  هزادـنا و  ره  هب  و  تروص ،  ره  هب  لکـش و  ره  هب  تقرـس  هنرگ  تسا و  اـجنیا  صوصخم  روبزم ،  دـح  يارجا 
 . تسا

قراس تسد  عطق  هزادنا 

یم هدـیرب  تسار  تسد  زا  تشگنا  راهچ  اهنت  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تایاور  زا  هدافتـسا  اب  اـم  ياـهقف  ناـیم  رد  فورعم 
 . دنا هتفگ  نآ  زا  شیب  ننست  لها  ياهقف  هچرگا  رتشیب ،  هن  دوش ، 

؟  تسا زیمآ  تنوشخ  یمالسا  تازاجم  نیا  ایآ 

یم رظن  هب  دیدش  رایسب  یمالسا  تازاجم  نیا  هک  تسا  هدش  عالطا  مک  ناناملسم  زا  يا  هراپ  ای  مالسا و  نافلاخم  فرط  زا  داریا  نیا  اهراب 
هک دوش  یم  ببس  مکح  نیا  يارجا  هوالع  هب  دنربب ،  ار  اهتسد  زا  يرایسب  دیاب  دوش  لمع  زورما  يایند  رد  مکح  نیا  دوشب  انب  رگا  دسر و 

نیا هب  دیاب  داریا  نیا  خساپ  رد  دشاب .  امن  تشگنا  رمع  نایاپ  ات  دـهد  تسد  زا  ار  دوخ  ندـب  زا  یـساسح  وضع  هکنیا  زا  هتـشذگ  رفن  کی 
زا هتـسد  کی  اهنت  هکلب  دوش  دـهاوخن  نآ  لومـشم  یقراس  ره  میتفگ  مکح  نیا  طئارـش  رد  هک  روطنامه  الوا ـ  هک : تشاد  هجوت  تقیقح 

نیا دراد  یـصاخ  طئارـش  مالـسا  رد  مرج  تابثا  هار  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًایناث ـ  دنوش .  یم  نآ  لومـشم  ًامـسر  هک  دنتـسه  كانرطخ  ناقراس 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  دـننک  یم  مالـسا  نیناوق  رب  عالطا  مک  دارفا  هک  یئاهداریا  زا  يرایـسب  اثلاث ـ  دـنک .  یم  ادـیپ  لیلقت  مه  زاب  عوضوم 

کی رد  ار  مکح  نآ  رگید  تراـبع  هب  ینعی  دـنهد ،  یم  رارق  یـسررب  دروم  رگید  ماـکحا  ماـمت  ياـهنم  لقتـسم و  روط  هب  ار  مکح  کـی 
هعوـمجم هکلب  تسین  مکح  کـی  نیا  اـهنت  مالـسا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوـت  رگا  یلو  دـننک ،  یم  ضرف  یمالـسا  ریغ  دـصرددص  هعماـج 

و حیحـص ،  تیبرت  میلعت و  و  رقف ،  اـب  هزراـبم  و  یعاـمتجا ،  تلادـع  يارجا  ببـس  عاـمتجا  کـی  رد  نآ  ندـش  هداـیپ  هک  تسا  یماـکحا 
 . دوب دـنهاوخ  مک  هزادـنا  هچ  مکح  نیا  نالومـشم  هک  دوش  یم  نشور  ددرگ ،  یم  اوقت  يرادـیب و  یهاگآ و  یفاک ،  شرورپ  شزومآ و 

دیاب تواضق  يرواد و  ماگنه  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوش  ءارجا  دیابن  مکح  نیا  زورما  عماوج  رد  هک  تسین  نیا  روظنم  دوشن ،  هابتـشا 
یگدـنز یلوا  ياهیدـنمزاین  دوخ  تلم  دارفا  مامت  يارب  هک  تسا  فظوم  یمالـسا  تموکح  هصالخ  تفرگ .  رظن  رد  ار  بناوج  نیا  مامت 

مک رایسب  فلختم  دارفا  یطیحم  نانچ  رد  تسا  یهیدب  دنک ،  تیبرت  زین  یقالخا  رظن  زا  و  دهد ،  مزال  شزومآ  اهنآ  هب  و  دزاس ،  مهارف  ار 
رد اذـل  دوش و  یمن  ءارجا  یمکح  نینچ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  تسا  ناوارف  يدزد  زورما  مینک  یم  هظحـالم  رگا  اـعبار ـ  دـش .  دـنهاوخ 

( دش یم  ءارجا  نآ  رد  مکح  نیا  ریخا  ياهلاس  ات  هک  يدوعـس  ناتـسبرع  طیحم  دننام   ) ددرگ یم  ءارجا  یمالـسا  مکح  نیا  هک  یئاهطیحم 
رد ار  لوپ  ياهفیک  ای  اهنادـمچ  دوخ  مشچ  اب  ادـخ  هناخ  نارئاز  زا  يرایـسب  دوب .  اـمرفمکح  اـج  همه  رد  یلاـم  رظن  زا  هداـعلا  قوف  تینما 

« اه هدـشمگ  يروآ  عمج  هرادا   » نیرومام هکنیا  ات  درادـن  ار  نآ  هب  ندز  تسد  تئرج  سکچیه  هک  دـنا  هدـید  زاجح  ياهنابایخ  هچوک و 
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لاح نیع  رد  دنرادن و  يرکیپ  رد و  اهبش  رد  اه  هزاغم  بلاغ  دریگب .  دهد و  هناشن  دیایب و  شبحاص  دنربب و  روبزم  هرادا  هب  ار  نآ  دنیایب و 
رد مالسا  زاغآ  ناناملسم  نآ  هانپ  رد  دش و  یم  ءارجا  اهنرق  هکنیا  اب  یمالسا  مکح  نیا  هکنیا  بلاج  دنز .  یمن  تقرس  هب  تسد  مه  یسک 
 . دیدرگ ءارجا  نرق  دنچ  یط  رد  مکح  نیا  درک  یمن  زواجت  رفن  دنچ  زا  هک  دارفا  زا  یمک  رایسب  دادعت  دروم  رد  دنتسیز  یم  هافر  تینما و 
 . دننک یم  لاکـشا  یـضعب  دوش ؟  یم  تخادرپ  هک  تسا  یفازگ  تمیق  تلم  کی  نرق  دنچ  تینما  يارب  راکاطخ  تسد  دـنچ  ندـیرب  ایآ 

هنوگ ره  زا  وا  ظفح  ناملـسم و  ناج  يارب  مالـسا  هک  یمارتحا  همهنآ  اب  تافانم  راـنید  عبر  رطاـخ  هب  قراـس  دروم  رد  دـح  نیا  يارجا  هک 
يروط هب  لاؤس ـ  نیمه  ًاقافتا  تسا .  هدش  نییعت  یفازگ  غلبم  ناسنا  کی  تشگنا  راهچ  ندیرب  هید  هک  اجنآ  ات  درادـن ،  هدـش  لئاق  دـنزگ 

لاؤس دش ،  لبق  لاس  رازهکی  دودح  رد  یضترم ،  دیـس  موحرم  يدهلا  ملع  مالـسا ،  گرزب  ملاع  زا  دیآ ـ  یمرب  خیراوت  زا  یـضعب  زا  هک 
؟  رانید عبر  یف  تعطق  اهلاب  ام  تیدو ***  دجـسع  نیئم  سمخب  دی  درک : حرطم  لیذ  حرـش  هب  يرعـش  یط  ار  دوخ  لاؤس  عوضوم  هدننک 

ار رعش  نیا  وا  باوج  رد  یضترم » دیـس  « ؟  دوش یم  هدیرب  رانید  عبر  کی  رطاخ  هب  ارچ  ( . 2) تسا رانید  دصناپ  نآ  هید  هک  یتسد  ینعی : 
تنایخ تلذ  و  درک .  تمیقنارگ  ار  تسد  نآ  تناما  تزع  ینعی  يرابلا  ۀمکح  مهفاف  ۀنایخلا  لذ  اهصخراو ***  اهالغا  ۀنامالا  زع  دورس :

(4 () 3) نادب ار  ادخ  مکح  هفسلف  دروآ ،  نیئاپ  ار  نآ  ياهب 

اهتشون یپ 

هتبلا 2 ـ  تسا .  یلومعم  لاقثم  ینعی 43  دوخن  لداعم 18  یعرش  لاقثم  كوکـسم و  يالط  یعرـش  لاقثم  کی  زا  تسا  ترابع  رانید  1 ـ 
تقرـس رد  هعیـش  بهذم  ربانب  میتفگ  هک  روطنامه  اما  دوش و  عطق  تشگنا  جنپ  هک  تسا  یتروص  رد  رانید  دـصناپ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

ملع ياجب  یلو  هدش  لقن  نایرج  نیا  راهچ  یس و  دصکی و  هحفص  مشش  دلج  یـسولآ  ریـسفت  رد  3 ـ  دوش .  یم  عطق  تشگنا  راهچ  اـهنت 
هنومن 4/376 ریسفت  4 ـ  تسا .  هدمآ  يواخسلا  نیدلا  ملع  يدهلا ، 

؟  دنا هدوب  یحلاص  دارفا  هباحص  همه  ایآ  160 ـ 

؟  دنا هدوب  یحلاص  دارفا  هباحص  همه  ایآ 

ات اهنآ  هک  دننک  هدافتـسا  نینچ  دنا  هتـساوخ  هدش  لئاق  نیلوا » نارجاهم   » يارب نآرق  هک  یتیمها  مارتحا و  زا  تنـس  لها  ناردارب  زا  یعمج 
هب ار  عوضوم  نیا  سپس  میرامـشب  مرتحم  ءانثتـسا  نودب  ار  همه  ارچ ،  نوچ و  نودب  دیاب  و  دندشن ،  یفالخ  هنوگچیه  بکترم  رمع  نایاپ 

نودب ار  هباحـص  المع  و  دنا ،  هداد  میمعت  هدرک ،  نآ  ریغ  ناوضر و  تعیب  نایرج  رد  اهنآ  زا  نآرق  هک  يدـیجمت  رطاخ  هب  هباحـص »  » همه
هلمج زا  دنا .  هدرک  بلس  دوخ  زا  ار  ناشیاهراک  رد  یسررب  دقن و  هنوگره  هزاجا  هدرمش و  یئانثتسا  ياهناسنا  ناشلامعا ،  نتفرگ  رظن  رد 

یم داقتنا  دنراذگ و  یم  تشگنا  نیلوا  نارجاهم  زا  یضعب  يور  اهنآ  ارچ  هک  هدرک  هعیش  هب  يدیدش  هلمح  رانملا  هدنسیون  فورعم  رسفم 
هک تسین  کش  دراد . ! ؟  نآ  خیرات  مالـسا و  حور  اب  يداضت  هچ  هباحـص  هرابرد  داقتعا  هنوگنیا  دنرادن  هجوت  هک  یلاح  رد  دـننک . !! ؟ 

یمرب ماگ  حیحـص  ریـسم  رد  هک  تسا  هدوب  ینامز  نآ  ات  مارتحا  نیا  یلو  دـنراد ،  یـصاخ  مارتحا  نیتسخن  نارجاهم  ًاصوصخم  هباحـص » »
نآرق تواضق  ًاملسم  دندش  فرحنم  مالسا  یعقاو  ریـسم  زا  هباحـص  زا  یهورگ  هک  زور  نآ  زا  اّما  دنداد  یم  جرخ  هب  يراکادف  دنتـشاد و 

یئاوشیپ اب  تفلاخم  تعیب و  نتـسکش  ربارب  رد  ار  ریبز »  » و هحلط »  » میناوت یم  هنوگچ  ام  لثملا  یف  دوب .  دـهاوخ  يرگید  زیچ  اهنآ  هرابرد 
هنوگچ ام  مینک ؟  هئربت  دوب ،  هدش  باختنا  ناشدوخ  یتح  ناناملسم و  مومع  فرط  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ حیرـصت  زا  هتـشذگ  هک 

رفن کی  نوخ  هک  یـسک  میئوشب ،  دش  هتخیر  كاخ  هب  لمج  گنج  نادـیم  رد  هک  ناملـسم  رازه  هدـفه  نوخ  زا  ار  اهنآ  نماد  میناوت  یم 
یم رگم  الوصا  دایز  هدع  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب ،  هک  سکره  تشاد ،  دهاوخن  ادـخ  هاگـشیپ  رد  يرذـع  چـیه  دزیرب  نیمز  هب  ار  هانگیب 
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هب هک  ار  هباحص  زا  رگید  یضعب  و  ریبز » هحلط و   » مه تشاد و  قح  رب  لمج  گنج  نادیم  رد  ار  شنارای » و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع  » مه ناوت 
مه يور  مشچ  هباحـص » هیزنت   » ناونع اب  میناوت  یم  ایآ  دریذـپ ؟  یم  ار  نشور  داـضت  نیا  یلقع  قطنم و  چـیه  اـیآ  دـندوب ؟  هتـسویپ  اـهنآ 

میراپـسب و یـشومارف  تسدب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  دعب  ار  مالـسا  خیرات  رـسارس  مینادـب و  هتفاب » ادـج  هتفات   » ار اهنآ  میراذـگب و 
هک دراد  یعناـم  هچ  ـالوصا  تسا ؟  یقطنم  ریغ  تواـضق  هچ  نیا  میراذـگب ! ؟  اـپ  ریز  ار  مکاـقتا » هللادـنع  مکمرکا  نا   » یمالـسا هطباـض 
؟  دنریگ رارق  قح  نانمشد  نایخزود و  فص  رد  يرگید  زور  دنشاب و  قح  نارادفرط  نایتشهب و  فص  رد  زور  کی  یـصاخشا  ای  صخش 

دترم ینعی  ّهدر » باحـصا   » ناتـساد میا ؟  هدیدن  دوخ  مشچ  اب  صاخـشا  تالاح  رد  ینوگرگد  همه  نیا  رگم  دنموصعم ؟  سک  همه  رگم 
دنا هدرک  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  تنس  لها  هعیـش و  زا  معا  همه  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ تلحر  زا  دعب  ناناملـسم  زا  یعمج  ندش 

ار هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هدر » باحـصا   » زا کیچیه  ایآ  دناشن  دوخ  ياج  رـس  رب  ار  اهنآ  تساخرب و  اهنآ  اب  گنج  هب  لوا  هفیلخ  هک 
ار داهتجا »  » عوضوم یـضعب  بیجع  تسب  نب  داـضت و  نیا  زا  تاـجن  يارب  هکنیا  رتزیگنا  تفگـش  دـندوبن ! ؟  هباحـص  فص  رد  هدـیدن و 
زا یهانگ  اما  دندرک ،  هابتـشا  دـندوب و  دـهتجم  اهنآ  ناراکمه  و  هیواعم !» ریبز و  هحلط و   » دـننام يدارفا  دـنیوگ  یم  هداد و  رارق  زیواتـسد 
دـض رب  مایق  رگم  تسا ؟  یئاوسر  قطنم  هچ  یتسار  تفرگ !! دـنهاوخ  دـنوادخ  زا  ناشلامعا  نیمه  ربارب  رد  شاداپ  رجا  هکلب  دزن  رـس  اهنآ 
ماقم لام و  هب  ندیسر  و  یبلط ،  هاج  رطاخب  مهنآ  هانگ  یب  نارازه  نوخ  نتخیر  و  نامیپ ،  نتسکش  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ینیشناج 
رجا دنوادخ  هاگشیپ  رد  ناهانگ  یب  نوخ  همه  نآ  نتخیر  ایآ  دشابن ؟  ربخ  اب  نآ  یتشز  زا  یـسک  هک  تسا  یمولعمان  هدیچیپ و  عوضوم  ، 

رد يراکهنگ  چیه  ملسم  روطب  مینک  هئربت  دندش  یتایانج  بکترم  هک  ار  هباحص  زا  یهورگ  میهاوخب  نینچ  نیا  ام  رگا  دراد ! ؟  شاداپ  و 
هباحـص زا  هّیور  یب  ياهعافد  هنوگنیا  درک .  میهاوخ  هئربت  ار  نارابج  نایناج و  نـالتاق و  همه  قطنم  نیا  اـب  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  اـیند 

هیلع هللا  یلـص  ) ربماـیپ هباحـص  ًاـصوصخم  همه  يارب  هک  میرادـن  نیا  زج  يا  هراـچ  نیارباـنب  دـش .  دـهاوخ  مالـسا  لـصا  هب  ینیبدـب  ببس 
لها نارسفم  زا  يرایسب  ( 1 ! . ) دنشاب هدشن  فرحنم  مالسا  ياه  همانرب  تلادع و  قح و  ریسم  زا  هک  زورنآ  ات  یلو  میوش  لئاق  مارتحا  ( هلآو

لوسر باحـصا  هرابرد  متفگ  وا  هب  متفر و  یظرق  بعک  نب  دّمحم  دزن  دیوگ : یم  دایز  نب  دیمح  هک  دـنا  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  تنس 
همه !: » مهئیـسم مهنـسحم و  ۀنجلا  یف  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  باحـصا  عیمج  تفگ : یئوگ ؟  یم  هچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ
نیا تفگ : یئوگ ؟  یم  اجک  زا  ار  نخـس  نیا  متفگ  راکهنگ ! راکدب و  راکوکین و  زا  معا  دنتـشهب ،  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارای 

اما تفگ : سپـس  هنع  اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  دـیامرف : یم  هک  اجنآ  ات  راصنالا . . .  نیرجاهملا و  نم  نولوـالا  نوقباـسلاو  ناوخب  ار  هیآ 
لها تروص  نیا  رد  طقف   ) دننک يوریپ  هباحـص  زا  کین  ياهراک  رد  اهنت  دـیاب  اهنآ  هک  تسا  نیا  نآ  هدـش و  لئاق  یطرـش  نیعبات  هرابرد 
مکح الوا ـ اریز : تسا ،  لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  يدایز  لئالد  هب  اـعدا  نیا  یلو  ( . 2 () درادن ار  یطرش  دیق و  نینچ  هباحص  اما  و  دنتاجن ، 

نارجاهم شور  زا  هک  دنتـسه  یناسک  مامت  میدرک  هراشا  هک  هنوگنامه  ناعبات  زا  روظنم  و  دوش ،  یم  مه  نیعبات  لماش  قوف  هیآ  رد  روبزم 
ثیدح رد  هکنیا  اما  و  دنـشاب ! تاجن  لها  ءانثتـسا  نودب  تما  مامت  دیاب  نیاربانب  دـننک ،  یم  يوریپ  اهنآ  ياه  همانرب  و  نیتسخن ،  راصنا  و 
حیحص شور  کین و  همانرب  زا  ینعی  هدرک ،  رکذ  ار  ناسحا  دیق  نیعبات  رد  دنوادخ  هک  هدش  هداد  باوج  عوضوم  نیا  زا  بعک  نب  دّمحم 

یئاج تسا ،  لصا »  » رب عرف »  » هفاضا شموهفم  هک  ارچ  تسا .  اهثحب  نیرت  بیجع  زا  نخـس  نیا  ناشناهانگ ،  زا  هن  دـنک ،  يوریپ  هباـحص 
دوخ رد  طرـش  نیا  دـیاب  یلوا  قیرط  هب  دـننک  يوریپ  اهنآ  زا  حـلاص  لاـمعا  رد  هک  دـشاب  نیا  هباحـص  ناوریپ  ناـعبات و  تاـجن  طرـش  هک 

نیتسخن راصنا  نارجاهم و  همه  لاح  لماش  وا  يدونـشخ  تیاضر و  دیوگ : یم  قوف  هیآ  رد  دنوادخ  رگید  ریبعت  هب  و  دشاب .  هدوب  هباحص 
 ، دـب هچ  دنـشاب و  بوـخ  هچ  ار  راـصنا  نارجاـهم و  دـهاوخ  یم  هکنیا  هن  تسا ،  اـهنآ  ناوریپ  همه  دـندوب و  یحیحـص  هماـنرب  ياراد  هـک 

تسین راگزاس  هجوچیه  هب  لقع  لیلد  اب  عوضوم  نیا  ًایناث ـ دریذپب .  یصاخ  طرش  دیق و  اب  ار  ناعبات  اما  دهد ،  رارق  دوخ  تیاضر  لومـشم 
یناسک اه و  لهجوبا  نایم  یتوافت  هچ  دشاب ،  یمن  لئاق  نارگید  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارای  يارب  يزایتما  هنوگچیه  لقع  اریز  ، 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  دعب  اهنرق  اهلاس و  هک  یناسک  ارچ  و  دـندش .  فرحنم  وا  نیئآ  زا  سپـس  دـندروآ ،  نامیا  تسخن  هک  تسا 
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هکلب دوبن ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نیتسخن  نارای  زا  رتمک  مالـسا  هار  رد  اهنآ  ياهیزابناج  اهیراکادف و  دندراذگ و  ناهج  نیا  هب  مدق 
یهلا تیاضر  تمحر و  نیا  لومشم  دندروآ ،  نامیا  وا  هب  و  دنتخانـش ،  هدیدان ،  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  دنتـشاد  ار  زایتما  نیا 

؟  ددنـسپ یم  ار  یقطنم  ریغ  ضیعبت  نیا  هنوـگچ  تسا ،  امـش  نیرتراـکزیهرپ  ادـخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  دـیوگ : یم  هک  ینآرق  دنـشابن 
ریغ تینوصم   » نیا هنوگچ  درمش ،  یم  یهلا  باذع  بجوتسم  ار  اهنآ  دنک و  یم  نعل  ناقـساف  ناملاظ و  هب  شفلتخم  تایآ  رد  هک  ینآرق 
نآ زا  یـصاخ  هورگ  و  تسا ،  ءانثتـسا  لباق  نآرق  ياهدـیدهت  اـهنعل و  هنوگنیا  اـیآ  ددنـسپ ؟  یم  یهلا  رفیک  ربارب  رد  ار  هباحـص » یقطنم 

تیانج هانگ و  هنوگره  هب  تبـسن  هباحـص  هب  نداد  زبس  غارچ  هلزنم  هب  یمکح  نینچ  ایآ  هتـشذگ  همه  زا  هچ . ! ؟  يارب  ارچ و  دـنجراخ ؟ 
فیدر رد  يزور  هک  دندوب  ناسک  رایسب  اریز  تسین ،  راگزاس  هجوچیه  هب  یمالـسا  خیرات  نوتم  اب  مکح  نیا  ًاثلاث ـ  دوش ؟  یمن  بوسحم 

مشخ و اب  مأوت  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ بضغ  مشخ و  دروم  دـندش و  فرحنم  دوخ  هار  زا  سپـس  و  دـندوب ،  راـصنا  نارجاـهم و 
یلـص  ) ربمایپ بوضغم  دیدرگ و  فرحنم  هنوگچ  هک  میدناوخن  ار  يراصنا  بطاح  نب  ۀبلعث  ناتـساد  ایآ  دنتفرگ ،  رارق  تسا  ادخ  باذـع 

یهانگ هنوگچیه  بکترم  ًامومع  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هباحـص  هک  تسا  نیا  اهنآ  روظنم  رگا  میئوگب : رت  نشور  دش .  ( هلآو هیلع  هللا 
لامعا دندرک و  هانگ  اهنآ  هک  تسنآ  روظنم  رگا  و  تسا .  تایهیدب  راکنا  لیبق  زا  نیا  دـندوب ،  یتیـصعم  ره  زا  كاپ  موصعم و  دـندشن و 

دناوت یم  یـسک  هچ  تسا ! هداد  هانگ  هب  تیاضر  ادـخ  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا ،  یـضار  اهنآ  زا  ادـخ  مهزاـب  دـنداد  ماـجنا  یفـالخ 
زا ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رسمه  هشیاع »  » نینچمه دندوب و  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ صاخ  نارای  زا  زاغآ  رد  هک  ریبز »  » و هحلط » »

دوب یـضار  اهیزیر  نوخ  نیا  هب  ادخ  ایآ  دنک ؟  هئربت  دش  هتخیر  لمج  گنج  نادیم  رد  ناشنوخ  هک  یناملـسم  مدرم  رفن  رازه  هدفه  نوخ 
عامجا اب  لقادـح  میریذـپن  ار  وا  صوصنم  تفالخ  ًاضرف  رگا  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هفیلخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  تفلاخم  ایآ   ؟
تقیقح دشاب ؟  یـضار  دونـشخ و  نآ  زا  ادخ  هک  تسا  يزیچ  شرادافو  نارای  وا و  يور  هب  ندیـشک  ریـشمش  و  دوب ،  هدش  هدیزگرب  تما 

تیصخش نازیم  اج  همه  هک  ار  مالسا  كاپ  هرهچ  بلطم ،  نیا  يور  يراشفاپ  رارصا و  اب  هباحـص » هیزنت   » هیـضرف نارادفرط  هک  تسا  نیا 
هیآ رد  هک  ادخ  يدونـشخ  تیاضر و  هکنیا  نخـس  نیرخآ  دنا .  هتخاس  رظنمالب  تشز و  دهد  یم  رارق  حـلاص  لمع  نامیا و  ار  صاخـشا 

مادام ناعبات  هباحـص و  مامت  تسا ،  حلاص » لمع   » و نامیا »  » و ترـصن »  » و ترجه »  » نآ هتفرگ و  رارق  یّلک  ناونع  کی  يور  ثحب  دروم 
زین ادخ  تیاضر  تحت  زا  دندش  جراخ  نیوانع  نیا  تحت  زا  هک  زور  نآ  و  دندوب ،  ادـخ  ياضر  دروم  دنتـشاد  رارق  نیوانع  نیا  تحت  هک 

ار هعیش  اجنیا  رد  هک  رانملا  هدنسیون  ینعی  بصعتم  اما  دنمشناد  رّـسفم  راتفگ  هک  دوش  یم  نشور  یبوخب  میتفگ  هچنآ  زا  دنتـشگ .  جراخ 
هدرکن یهانگ  هعیش  درادن ،  یشزرا  نیرتمک  دهد  یم  رارق  هلمح  شنزرس و  دروم  هباحـص ،  همه  یتسرد  یکاپ و  هب  داقتعا  مدع  رطاخ  هب 

هدادن ارف  شوگ  نابصعتم  تسردان  یهاو و  تازایتما  هب  و  هتفریذپ ،  اجنیا  رد  ار  نآرق  یهاوگ  خیرات و  تداهـش  لقع و  مکح  هکنیا  زج  ، 
(3  . ) تسا

اهتشون یپ 

هنومن 8/108 ریسفت  3 ـ  قوف .  هیآ  لیذ  يزار  رخف  ریسفت  رانملا و  ریسفت  هنومن 7/263 2 ـ  ریسفت  1 ـ 

؟  دوب هک  نینرقلاوذ  161 ـ 

؟  دوب هک  نینرقلاوذ 

نینرقلا يذ  هراـبرد  وت  زا  و   . . . « ) ارکذ هنم  مکیلع  اولتأـس  لـق  نینرقلا  يذ  نع  کنولئـسی  و  : » میناوـخ یم  فـهک  هروـس  زا  هیآ 83  رد 
هک دوـش  یم  حرطم  لاؤـس  نـیا  اـجنیا  رد  مـنک ) یم  وگزاـب  امـش  يارب  ار  وا  تشذگرـس  زا  يا  هشوـگ  يدوز  هـب  وـگب  دـننک  یم  لاؤـس 
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نادرم زا  کی  مادک  رب  و  تسا ،  هدوب  یسک  هچ  یخیرات  رظن  زا  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  نینرقلاوذ  هکنیا  رد  دوب ؟  یـسک  هچ  نینرقلاوذ 
هـس اهنآ  نیرتمهم  هک  هدش  زاربا  هنیمز  نیا  رد  یفلتخم  تارظن  تسا ،  رایـسب  وگتفگ  نارـسفم  نایم  رد  دوش ؟  یم  قبطنم  خـیرات  فورعم 

 ، دنناوخ یم  نینرقلاوذ  ردنکسا  مان  هب  ار  وا  یضعب  اذل  تسین ،  ینودقم » ردنکسا   » زج یسک  وا  دندقتعم  یـضعب  لوا :  تسا .  ریز  هیرظن 
ماش و سپـس  دومن ،  انب  ار  هیردنکـسا  رهـش  و  تفای ،  طلـست  رـصم  برغم و  مور و  ياهروشک  رب  شردپ  گرم  زا  دعب  وا  هک  دـندقتعم  و 

دومن نیچ »  » و دنه »  » دصق سپس  درک ،  حتف  ار  ناریا  قارع و  تفر ،  ناتسنمرا  هب  اجنآ  زا  و  تفرگ ،  دوخ  هرطیس  ریز  رد  ار  سدقملا  تیب 
هب و  تفر ،  ایند  زا  دش و  رامیب  روز »  » رهـش رد  نآ  زا  دـعب  دـمآ و  قارع  هب  و  داهن ،  انب  یناوارف  ياهرهـش  تشگزاب  ناسارخ  هب  اجنآ  زا  و 

دندقتعم نیخروم  زا  یعمج  مود : ( . 1) دندومن نفد  اجنآ  رد  دندرب و  هیردنکسا  هب  ار  وا  دسج  درکن ،  رمع  لاس  زا 36  شیب  یضعب  هتفگ 
« یعمـصا  » هلمج زا  تسا . ) هعبابت »  » نآ عمج  هک  دـندش  یم  هدـناوخ  عبت »  » مانب نمی  ناهاشداپ   ) هدوب نمی »  » ناهاشداپ زا  یکی  نینرقلاوذ 

مان ناوت  یم  ار  ۀیقابلا » راثالا   » رد ینوریب » ناحیروبا   » و هریس »  » مانب دوخ  فورعم  خیرات  رد  ماشه » نبا   » و مالـسا ،  زا  لبق  برع  خیرات  رد 
هدید يراعشا  تیلهاج  يارعـش  زا  یـضعب  و  دندوب ) نمی  ماوقا  زا  هک  « ) اه يریمح   » راعـشا رد  یّتح  دنا .  هدرک  عافد  هّیرظن  نیا  زا  هک  درب 

فورعم ّدس  نامه  هتخاس ،  نینرقلاوذ  هک  ار  يّدـس  هیـضرف ،  نیا  قبط  ( . 2) دـنا هدرک  نینرقلاوذ »  » دوجو هب  راختفا  اـهنآ  رد  هک  دوش  یم 
هک دازآ » مالکلاوبا   » یمالسا فورعم  دنمـشناد  هک  تسنامه  دوش  یم  بوسحم  اهنآ  نیرتدیدج  ًانمـض  هک  هیرظن  نیموس  تسا .  برأم » »

نامه نینرقلاوذ  هیرظن  نیا  قبط  ( . 3) هدمآ تسا  هتـشاگن  هنیمز  نیا  رد  هک  يا  هناققحم  باتک  رد  دوب ،  دـنه  روشک  گنهرف  ریزو  يزور 
 ، هتشذگ نآ  زا  درادن و  یخیرات  هظحالم  لباق  كردم  چیه  ًابیرقت  مّود  لّوا و  هیرظن  هک  اجنآ  زا  تسا .  یشنماخه  هاشداپ  ریبک » شروک  »

« ینودقم ردنکسا   » هوالع هب  نمی .  ناهاشداپ  زا  کیچیه  هن  هدرمش و  نینرقلاوذ  يارب  نآرق  هک  تسا  یتافص  ياراد  ینودقم  ردنکسا  هن 
تـسا هدرک  رکذ  نینرقلاوذ  ّدس  يارب  نآرق  هک  یتافـص  زا  کیچیه  اب  هک  تسا  يّدـس  نمی »  » رد برأم » ّدـس   » اّما هتخاسن ،  یفورعم  ّدـس 

 ، هدوب یـشحو  ماوقا  موجه  زا  يریگولج  يارب  و  دوب ،  هدش  هتخاس  سم  نهآ و  زا  نآرق  هتفگ  قبط  نینرقلاوذّدس  اریز  دـنک ،  یمن  قیبطت 
نآ حرش  هک  دوب ،  هدش  هتخاس  اهبالیـس  نایغط  زا  يریگولج  بآ و  يروآ  عمج  روظنم  هب  و  یلومعم ،  حلاصم  زا  برأم  ّدس  هک  یلاح  رد 
هب میناد  یم  مزال  اجنیا  رد  و  مینک ،  یم  زکرمتم  مّوس  هیرظن  يور  رتشیب  ار  ثحب  لیلد  نیمه  هب  تسا .  هدرک  نایب  ابس »  » هروس رد  نآرق  ار 
هب ارچ  نرق ) ود  بحاص  « ) نینرقلاوذ  » هک تسا  نیا  دـنک  یم  هجوت  بلج  اـجنیا  رد  هک  یبلطم  نیتسخن  فلا : دوش : هجوت  ًاـقیقد  رما  دـنچ 
هب ریبعت  نآ  زا  برع  هک  دیسر  ملاع  برغ  قرش و  هب  وا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  يراذگمان  نیا  دندقتعم  یضعب  تسا ؟  هدش  هدیمان  مان  نیا 

و درک ،  تموکح  ای  یگدنز  نرق  ود  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  مان  نیا  هک  دندقتعم  رگید  یـضعب  دـنک .  یم  باتفآ ) خاش  ود   ) سمـشلا ینرق 
هب دوب و  یـصوصخم  یگدمآرب  وا  رـس  فرط  ود  رد  دنیوگ  یم  یـضعب  دنراد .  یتوافتم  تارظن  زین  تسا  هزادنا  هچ  نرق  رادقم  هکنیا  رد 

يرگید دئاقع  و  دوب .  کخاش  ود  ياراد  وا  صوصخم  جات  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یـضعب  هرخالاب  و  دش .  فورعم  نینرقلاوذ  هب  نآ  رطاخ 
یناوارف هدافتـسا  بقل ،  نیا  زا  دازآ » مالکلاوبا   » ینعی مّوس  هیرظن  رکتبم  دـید  میهاوخ  هکنانچ  و  دـماجنا ،  یم  لوط  هب  اهنآ  همه  لـقن  هک 
دنوادخ دوب ـ : يزاتمم  تافص  ياراد  نینرقلاوذ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دیجم  نآرق  زا  ب :  تسا .  هدرک  دوخ  هیرظن  تابثا  يارب 

هک يا  هقطنم  هب  ماجنارس  قرش و  هب  سپس  برغ ،  هب  تسخن  تشاد : مهم  یشک  رگشل  هس  وا  داد ـ .  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  اهیزوریپ  بابسا 
دوب ینابرهم  دّحوم و  نمؤم و  درم  وا  درک ـ  دروخرب  یماوقا  اب  اهرفس  نیا  زا  کی  ره  رد  و  هتشاد ،  دوجو  یناتـسهوک  هگنت  کی  اجنآ  رد 

ناملاظ نمـشد  ناراکوکین و  رای  وا  دوب .  راگدرورپ  صاخ  فطل  لومـشم  تهج  نیمه  هب  و  دش ،  یمن  فرحنم  داد  لدع و  قیرط  زا  و  ، 
زا یکی  هدنزاس  وا  زیخاتـسر ـ .  زور  هب  مه  تشاد و  نامیا  ادـخ  هب  مه  وا  تشادـن ـ .  يا  هقالع  ایند  تورث  لام و  هب  و  دوب ،  نارگمتـس  و 
رد رگید  حـلاصم  رگاو   ) دـش هدافتـسا  سم  نهآ و  زا  گنـس  رجآ و  ياـجب  نآ  رد  هـک  يدـس  تـسا ،  اهدـس  نیرتدـنمورین  نیرتـمهم و 

لباقم رد  فعـضتسم  یهورگ  هب  کمک  دس  نیا  نتخاس  زا  وا  فده  و  دوب ) تازلف  نیا  عاعـشلا  تحت  دشاب  هتفر  راک  هب  زین  نآ  نامتخاس 
و تشاد ،  ترهـش  مدرم  زا  یعمج  نایم  رد  شمان  نآرق  لوزن  زا  لبق  هک  هدوب  یـسک  وا  تسا ـ .  هدوب  جوجأم  جوجأی و  موق  متـس  ملظ و 
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وت زا  : » نینرقلا يذ  نع  کنولئـسی  دیوگ  یم  نآرق  هکنانچ  دندرک ،  لاؤس  نآ  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ زا  دوهی  ای  شیرق  اذـل 
رد یتاریبعت  دـنچ  ره  دوش  یمن  هدافتـسا  هدوب  ربمایپ  وا  دـنک  تلالد  ًاحیرـص  هک  يزیچ  نآرق  زا  اما  دـننک . » یم  لاؤس  نینرقلاوذ  هراـبرد 
هللا یلص  ) ربمایپ زا  هک  یمالـسا  تایاور  زا  يرایـسب  زا  تشذگ .  قباس  تایآ  ریـسفت  رد  هکنانچ  دراد  ینعم  نیا  هب  راعـشا  هک  تسه  نآرق 
موس لوـق  ساـسا  ج : ( 4 «) دوب یحلاـص  هدـنب  هکلب  دوـبن  ربماـیپ  وا  : » میناوـخ یم  زین  هدـش  لـقن  ( مالـسلا مهیلع  ) تیبـلها همئا  و  هلآو ) هیلع 

زا بلطم  نیا  هرابرد  ناگدننک  لاؤس  هکنیا : تسخن  تسا : راوتسا  لصا  ود  رب  هدرـشف  رایـسب  روط  هب  تسا ) هدوب  ریبک  شروک  نینرقلاوذ  )
 ، دوهی کیرحت  هب  شیرق  ای  و  دـنا ،  هدوب  دوهی  تسا  هدـش  لزان  تایآ  لوزن  نأش  رد  هک  یتایاور  قبط  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ 
رد میدرگ ،  یمزاب  متـشه  لصف  لایناد  باتک  هب  دوهی  فورعم  بتک  نایم  زا  درک .  ادیپ  دوهی  بتک  رد  ار  بلطم  نیا  هشیر  دـیاب  نیاربانب 

و دوب ،  هدش  یئرم  نم  هب  ًالوا  هک  یئایؤر  زا  دعب  دش  یئرم  یئایؤر  ملایناد  هک  نم  هب  رّصش » لب   » تنطلس لاس  رد  : » میناوخ یم  نینچ  اجنآ 
رهن دزن  رد  هک  مدید  باوخ  رد  مدوب و  تسا  مالیع »  » روشک رد  هک  ناشوش »  » رـصق رد  نم  هک  دش  نینچ  مندید  ماگنه  و  مدید ،  ایؤر  رد 

و دنلب . . .  شیاهخاش  و  دوب ،  خاش  ود  بحاص  داتساب و  رهن  ربارب  رد  یچوق  کنیا  متسیرگن و  هتشادرب  ار  دوخ  نامشچ  متـسه و  يالوا » »
هکنیا زا  و  درک ،  تسناوتن  تمواقم  شلباقم  رد  یناویح  چیه  و  مدـید ،  نانز  خاش  یبونج »  » و یلامـش »  » و یبرغم »  » تمـس هب  ار  چوق  نآ 

زا باتک  نیمه  رد  نآ  زا  سپ  ( 5  . . . «) دش یم  گرزب  دومن و  یم  لمع  دوخ  يأر  قفاوم  اذهل  دهدب  یئاهر  شتـسد  زا  هک  دوبن  يدـحا 
نئادم و كولم  يدـید  هک  خاش  ود  بحاص  چوق  دومن : ریبعت  نینچ  ار  شباوخ  تشگ و  راکـشآ  وا  رب  لیئربج  : » هدـش لقن  نینچ  لایناد » »
زا یکی  مایق  اـب  اـهنآ  تراـسا  نارود  هک  دـنتفایرد  نینچ  لاـیناد  ياـیؤر  تراـشب  زا  دوهی  تسا . ) سراـف  داـم و  كولم  اـی   ) تسا سراـف 
هک تشذـگن  يزیچ  دـش .  دـنهاوخ  دازآ  نایلباب  لاگنچ  زا  و  دریگ ،  یم  نایاپ  لباب ،  ناهاش  رب  شندـش  زوریپ  و  سراف ،  دام و  ناهاشداپ 

و دروآ ،  دـیدپ  ود  نآ  زا  گرزب  یتنطلـس  و  تخاـس ،  یکی  ار  سراـف  داـم و  روشک  دـش و  رهاـظ  ناریا  تموـکح  هنحـص  رد  شروـک » »
تهج هس  ره  رد  زین  شروـک  دـنز  یم  بوـنج  قرـش و  برغ و  هب  ار  شیاـهخاش  چوـق  نآ  هک  دوـب  هـتفگ  لاـیناد  ياـیؤر  هـک  هنوگناـمه 

« ایعـشا  » باتک رد  تاروت  رد  هکنیا  بلاج  داد .  اهنآ  هب  نیطـسلف  هب  تشگزاب  هزاجا  تخاس و  دازآ  ار  دوهی  داد .  ماجنا  یگرزب  تاـحوتف 
هدناسر مامتا  هب  ار  متیشم  یمامت  و  تسوا ،  نم  نابش  هک  دیامرف  یم  شروک  صوصخ  رد  هاگنآ  : » میناوخ یم  نینچ  هرامش 28  لصف 44 

ریبعت شروک  زا  تاروت ،  تاریبعت  زا  یضعب  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هلمج  نیا  دش . » یهاوخ  هدرک  انب  هک  تفگ  دهاوخ  میلشر  وا   » هب
نرق رد  هکنیا  مود : هرامش 11 . ) لصف 46  ایعشا  باتک   ) تسا هدمآ  دش  دهاوخ  هدناوخ  رود  ناکم  زا  هک  ریبدت  درم  و  قرـشم ،  باقع  هب 

و تسا ،  ناسنا  کی  تماق  هب  ًابیرقت  هک  دـش  فشک  شروک  زا  يا  همـسجم  باغرم »  » رهن راـنک  رد  رختـسا  یکیدزن  رد  يدـالیم  مهدزون 
دننامه خاش  ود  هک  دراد  رـس  هب  یجات  و  دش ،  هدوشگ  شبناج  ود  زا  باقع  لاب  دننامه  لاب  ود  هک  دهد  یم  ناشن  یتروص  رد  ار  شروک 

نادنمشناد هجوت  بلج  نانچنآ  تسا  میدق  يراّجح  ّنف  زا  یشزرارپ  رایسب  هنومن  هک  همـسجم  نیا  دوش .  یم  هدید  نآ  رد  چوق  ياه  خاش 
نیا تاّصخـشم  اب  تاروت  تاجردنم  قیبطت  زا  دـندرک .  رفـس  ناریا  هب  نآ  ياشامت  يارب  طقف  یناملآ  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هک  دومن  ار 
هیام يا  هشیر  هچ  زا  خاشود ) بحاص  « ) نینرقلاوذ  » هب شروک »  » ندیمان هک  تفرگ  توق  ًالماک  دنمشناد  نیا  رظن  رد  لامتحا  نیا  همسجم 

نادنمشناد زا  یهورگ  رب  بیترت  نیا  هب  و  تسا ،  باقع  لاب  نوچمه  یئاهلاب  ياراد  شروک  یگنس  همـسجم  ارچ  نینچمه  و  تفرگ ،  یم 
یقالخا فاصوا  دنک  یم  دییأت  ار  هیرظن  نیا  هچنآ  تسا .  هدش  راکـشآ  ًالماک  قیرط  نیا  زا  نینرقلاوذ  یخیرات  تیـصخش  هک  دـش  مّلـسم 

يور هب  زج  شنایهاپـس  اـت  داد  ناـمرف  شروـک » : » دـسیون یم  یناـنوی  خروـم  تودو  ره  دـنا .  هتـشون  شروـک  يارب  خـیرات  رد  هک  تـسا 
دندرک تعاطا  ار  وا  نامرف  شروک  رگـشل  و  دنـشکن ،  ار  وا  دنک  مخ  ار  دوخ  هزین  هک  نمـشد  زابرـس  ره  و  دنـشکن ،  ریـشمش  نایوجگنج 

یخـس و میرک و  یهاشداپ  شروک  دـسیون : یم  وا  هرابرد  تودوره »  » زین و  دـندرکن .  ساسحا  ار  گـنج  بئاـصم  تلم ،  هدوت  هکیروطب 
ناگدز متس  دوب ،  صیرح  اطع  مرک و  هب  تبسن  هکلب  تشادن  صرح  لام  نتخودنا  هب  ناهاشداپ  رگید  دننام  دوب ،  نابرهم  میالم و  رایـسب 

: دسیون یم  نفون » يذ   » رگید خّروم  زین  و  تشاد .  یم  تسود  دوب  رتشیب  ریخ  نمـضتم  ار  هچره  تخاس و  یم  رادروخرب  داد  لدع و  زا  ار 
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شراعـش تشاد ،  بلاغ  يدوجو  قئاف ،  یتّمه  دوب ،  عمج  وا  رد  ءامکح  لئاضف  اـب  كولم  یگرزبو  دوب  ناـبرهم  لـقاع و  هاـشداپ  شروک 
نیا هکنیا  بلاـج  دوب .  هتفرگ  ار  بجع  ربک و  ياـج  وا  دوجو  رد  تحامـس  عضاوت و  و  دوب ،  تلادـع  لذـب  وا  يوخ  ّتیناـسنا و  تمدـخ 

دندوب و نانوی  لها  هکلب  وا ،  نطو  ءانبا  ای  موق  زا  هن  دندوب  هناگیب  ناسیون  خیرات  زا  دـنا  هدرک  فیـصوت  نینچ  نیا  ار  شروک  هک  ناخّروم 
نانوی تلم  يارب  یگرزب  تسکش  شروک  تسد  هب  ایدیل »  » حتف اب  اریز  دندرک ،  یمن  هاگن  شروک  هب  یتسود  رظن  هب  نانوی  مدرم  میناد  یم 

زا دنک .  یم  قیبطت  شروک  فاصوا  اب  نینرقلاوذ  هرابرد  دیجم  نآرق  رد  روکذم  فاصوا  دنیوگ  یم  هدیقع  نیا  نارادفرط  تشگ .  مهارف 
هس ياهرفس  اب  و  تسا ،  هدمآ  حورشم  روط  هب  شیناگدنز  خیرات  رد  هک  داد  ماجنا  لامش  برغ و  قرش  هب  یئاهرفس  شروک  هتشذگ  همه 

ریغص يایسآ  لامش  تمسق  رد  هک  ایدیل »  » روشک هب  شروک  یـشکرگشل  نیتسخن  دشاب : یم  قابطنا  لباق  هدش  رکذ  نآرق  رد  هک  يا  هناگ 
ریغص يایسآ  یبرغ  لحاس  هشقن  هاگره  تشاد .  یبرغ  هبنج  شروک  تموکح  زکرم  هب  تبـسن  روشک  نیا  و  تفرگ ،  تروص  تشاد  رارق 

یکیدزن رد  ًاصوصخم  دوش ،  یم  قرغ  کچوک  ياـه  کـجیلخ  رد  لـحاس  مظعا  تمـسق  هک  دـید  میهاوخ  میراذـگب  دوخ  يور  ولج  ار 
همـشچ رد  دیـشروخ  درک  ساسحا  شیبرغ  رفـس  رد  نینرقلاوذ  دیوگ  یم  نآرق  دریگ .  یم  دوخ  هب  يا  همـشچ  تروص  جیلخ  هک  ریمزا » »

ياه کجیلخ  رد  هدننیب ) رظن  رد   ) باتفآ صرق  نتفر  ورف  ماگنه  هب  شروک  هک  دوب  يا  هنحص  نامه  هنحـص  نیا  دور .  یم  ورف  يدولالگ 
زا دعب  شروک  یقرـش  موجه  نیا  دـیوگ : یم  تودوره »  » هکنانچ دوب ،  قرـش  بناج  هب  شروک  مّود  یـشکرکشل  درک .  هدـهاشم  یلحاس 
غلب اذا  یتح   » نآرق ریبعت  تشاداو .  هلمح  نیا  هب  ار  شروک  ینابایب  یشحو  لئابق  زا  یضعب  نایغط  ًاصوصخم  تفرگ ،  تروص  ایدیل »  » حتف
درک هدـهاشم  هک  تسا  قرـش  ياهتنم  هب  شروک  رفـس  هب  هراشا  ( 6 «) ارتس اهنود  نم  مهل  لـعجن  مل  موق  یلع  علطت  اهدـجو  سمـشلا  علطم 

شروک دندوب .  درونارحص  درگ و  نابایب  موق  نآ  هکنیا  هب  هراشا  دنرادن  ینابیاس  نآ  شبات  ربارب  رد  هک  دنک  یم  عولط  یموق  رب  دیـشروخ 
موجه زا  يریگولج  يارب  و  دیسر ،  هوک  ود  نایم  هگنت  هب  ات  دوب ،  زاقفق  ياههوک  فرط  هب  لامش ،  يوس  هب  هک  هتشاد  یموس  یشکرگشل 

« لایراد  » هگنت رـضاح  رـصع  رد  هگنت  نیا  درک .  انب  یمکحم  ّدـس  هگنت  ربارب  رد  دـندوب  اـجنآ  رد  هک  یمدرم  تساوخرد  اـب  یـشحو  ماوقا 
ینهآ راوید  نونکات  هک  اـجنامه  رد  دوش ،  یم  هداد  ناـشن  سیلفت »  » و زکویک » يدـالو   » ناـیم دوجوم  ياـه  هشقن  رد  هک  دوش  یم  هدـیمان 

نآ رب  الماک  هدرک  نایب  نینرقلاوذ  دـس  هرابرد  نآرق  هک  یفاصوا  اریز  هدومن  انب  شروک  هک  تسا  يدـس  ناـمه  راوید  نیا  تسا ،  دوجوم 
یماهبا ياـه  هطقن  زین  هیرظن  نیا  رد  هک  تسا  تسرد  ( 7  . ) تسا هدـش  نایب  موس  هیرظن  تیوقت  رد  هچنآ  هصالخ  دوب  نیا  دـنکیم .  قیبطت 

(8  . ) درب مان  یخیرات  فورعم  لاجر  رب  نینرقلاوذ  قیبطت  هرابرد  هیرظن  نیرتهب  ناونع  هب  نآ  زا  ناوت  یم  ًالعف  یلو  دراد ،  دوجو 

اهتشون یپ 

زاربا ار  هیرظن  نیا  هک  یسک  نیتسخن  دندقتعم  یضعب  هحفص 287 ،  دلج 1  ریثا  نبا  لماک  ثحب و  دروم  تایآ  لیذ  يزار  رخف  ریـسفت  1 ـ 
مانب هدـش و  همجرت  یـسراف  هب  باتک  نیا  3 ـ  هحفص 414 .  دـلج 13  نازیملا  2 ـ  تسا .  هدوب  ءافـشلا  باتک  رد  انیـس  یلعوبا  خیـش  هدرک 

ًاحورشم دوخ  ياهباتک  رد  قفاوم  نحلاب  ار  هیرظن  نیا  رصاعم ،  ناخروم  نارسفم و  زا  يرایسب  و  هتفای ،  راشتنا  ریبک » شروک  ای  نینرقلاوذ  »
ـ  6 4 ياه 1 ـ  هلمج  متـشه  لصف  لایناد  باتک  5 ـ  دوش .  هعجارم  تاحفص 294 و 295  موس  دلج  نیلقثلارون  ریـسفت  هب  4 ـ  دنا .  هدروآ 
ـ  8 دوش .  هعجارم  نآرق » صصق  گنهرف   » نینچمه و  ریبک » شروک  ای  نینرقلاوذ   » باتک هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  هیآ 90 7 ـ  فهک  هروس 

هنومن 12/542 ریسفت 

؟  دننیب یمن  تازاجم  دنتمعن و  قرغ  ناراکهنگ  نارگمتس و  زا  یضعب  ارچ  162 ـ 

رادیب ياهگنز  هلیسوب  دنـشاب  هدشن  هانگ  هدولآ  دایز  هک  یتروص  رد  ار  راکهنگ  دارفا  دنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا   
هارب دزاس و  یم  رادیب  تسا ،  هدزرس  اهنآ  زا  هک  یلامعا  اب  بسانتم  ياهتازاجم  هلیـسوب  یهاگ  ای  و  ناشلامعا ،  ياه  لمعلا  سکع  شاب و 
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تازاجم تقیقح  رد  دنشاب و  یم  دنوادخ  فطل  لومشم  دنراد و  ار  تیاده  یگتسیاش  زونه  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  دنادرگ .  یمزاب  قح 
يدـیا تبـسک  امب  رحبلا  ّربلا و  یف  داسفلا  رهظ  میناوخ : یم  نآرق  رد  هکنانچ  دوش ،  یم  بوسحم  اهنآ  يارب  یتمعن  اـهنآ ،  ياـهیتحاران  و 
دنوادـخ ات  دـش  رهاظ  مدرم ،  لامعا  رثا  رب  یهابت  داسف و  اهایرد ،  اه و  یکـشخ  رد  : » نوعجری مهلعل  اولمع  يذـلا  ضعب  مهقیذـیل  ساـنلا 

قرغ نایصع ،  هانگ و  رد  هک  اهنآ  یلو  هیآ 41 . ) مور  هروس  « ) دندرگرب ناشیا  هک  دیاش  دناشچب ،  اهنآ  هب  ار  اهنآ  لامعا  زا  یتمسق  هجیتن 
ات دهدیم  نادیم  اهنآ  هب  حالطـصا  هب  دراذـگ و  یم  او  دوخ  لاحب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنناسرب ،  یئاهن  هلحرمب  ار  ینامرفان  نایغط و  دـنوش و 

دوخ رس  تشپ  رد  ار  اه  لپ  مامت  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دننک .  ادیپ  ار  تازاجم  رثکادح  قاقحتـسا  دوش و  نیگنـس  هانگ  راب  زا  ناشتـشپ 
تسد زا  الماک  ار  یهلا  تیاده  یگتسیاش  تقایل و  هدیرد و  ار  مرش  ایح و  هدرپ  دنا و  هتـشاذگن  تشگزاب  يارب  یهار  و  دنا ،  هدرک  ناریو 
ناشیا هب  هک  یتلهم  دندش ،  رفاک  هک  یئاهنآ  دـننکن  نامگ  دـیامرف : یم  هدرک  دـیکأت  ار  ینعم  نیا  نارمع ،  لآ  هروس  هیآ 178  دنا .  هداد 

يا هبطخ  رد  تسا .  هدننک  راوخ  باذـع  نانآ  يارب  دـنیازفیب و  دوخ  نایغط  هانگ و  هب  ات  میهدـیم  تلهم  هکلب  تسبوخ  اهنآ  يارب  میهدـیم 
رد ار  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  درک ،  داریا  راّبج ،  هماکدوخ  تموکح  ربارب  رد  ماش  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) يربک بنیز  مالـسا  عاجـش  يوناب  هک 

ینک یم  يداش  زورما  وت  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  میناوخ ،  یم  دوب ،  تشگزاب  لباق  ریغ  راکهنگ  نشور  قیداصم  زا  هک  رگنایغط  دیزی  ربارب 
زا ناریـسا  نوچمه  ار  ام  يا و  هتـسب  ام  رب  ار  نامـسآ  ياه  هنارک  يا و  هدرک  گنت  ام  رب  ار  ناهج  يانخارف  نوچ  هک  يرادـنپ  یم  نینچ  و 

! ؟  تسین یهار  وا  هاگرد  رد  ار  ام  يراد و  یتلزنم  تردـق و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ای  و  تسا ،  وت  تردـق  هناشن  يربیم ،  راید  نآ  هب  راید  نیا 
راظتنا رد  كاندرد  باذع  ددرگ و  نیگنس  هانگراب ،  زا  تتـشپ  ات  هداد  وت  هب  نیا  رطاخب  دنوادخ  ار  يدازآ  تصرف و  نیا  ینکیم ،  هابتـشا 

زا یعمج  ارچ  هک  دـیوگ  یم  خـساپ  دراد ،  دوجو  يرایـسب  نهذ  رد  هک  لاؤس  نیا  هب  ًانمـض  قوف ،  هیآ  لاؤس  کی  هب  خـساپ  تسا . . .  وت 
هک دنتـسه  یحالـصا  لباق  ریغ  دارفا  اهنیا  دـیوگیم : نآرق  دـننیب .  یمن  تازاجم  دـنتمعن و  قرغ  همهنیا  هدولآ  راکهنگ و  دارفا  نارگمتس و 

رثکادح قحتسم  دنـسرب و  طوقـس  هلحرم  نیرخآ  هب  ات  دنا ،  هدش  راذگاو  دوخ  لاحب  رایتخا ،  هدارا و  يدازآ  لصا  شنیرفآ و  تنـس  قبط 
دـهدیم و یناوارف  تمعن  دارفا ،  هنوگنیا  هب  یهاـگ  دـنوادخ  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  نآرق ،  تاـیآ  زا  یـضعب  زا  هوـالعب  دـنوش .  تازاـجم 

دننیبب ایند  نیمه  یگدنز  رد  ار  هجنکش  رثکادح  ات  دریگیم ،  نانآ  زا  ار  زیچ  همه  ناهگان  دندش  رورـس  يزوریپ و  تذل  قرغ  هک  یماگنه 
لک باوبا  مهیلع  انحتف  هب  اورکذ  ام  اوسن  املف  میناوخ : یم  هکنانچ  تسا  هدننک  تحاران  رایـسب  یهفرم ،  یگدنز  نینچ  زا  ندش  ادـج  اریز 

دندرک شومارف  دوب ،  هدـش  هداد  اـهنآ  هب  هک  ار  یئاهدـنپ  هک  یماـگنه  : » نوسلبم مهاذاـف  ۀـتغب  مهانذـخا  اوتوا  اـمب  اوحرف  اذا  یتـح  ءیش 
تحاران و هداعلا  قوف  اذـل  میتفرگ ،  زاـب  اـهنآ  زا  میدوب  هداد  هچنآ  ره  ناـهگان  دـنوش ،  داـش  اـت  میدوشگ  ناـنآ  يورب  يریخ  ره  ياـهرد 

ردق ره  دـنوریم ،  الاب  هناملاظ  یتخرد ،  زا  هک  دنتـسه  یـسک  دـننامه  صاخـشا ،  هنوگنیا  تقیقح  رد  هیآ 44 . ) ماعنا  « . ) دـندش نیگمغ 
مامت هک  دنک  یم  طوقس  نانچ  الاب  نآ  زا  دزویم و  ینافوط  ناهگان  دسریم ،  تخرد  هلقب  هک  ماگنه  نآ  ات  دوشیم  رتلاحـشوخ  دوریم  رتالاب 

هنومن 3/183 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) دنکش یم  مهرد  وا  ياهناوختسا 

؟  دنراد هّفرم  یگدنز  نامیا  دقاف  للم  ارچ  163 ـ 

هک یمدرم  رگا   . . . « ) ضرالاو ءامـسلا  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوّقتاو  اونما  يرقلا  لـها  ّنا  ول  و  : » میناوخ یم  هیآ 96  فارعا  هروس  رد 
هیآ هب  هجوت  اب  میئاشگ ) . . .  یم  اهنآ  رب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  دننک  هشیپ  يوقت  دنروایب و  نامیا  دنراد  یگدنز  اهیدابآ  اهرهش و  رد 

ار ینامیا  یب  ياهتلم  مینک  یم  هدهاشم  ارچ  تسا  یهلا  تاکرب  عاونا  لوزن  بجوم  اوقت  نامیا و  رگا  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  هفیرش 
ناـمیا و دـقاف  ياـهتلم  دوـش  یم  روـصت  هکنیا  1 ـ  ددرگ : یم  نشور  هـتکن  ود  هـب  هجوـت  اـب  لاؤـس  نـیا  خـساپ  دـنتمعن ؟  زاـن و  قرغ  هـک 

یم همـشچرس  نتفرگ  یتخبـشوخ  رب  لیلد  ار  تورث  ینعی  يرگید  هابتـشا  زا  هک  تسا  یگرزب  هابتـشا  دـنتمعن ،  زان و  رد  قرغ  يراگزیهرپ 
هب رگا  هک  یلاح  رد  تسا  رتخبشوخ  دشاب  رتشیب  شتورث  رت و  هتفرشیپ  شعیانص  یتلم  ره  هک  دننک  یم  رکف  روط  نیا  مدرم  الومعم  دریگ . 
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هک درک  میهاوخ  لوبق  مینیبـب  کـیدزن  زا  دـبوک  یم  مهرد  ار  اـهنآ  مسج  حور و  هک  یهاـکناج  ياـهدرد  مینک و  ذوفن  عماوج  نیا  نورد 
دننامه یلوصا  نتـسب  راکب  هجیتن  یبسن ،  تفرـشیپ  ناـمه  هکنیا  زا  میرذـگب  دنتـسه ،  نیمز  يور  مدرم  نیرت  هراـچیب  زا  اـهنآ  زا  يرایـسب 

یم ار  ریـسفت  زا  تمـسق  نیا  هک  ماـیا  نیمه  رد  دراد .  رارق  اـیبنا  تاـمیلعت  نتم  رد  هک  تسا  تیلوئـسم  سح  مظن و  شـالت و  شـشوک و 
رثا رب  يداـم ،  ياـیند  طاـقن  نیرت  هتفرـشیپ  نیرتدـنمتورث و  زا  یکی  ینعی  كروـیوین »  » رد هک  دـش  رـشتنم  دـئارج  رد  ربـخ  نیا  میـسیون ، 

ات دندرک ،  تراغ  ار  اهنآ  یتسه  دندرب و  هلمح  اه  هزاغم  هب  مدرم  زا  يرایسب  ینعی  دمآ ،  دوجو  هب  یبیجع  هنحص  قرب  یناهگان  یـشوماخ 
نیا اهنت  هدوب و  ددع  نیا  ربارب  نیدنچ  یعقاو  نارگتراغ  دادعتًاملـسم  دندش .  تشادزاب  سیلپ  هلیـسوب  نارگتراغ  زا  رفن  رازه  هس  هک  اجنآ 
نانچ يارب  ار  دوخ  تارفن  هک  دـنا  هدوبن  يا  هفرح  نارگتراغ  اـهنآ  هک  تسا  ملـسم  زین  و  دـننک ،  رارف  عقوم  هب  دنتـسناوتن  هک  دـندوب  هدـع 

یـشوماخ کی  اب  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  نیاربانب  دوب .  یناهگان  هثداح  کی  هثداـح  اریز  دنـشاب ،  هدرک  هداـمآ  لـبق  زا  یمومع  هلمح 
یقالخا طاطحنا  رب  لیلد  اهنت  هن  نیا  دندش ،  رگتراغ »  » هب لیدبت  هتفرشیپ  حالطـصا  هب  دنمتورث و  رهـش  کی  مدرم  زا  رفن  رازه  اههد  قرب ، 

هکنیا نآ  درک و  لیمکت  ار  ربخ  نیا  دوب  دئارج  رد  هک  يرگید  ربخ  دـشاب .  یم  زین  یعامتجا  دـیدش  ینماان  رب  لیلد  هکلب  تسا  ّتلم  کی 
تشاد تنوکس  كرویوین  يا  هقبط  هد  نیدنچ  روهشم  ياهلته  زا  یکی  رد  كرویوین  رد  مایا  نیمه  رد  هک  فورعم  ياهتیـصخش  زا  یکی 
هزاجا لته  نایدصتم  هک  يروط  هب  دیآرد ،  یکانرطخ  راک  تروص  هب  لته  ياهورهار  رد  نتفر  هار  هک  دش  ببـس  قرب ،  عطق  دـیوگ : یم 

ای يرفن  هد  ياهپیکا  رد  ار  نارفاسم  اذل  ددرگ ،  نارگتراغ  راتفرگ  ادابم  دسرب  دوخ  قاطا  هب  درذـگب و  اهورهار  زا  اهنت  یـسک  دـنداد  یمن 
هدروآ یمن  راشف  وا  هب  دیدش  یگنسرگ  ات  هک  دنک  یم  هفاضا  روبزم  صخش  دنداتـسرف ، ! یم  دوخ  ياهقاطا  هب  حلـسم  نیرومأم  اب  رتشیب ، 

ار یتالکشم  نینچ  زگره  یقرش  هدنام  بقع  ياهروشک  رد  قرب  یـشوماخ  نیمه  اما  ددرگ ! جراخ  شیوخ  قاطا  زا  تسا  هتـشادن  تئرج 
نیا زا  دنرادن ،  ناشدوخ  طیحم  رد  تینما  نیرتمک  عیانص  تفرـشیپ  تورث و  نیع  رد  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  هدروآ و  یمن  دوجو  هب 
رگا میناد  یم  و  یناسآ .  نیمه  هب  تسا ،  بآ  هعرج  کی  ندیـشون  دننامه  اهطیحم  نآ  رد  یـشک  مدآ  دـنیوگ  یم  ینیع  نارظان  هتـشذگ 

زا یکی  اهنت  تینما  لکشم  هزات  دوب ،  دهاوخ  ناهج  مدرم  نیرت  هراچیب  زا  دنک ،  یگدنز  یطئارش  نینچ  رد  دنهدب و  یسک  هب  ار  ایند  مامت 
 ، قیاقح نیا  هب  هجوت  اب  دنکاندرد ،  رایـسب  دوخ  هبون  هب  زین  اهنآ  هک  دـنراد  يرگید  یعامتجا  ناوارف  ياهیناماسبان  تسا ،  اهنآ  تالکـشم 

هدـنام بقع  دنتـسه  يراگزیهرپ  نامیا و  ياراد  هک  یعماوج  ارچ  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  اـما  2 ـ  درک .  هابتشا  یتخبـشوخ  اب  دیابن  ار  تورث 
نینچ میراد  لوبق  دـشاب ،  هدوب  ءایبنا  تامیلعت  لوصا  هب  ندوب  دـنبیاپ  ياعدا  مالـسا و  ياعدا  اهنت  يراگزیهرپ  ناـمیا و  زا  روظنم  رگا  دـنا 

و تسین ،  یگدنز  نوئش  همه  لامعا و  مامت  رد  نآ  ذوفن  زج  يزیچ  يراگزیهرپ  نامیا و  تقیقح  میناد  یم  یلو  دنا ،  هدنام  بقع  يدارفا 
عماوج زا  يرایـسب  رد  ادـخ  ناربماـیپ  مالـسا و  تاـمیلعت  لوصا  زورما  فسأـت  تیاـهن  اـب  ددرگ .  یمن  نیمأـت  اـعدا  اـب  هک  تسا  يرما  نیا 

يراکتسرد یکاپ و  هب  توعد  مالسا  تسین .  نیتسار  ناناملسم  هرهچ  عماوج ،  نیا  هرهچ  تسا و  هدنام  كورتم  همین  ای  كورتم  یمالـسا 
ملع و نآ  وک  دنک  یم  يرادیب  یهاگآ و  شناد و  ملع و  هب  توعد  مالسا  شالت ؟  تناما و  نآ  وک  دنک  یم  ششوک  شالت و  تناما و  و 

عماوج رد  لماک  روط  هب  لصا  نیا  یتسارب  اـیآ  دـنک ،  یم  يراکادـف  فوفـص و  یگدرـشف  داـحتا و  هب  توعد  مالـسا  راشرـس ؟  یهاـگآ 
 . رگید زیچ  ناناملسم  ام  تسا و  يزیچ  مالسا  درک  فارتعا  دیاب  نیاربانب  دنا ! ؟  هدنام  بقع  لاح  نیا  اب  تسا و  امرفمکح  زورما  یمالسا 

هنومن 6/268 ریسفت  1 ـ  ( 1)

؟  دنا هنسرگ  یهورگ  ارچ  سپ  هدش  میسقت  همه  يزور  رگا  164 ـ 

رب نآ  يزور  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدنبنج  چیه  « ) اهقزر هللا  یلع  ّالا  ضرالا  یف  ۀـّباد  نم  ام  و  : » میناوخ یم  هیآ 6  دوه  هروس  رد 
یم هدرم و  یگنـسرگ  زا  یهورگ  خیرات  لوط  رد  ینونک و  يایند  رد  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  هفیرـش  هیآ  هب  هجوت  اب  تسادخ )

ینعم نیا  هب  يزور  نیمضت  نیمأت و  ًالوا : درک : هجوت  تاکن  نیا  هب  دیاب  لاوئس  نیا  خساپ  رد  تسا ؟  هدشن  نیمأت  اهنآ  يزور  ایآ  دنریم ؟ 

 ( هنومن ریسفت  زا  هتفرگرب   ) خساپ شسرپ و   180www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


اه هنیمز  هکلب  دنراذگب ،  شناهد  رد  دننک و  همقل  ای  دنتسرفب ،  شا  هناخ  رد  هب  هتخاس ،  مهارف  روعش  اب  لقاع  ناسنا  يارب  ار  نآ  هک  تسین 
نآ رد  مالـسلا ) هیلع  ) میرم یتـح  تسا ،  اـه  هنیمز  نیا  ندیـسر  تیلعف  هب  ققحت و  طرـش  ناـسنا  شـشوک  شـالت و  و  تسا ،  هدـش  مهارف 
نآ رد  هک  یلخن  راسخاش  رب  بطر )  ) هزات يامرخ  تروص  هب  ار  شیزور  دـنوادخ  هک  شوماخ  نابایب  نآ  رد  لـمح  عضو  تخـس  طـئارش 

تخرد نیا  هب  یناکت  میرم  يا  وت   . . . « » ِۀلّْخنلا ِعْذجب  ِْکیلا  يّزهو   » هلمج هب  بطاخم  دنک و  یتکرح  دش  رومأم  تخاس  رهاظ  دوب  نابایب 
ار اهنآ  ياهیزور  دننک و  نارگید  قوقح  بصغ  لاح ،  هتشذگ و  رد  یئاهناسنا  رگا  ًایناث : دیدرگ .  دزیر » ورف  وت  رب  هزات  بطر  ات  هدب  لخن 

دوجو شـشوک ،  شالت و  هلأسم  رب  هوـالع  رگید : ریبعت  هب  و  تسین ،  ادـخ  هیحاـن  زا  يزور  نیمأـت  مدـع  رب  لـیلد  دـنریگب  اـهنآ  زا  ملظ  هب 
میئوگ یم  دریگ ؟  یمن  ار  نیملاظ  ملظ  ولج  ارچ  دـنوادخ  دوش : هتفگ  رگا  و  تسا ،  اهیزور  هنالداع  میـسقت  طرـش  زین  یعاـمتجا  تلادـع 

تقد  ) تفرگ دـهاوخن  تروص  یلماکت  هنرگو  هارکا ،  رابجا و  هن  دـنوش  شیامزآ  یگمه  اـت  تسا  هدارا  يدازآ  رب  رـشب  یگدـنز  ساـسا 
تفرگ راک  هب  فشک و  ار  اهنآ  تیارد  شوهاب و  دیاب  هک  دراد  دوجو  یکاخ  هرک  نیمه  رد  اهناسنا  هیذغت  يارب  يدایز  عبانم  ًاثلاث : دـینک )

یم یگنـسرگ  زا  شمدرم  هک  اقیرفآ  زا  یقطانم  مینک  شومارف  دیابن  ام  تسا .  وا  دوخ  رـصقم  دـنک  یهاتوک  هنیمز  نیا  رد  ناسنا  رگا  و  ، 
 . دنا هتخادـنا  هایـس  زور  نیا  هب  ار  اهنآ  هدـش  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  رگناریو  لماوع  یلو  تسا ،  ناهج  قطانم  نیرت  ینغ  زا  ًاضعب  دـنریم 

نآرق 2/357 مایپ  ریسفت  1 ـ  ( 1)

؟  تسیچ نیملسم  یگدنام  بقع  للع  165 ـ 

داـهج رد  اـی  تسا : زیچ  ود  زا  یکی  لولعم  دوش  اـم  بیـصن  یماـکان  تسکـش و  هنوگره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  تاـیآ  زا   
تیادـه يزوریپ و  یهلا ،  دـکؤم  هدـعو  هب  انب  دوش  عمج  مهاب  ود  نیا  رگا  و  تسا ،  هدوبن  ام  راک  رد  صـالخا  اـی  و  میا ،  هدرک  یهاـتوک 

ارچ مـینک .  ادـیپ  رما  نـیمه  رد  ار  یمالـسا  عـماوج  بئاـصم  تالکـشم و  همـشچرس  میناوـت  یم  میـشیدنیب  تـسرد  رگا  و  تـسا .  یمتح 
زارد ناگناگیب  يوس  هب  شیوخ  نیناوق  گنهرف و  رد  یتح  زیچ  همه  رد  زاین  تسد  ارچ  دنا ؟  هدنام  بقع  زورما  زورید ،  ورشیپ  ناناملسم 

 ، نارگید زور  کی  ارچ  دـننک ؟  هیکت  نارگید  هب  دـیاب  یماظن  ياهموجه  یـسایس و  ياهنافوط  ربارب  رد  دوخ  ظفح  يارب  ارچ  دـننک ؟  یم 
نارگید لاگنچ  رد  ارچ  هرخالاب  و  دننیـشنب ؟  نارگید  هرفـس  رـس  رب  دـیاب  زورما  اـما  دـندوب  اـهنآ  گـنهرف  ملع و  تمعن  ناوخ  راوخ  هزیر 

اهتین ای  دنا و  هدرک  شومارف  ار  داهج  ای  هکنیا  نآ  دراد و  خساپ  کی  اهارچ »  » نیا مامت  نازواجتم ! ؟  لاغشا  رد  اهنآ  ياهنیمزرس  دنریسا و 
بح هدـش ،  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  یماظن  يداصتقا و  یـسایس و  یگنهرف و  یملع و  ياه  هنحـص  رد  داهج  يرآ  تسا .  هدـش  هدولآ 

ناشدوخ تسد  هب  ناشناگتـشک  هک  اجنآ  ات  هدـش ،  هزیچ  اـهنآ  رب  یـصخش  ضارغا  يرگن و  هتوک  یبلط و  تحار  اـیند و  هب  قشع  سفن و 
زا یعمج  یگتخورف  دوـخ  هدزق ،  رـش  هدزبرغ و  یهورگ  یگتخاـب  دوـخ  دریگ ! یم  یناـبرق  اـهنآ  زا  نمـشد  هک  تسا  یناگتـشک  زا  شیب 

یصالخا رصتخم  هاگره  ار .  صالخا  مه  و  هتفرگ ،  اهنآ  زا  ار  داهج  مه  نارکفتم ،  نادنمـشناد و  ياوزنا  سأی و  و  نارـس ،  نارادمامز و 
تراسا ياهریجنز  دـسر .  یم  ارف  رگیدـکی  رـس  تشپ  اهیزوریپ  دـنهد  یم  دوخ  هب  یناکت  اـم  نادـهاجم  دوش و  یم  ادـیپ  اـم  فوفـص  رد 

تدـحو و هب  قافن  یگدـنکارپ و  يدنلبرـس ،  تزع و  هب  تلذ  یباـیماک ،  هب  لدـبم  اـهیماکان  دـیما و  هب  لیدـبت  اهـسأی  دوش .  یم  هتـسسگ 
اهنآ يرآ  هدرک ! نایب  ار  نامرد  مه  درد و  مه  هاتوک  هلمج  کی  رد  هک  نآرق  تسا  شخب  ماهلا  میظع و  هچ  و  ددرگ ،  یم  لیدبت  ماجسنا 

هب درادن .  یموهفم  تسکـش  یهارمگ و  وا  تیاده  اب  هک  تسا  یهیدب  دنتـسه و  یهلا  تیادـه  لومـشم  دـننک  یم  داهج  ادـخ  هار  رد  هک 
شالت و هب  وا  هار  رد  ادخ و  يارب  یتقو  هک  دنک  یم  سمل  شیاهـششوک  اهـشالت و  رد  ینـشور  هب  ار  ینآرق  تقیقح  نیا  سکره  لاحره 
هنومن 16/350 ریسفت  1 ـ  ( 1  . ) ددرگ یم  لمحت  لباق  اهیتخس  ناسآ و  تالکشم  و  دوش ،  یم  هدوشگ  وا  يور  هب  اهرد  دزیخ  یمرب  راکیپ 

؟  تسیچ كدف  ناتساد  166 ـ 
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؟  تسیچ كدف  ناتساد 

ياه هعلق  هک  ترجه  متفه  لاـس  رد  هک  دوب  ربیخ  کـیدزن  يرتمولیک  دودح 140  رد  هنیدم  فارطا  دابآ  ياه  هدـکهد  زا  یکی  كدـف »  »
حلـص و رد  زا  كدف  نانکاس  تسکـش  مهرد  دوهی  يزکرم  تردق  درک و  طوقـس  مالـسا  ناگدنمزر  ربارب  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ربیخ 
ار يرگید  مین  و  دندرک ،  راذگاو  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  ياهغاب  نیمز و  زا  یمین  دندمآ و  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ربارب  رد  میلست 
زا یقح  ناشتامحز  ربارب  رد  دنتفرگ و  هدهع  رب  زین  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ مهس  يزرواشک  لاح  نیع  رد  دنتـشاد و  هگن  دوخ  يارب 

دروم رد  تسناوت  یم  دوب و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربـمغیپ  صوـصخم  نیمز  نیا  ءییف »  » هیآ هب  هجوـت  اـب  دـندرب .  یم  ناـنآ 
همطاف شرتخد  هب  ار  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ اذل  دنک ،  فرصم  هدش  هراشا  رـشح  هروس  هیآ 7  رد  هک  يرگید  فراصم  ای  شدوخ 

رد هلمج  زا  دنا ،  هدرک  حیرصت  نآ  هب  تنس  لها  هعیش و  نارـسفم  ناخروم و  زا  يرایـسب  هک  تسا  ینخـس  نیا  و  دیـشخب ،  مالـس » اهیلع  »
كدف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دش  لزان  مور 38 ) « ) هقح یبرقلااذ  تآو  هیآ  هک  یماگنه  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  روثنملا » رد  ریـسفت  »

زا محر  هلص  هلأسم  رد  هدمآ  دمحا  دنـسم  هیـشاح  رد  هک  لامعلازنک »  » باتک رد  و  ( 1 () اکدف ۀمطاف  هللا  لوسر  عطقا   ) دیـشخب همطاف  هب  ار 
ای دومرف : تساوخ و  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـش  لزان  قوف  هیآ  هک  یماگنه  هدـش  لقن  يردـخ » دیعـسوبا  »

یبا نبا  ( . 3) تسا هدروآ  ار  ینعم  نیمه  شخیرات  رد  زین  يروباـشین  مکاـح  ( . 2 «) تساوت نآ  زا  كدـف  همطاف ! يا  : » كدـف کل  همطاف 
زا دــعب  یلو  رگید .  ناوارف  بــتک  نــینچمه  و  ( 4) هدرک رکذ  حورـشم  روـط  هـب  ار  كدـف  ناتـساد  هغـالبلا  جـهن  حرــش  رد  زین  دـیدحلا 
یم دوخ  یسایس  تردق  محازم  مالسلا ) هیلع  ) یلع رسمه  تسد  رد  ار  يداصتقا  تردق  نیا  دوجو  هک  یناسک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

ار نآ  ثرونال » ءایبنالا  رشاعم  نحن   » لوعجم ثیدح  هناهب  هب  دننک  يوزنم  رظن  ره  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نارای  دنتشاد  میمـصت  دندید و 
دهاش وا  زا  دنک  یمن  هنیب  دهاش و  هبلاطم  دیلاوذ »  » زا یـسک  دوب و  نآ  فرـصتم  ًامـسر  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف هکنیا  اب  و  دـندرک ،  هرداصم 
انتعا همهنیا  اب  اما  هدیشخب ،  وا  هب  ار  كدف  ًاصخش  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ هک  درک  دوهش  هماقا  زین  مالسلا ) اهیلع   ) ترضح دنتساوخ ، 

اما دـندنادرگ ،  یمزاب  اهنآ  هب  ار  كدـف  دـنهد  ناشن  تیب  لها  هب  یلیامت  دنتـساوخ  یم  هک  افلخ  زا  کیره  دـعب  ياهنارود  رد  دـندرکن ، 
دـش رارکت  سابع » ینب   » و هیما » ینب   » يافلخ نامز  رد  اهراب  لمع  نیا  و  درک ! یم  هرداصم  ًاددجم  ار  نآ  يرگید  هک  تشذگ  یمن  يزیچ 

نیرتزیگنا و مغ  نیرتکاندرد و  زا  داد  يور  دعب  ياهنارود  مالـسا و  ردص  رد  نآ  اب  هطبار  رد  هک  ینوگانوگ  ثداوح  كدـف و  ناتـساد  . 
فلتخم ثداوح  زا  ات  دریگ  رارق  قیقد  یسررب  ثحب و  دروم  دیاب  القتسم  هک  تسا  مالـسا  خیرات  ياهزارف  نیرتزیگنا  تربع  لاح  نیع  رد 

هبلاطم ناتساد  ملسم » حیحص   » شفورعم باتک  رد  يروباشین  جاجح  نب  ملـسم  تنـس  لها  ثدحم  هکنیا  هجوت  لباق  درادرب .  هدرپ  مالـسا 
كدـف نداد  لیوحت  زا  هفیلخ  عانتما  زا  دـعب  هک  دـنک  یم  لقن  هشیاع  زا  هدروآ و  ًاحورـشم  لوا  هفیلخ  زا  ار  كدـف  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف

زا ثیدح 52  هحفص 1380  دلج 3  ملسم  حیحـص   ) تفگن نخـس  وا  اب  هملک  کی  تافو  ماگنه  ات  درک و  رهق  وا  زا  ( مالـسلا اهیلع   ) همطاف
(5 ( . ) داهجلا باتک 

اهتشون یپ 

یبا نبا  حرش  4 ـ  دوش .  هعجارم  هحفص 49  كدف  باتک  هب  3 ـ  هحفص 158 .  دلج 2  لامعلازنک  2 ـ  هحفص 177 .  دلج 4  روثنملا  رد  1 ـ 
هنومن 23/510 ریسفت  5 ـ  دعب .  هب  هحفص 209  دلج 16  دیدحلا 

؟  دوب ناملسم  بلاطوبا  ایآ  167 ـ 
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نالحد ینیزو  يراسلا  داشرا  رد  ینالطسق  هغالبلا و  جهن  حراش  دیدحلا  یبا  نبا  دننام  ننست  لها  ناگرزب  زا  یضعب  هعیش و  ياملع  مامت   
اب هک  میبای  یم  عوضوم  نیا  يارب  یناوارف  دهاوش  زین  مالسا  لیصا  عبانم  رد  دننادیم ،  مالسا  نانمؤم  زا  ار  بلاطوبا  یبلح  هریـس  هیـشاح  رد 

تسا هتفرگ  رارق  ماهتا  يرهم و  یب  دروم  نینچنیا  یعمج  فرط  زا  بلاطوبا »  » ارچ هک  میوریم  ورف  قیمع  تریح  بجعت و  رد  اهنآ  یـسررب 
رطخ عقاوم  رد  ار  شیوخ  دـنزرف  دوـخ و  اـهراب  و  درک ،  یم  عاـفد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  زا  دوـجو  ماـمت  اـب  هک  یـسک   ! ؟

ناّـققحم هک  تسا  اـج  نیا  دوش ! ؟  عقاو  یماـهتا  نینچ  دروم  تسا  نکمم  هنوـگچ  داد  رارق  مالـسا  ربماـیپ  دوـجو  ربارب  رد  رپـس  نوـچمه 
اب هیما » ینب  هثیبخ  هرجـش   » تفلاخم زا  هک  تسا  یـسایس  جوم  کی  بلاطوبا  دض  رب  تفلاخم  جوم  هک  دـنا  هدز  سدـح  نینچ  نیب  کیراب 

نینچنیا مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  شیکیدزن  رطاـخب  هک  تسین  بلاـطوبا  اـهنت  نیا  اریز : تسا .  هتفرگ  همـشچرس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تیعقوم 
( مالـسلا هیلع   ) یلع نانمومریما  اب  کیدزن  طابترا  ءاـحنا ،  زا  يوحنب  مالـسا  خـیرات  رد  سکره  مینیب  یم  هکلب  هتفرگ ،  رارق  مجاـهت  دروم 

هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ردـپ  هکنیا  زج  تشادـن  یهانگ  بلاطوبا  تقیقح  رد  تسا ،  هدـنامن  رانکرب  هنادرمناوجان  تالمح  نیا  زا  هتـشاد 
راوتـسرهف دهدیم  بلاطوبا  نامیا  رب  یهاوگ  ینـشورب ،  هک  ینوگانوگ  لئالد  زا  يا  هدرـشف  اجنیا  رد  دوب ! مالـسا  گرزب  ياوشیپ  ( مالـسلا

هللا یلـص  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زا  لبق  بلاطوبا  1 ـ  مینک : یم  لوکوم  هدـش  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاهباتک  هب  ار  رتشیب  حرـش  میروآـیم و 
ناوراک اب  بلاطوبا  هکیرفـس  رد  دـنا  هتـشون  ناخروم  اریز  دیـسر  دـهاوخ  توبن  ماـقمب  شردارب  دـنزرف  هک  تسنادـیم  یبوخب  هلآو ) هیلع 

وا زا  هک  ینوگانوگ  تامارک  رب  هوالع  رفـس  نیا  رد  درب ،  هارمه  شیوخ  اب  زین  ار  دمحم  دوخ  هلاس  هدزاود  هداز  ردارب  تفر  ماش  هب  شیرق 
تشاد و نیدـهع  بتک  زا  یهاـگآ  دوب و  تداـبع  لوغـشم  هعموص  رد  يزارد  ناـیلاس  هک  اریحب »  » ماـنب یبهار  اـب  ناوراـک  هکنیمه  دـید ، 

زور نآ  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم نایناوراک ،  نیب  رد  دـندرک ،  دروخرب  دـنتفریم  وا  تراـیزب  دوخ  ریـسم  رد  یتراـجت  ياـهناوراک 
تفگ وا  هب  ینعمرپ  هناقیمع و  ياههاگن  ندـش و  هریخ  یکدـنا  زا  سپ  اریحب  درک .  بلج  دوخب  ار  بهار  رظن  تشادـن  شیب  لاـس  هدزاود 

: تفگ اریحب »  . » تسا نم  هداز  ردارب  تشاد  راهظا  وا  دـندرک  هراشا  بلاطوبا  هب  تیعمج  دراد ؟  قلعت  امـش  زا  کی  مادـک  هب  كدوک  نیا 
تایصوصخ مامت  نم  دنا و  هداد  ربخ  شتوبن  تلاسر و  زا  ینامـسآ  ياهباتک  هک  تسا  يربمایپ  نامه  نیا  دراد  یناشخرد  هدنیآ  لفط  نیا 

وا تیونعم  مرکا و  ربمایپ  توبن  هب  زین  رگید  نئارق  زا  رگید  ياهدروخرب  دروخرب و  نیا  زا  شیپ  بلاـطوبا » ( » 1 !) ما هدناوخ  بتک  رد  ار  وا 
زا ار  شتکرب  هکم  نامـسآ  اهلاس  زا  یکی  رد  نارگید  و  لحن ) للم و  بحاص   ) یناتـسرهش ننـست  لـها  دنمـشناد  لـقن  قبط  دوب .  هدرب  یپ 

دوب راوخریـش  یکدوک  هک  ار  دّـمحم  شا  هدازردارب  ات  داد  روتـسد  بلاطوبا  دروآ ،  يور  مدرم  هب  یتخـس  یلاسکـشخ  تشادزاب و  شلها 
یصاخ عرضت  اب  داتسیا و  هبعک  ربارب  رد  دنداد  وا  هب  دوب  هدش  هدیچیپ  يا  هقادنق  رد  هک  یلاح  رد  ار  كدوک  هکنآ  زا  سپ  دنتخاس  رـضاح 

« امرف لزان  ام  رب  یتکرب  رپ  ناراب  كدوک  نیا  قحب  اراگدرورپ ! : » تفگ یم  هبترم  ره  تخادـنا و  ـالاب  فرطب  ار  راوخریـش  لـفط  هبترم  هس 
تفریم نآ  میب  هک  دش  يراج  نانچنآ  بالیـس  تفرگ ،  ارف  ار  هکم  نامـسآ  تشگ و  رادیدپ  قفا  رانک  زا  ربا  يا  هدوت  هک  تشذگن  يزیچ 

شا هداز  ردارب  توبن  تلاسر و  زا  بلاطوبا  یهاگآ  رب  تلالد  هک  نایرج  نیمه  دسیون  یم  یناتسرهش  سپـس  دوش .  ناریو  مارحلا  دجـسم 
یقـستسی ضیباو  تسا : هدورـس  بسانم  نیمه  هب  بلاطوبا  اهدـعب  ار  لیذ  راعـشا  دـناسریم و  ربمایپ  هب  ار  يو  نامیا  دراد  یکدوک  زاغآ  زا 

ظفاح نامیتی و  هاگهانپ  وا  دـنراب ،  یم  وا  رطاخ  هب  اهربا  هک  تسا  يا  هرهچ  نشور  وا   » لمارالل ۀمـصع  یماتیلا  لامث  ههجوب ***  ماـمغلا 
 ، دنرب یم  هانپ  وا  هب  مشاه  ینب  زا  ناگدنوش  كاله   » لضاوف ۀـمعن و  یف  هدـنع  مهف  مشاه ***  لآ  نم  كالهلا  هب  ذولی  تسا » نانز  هویب 

یتلادع نازیم  وا   » لئاه ریغ  هنزو  قدص  نازو  و  ةریعـش ***  سیخیال  لدع  نازیم  و  دـنریگ » .  یم  هرهب  اهناسحا  اهتمعن و  زا  وا  هلیـسوب  و 
ماگنه رد  ار  شیرق  هجوت  نایرج  درادن » .  هابتشا  میب  وا  نیزوت  هک  تسا  يراکتـسرد  هدننک  نزو  و  دنک ،  یمن  فلخت  وج  کی  هک  تسا 
همالع دنا ،  هدرک  لقن  گرزب  ناخروم  زا  يرایسب  یناتـسرهش  رب  هوالع  وا  قحب  ار  ادخ  بلاطوبا  نداد  دنگوس  بلاطوبا و  هب  یلاسکـشخ 

و یبلح » هریـس   » و لفاحملا » ۀـجهب  حرـش   » و يربکلا » صئاصخلا   » و ۀـیندللا » بهاوملا   » و يراخب » حرـش   » باـتک زا  ارنآ  ریدـغلارد  ینیما 
هک تسا  ام  رایتخا  رد  بلاطوبا  زا  يراعـشا  یمالـسا  فورعم  بتک  رد  هوالع  هب  2 ـ  ( . 2) تسا هدرک  لقن  بلاطلا » ۀبلط   » و يوبن » هریـس  »
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کیلا اولـصی  نل  هللاو  میروآیم : لیذ  رد  ار  اهنآ  زا  يدادـعت  هک  تسا  هدـش  يدروآدرگ  بلاطوبا » ناوید   » مانب یناوید  رد  اه  نآ  هعومجم 
هب نانمـشد  زگره  هتخاسن  رتسب  ار  دحلو  هدـیباوخن  كاخ  نایم  رد  بلاطوبا  ات  هداز  ردارب  يا   » انیفد بارتلا  یف  دـسوا  یتح  مهعمجب *** 

تیرومأم سرتم و  زیچ  چیه  زا  نیاربانب   » انویع کنمرقو  كاذب  رـشبا  و  ۀضاضغ ***  کیلع  ام  كرماب  عدصاف  تفای » دنهاوخن  تسد  وت 
ارم  » اـنیمأ مث  تنک  توعد و  دـقلو  یحـصان ***  کـنا  تملع  ینتوـعد و  و  زاـس !» نشور  ار  اهمـشچ  هد و  تراـشب  نک  غـالبا  ار  دوـخ 

نیما و دوخ  توعد  رد  وـت  تسا ،  هدوـب  نم  نتخاـس  رادـیب  نداد و  دـنپ  اـهنت  تفدـه  هک  منادـیم  بوـخ  يدرک و  توـعد  دوـخ  بتکمب 
نید بتکم و  هک  متفایرد  ار  نیا  مه  نم  ( » 3) ًانید ۀیربلا  نایداریخ  نم  هلآو *** ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم نید  نا  تملع  دقلو  يراکتسرد »

شیرق يا   » بتکلا لوا  یف  طخ  یسومک  الوسر  ًادمحم ***  اندجو  انا  اولمعت  ملا  تسا ،  هتفگ  زین  و  تسا !» اهبتکم  نید و  نیرتهب  دّمحم 
ام و  « ) تسا هدیدرگ  دیق  ینامـسآ  بتک  رد  وا  ناشن  مان و  میناد و  یم  ادخ  لوسر  ربمایپ و  یـسوم  دننامه  ار  دّمحم  ام  هک  دیناد  یمن  ایآ 

دنراد و يوب  يا  هژیو  هقالع  ادـخ  ناگدـنب  ( » 4) بحلا یف  هللا  هصخ  نم  یف  فیحـال  و  ۀـبحم ***  داـبعلا  یف  هیلع  نا  و  مـیا . ) هتفاـی  ارنآ 
يدایز تمسق  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  تسین . » دروم  یب  هقالع  نیا  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  تبحمب  ار  وا  ادخ  هک  یـسکب  تبـسن 

يارب راعشا  نیا  عومجم  هعلاطم  زا  دیوگیم : دنادیم ) تیب  رازه  هس  ار  اهنآ  نآرقلا  تاهباشتم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  هک   ) بلاطوبا راعـشا  زا 
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیداحا  3 ـ  تسا .  هتـشاد  نامیا  شا  هداز  ردارب  بتکمب  بلاطوبا  هک  دنام  دـهاوخن  يدـیدرت  هنوگچیه  ام 

باتک هدنـسیون  لـقن  قبط  هلمج  زا  دزاـسیم  نشور  بلاـطوبا  شراکادـف  يومع  ناـمیا  هب  ار  ترـضحنآ  یهاوگ  هک  هدـش  لـقن  زین  هلآو )
تبیصم رد  هک  يراوگوس  نمض  وا  هزانج  عییـشت  زا  سپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تشذگرد  بلاطوبا  نوچ  شیرق :» نمؤم  بلاطوبا  »

منک شومارف  ار  وت  تبیـصم  هنوگچ  منیگمغ ؟  وت  گرم  زا  ردقچ  بلاطوبا ! ياو  مردـپ ! ياو  : » تفگیم درکیم ،  شیومع  نداد  تسد  زا 
حور هقدح و  رد  مشچ  نوچمه  وت  دزن  رد  نم  و  يدومن ،  تباجا  ارم  توعد  یگرزب  رد  و  يداد ،  شرورپ  ارم  یکدوک  رد  هک  یسک  يا 

تسناوتن هاگچیه  شیرق  ( . » 6 «) بلاطوبا تام  یتح  ههرکا  ًائیـش  شیرق  ینم  تلان  ام  : » تشاد یم  راـهظا  هتـسویپ  زین  و  ( 5 «) مدوب ندب  رد 
 ، بلاـطوبا گرم  زا  لـبق  اـهلاس  هک  تـسا  مّلـسم  یفرط  زا  4 ـ  تفر . » ناـهج  زا  بلاـطوبا  هـک  یناـمز  رگم  دـنک  دراو  نـم  رب  یهورکم 
هب رهم  هقالع و  راهظا  همهنیا  لاـح  نیا  اـب  دـشاب ،  هتـشادن  ناکرـشم  اـب  هناتـسود  هطبار  هنوگچیه  دـش  رومأـم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
اب یتـسود  زا  ار  نارگید  دوـب  نکمم  هنوـگچ  هنرگ  تسا و  هتـسنادیم  دـیحوت  بـتکمب  دـقتعم  ار  وا  ربماـیپ  هـک  دـهد  یم  ناـشن  بلاـطوبا 

تسا هدیسر  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  قرط  زا  هک  یثیداحا  رد  5 ـ  دزرو ! ؟  رهم  قشع ،  دح  رس  ات  بلاطوبا  اب  دوخ  دنک و  یهن  ناکرـشم 
اب هتخیمآ  ثیداـحا  نیا  دـماجنا  یم  لوـطب  اـجنیا  رد  اـهنآ  لـقن  هک  دوـش  یم  هدـید  بلاـطوبا  صـالخا  ناـمیا و  رب  یناوارف  كرادـم  زین 
رد هک  نیا  زا  سپ  شترـضح  هک  تسا  هدـیدرگ  لـقن  مالـسلا ) هیلع  ) مراـهچ ماـما  زا  هک  یتیاور  دـننام  تسا  یلقع  یقطنم و  تالالدتـسا 

هدوب رفاک  بلاطوبا  هک  دـنرادنپ  یم  یخرب  ارچ  هک  متفگـش  رد  یتسار  ینعی  دـیامرفیم : دوب  نمؤم  بلاطوبا  درادـیم  راـهظا  یلاؤس  خـساپ 
زا هیآ  نیدـنچ  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـننزیم ؟  هنعط  بلاطوبا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رب  هدـیقع  نیا  اب  هک  دـننادیمن  اـیآ  تسا !

همطاف هک  تسا  ملـسم  نیا  دنامب و  دوخ  رفاک  تیجوز  دـیق  رد  ندروآ  مالـسا  زا  دـعب  نز  هک  تسا  هدـش  عنم  عوضوم  نیا  زا  نآرق  تایآ 
رد مینک  دیدرت  زیچ  ره  رد  رگا  هتشذگ  اهنیا  همه  زا  6 ـ  ( 7) دوب شرسمه  بلاطوبا  رمع  نایاپ  ات  تسا و  مالسا  رد  ناماگشیپ  زا  دسا  تنب 
زا وا  تیامح  دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ مالـسا و  لّوا  هجرد  نایماح  زا  بلاـطوبا  هک  دـنک  دـیدرت  دـناوتیمن  سکچیه  تقیقح  نیا 

ریـسفت يا  هلیبق  تابـصعت  يدنواشیوخ و  ياهدنویپ  قیالع و  اب  ارنآ  ناوتیمن  زگره  هک  دوب  يدـحب  مالـسا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
اهناملسم و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ شیرق ،  هک  یماگنه  دنا  هتشون  ناخروم  همه  تسا  بلاطوبا  بعش  ناتـساد  نآ  هدنز  هنومن  درک . 

عفادم یماح و  هناگی  بلاطوبا  دندرک  عطق  اهنآ  اب  ار  دوخ  طباور  دنداد و  رارق  دیدش  یسایس  یعامتجا و  يداصتقا و  هرـصاحم  کیرد  ار 
بعـش هب  تشاد و  رارق  هکم  ياـههوک  ناـیم  رد  هک  يا  هّرد  هب  ار  مشاـه  ینب  دیـشک و  تسد  دوخ  ياـهراک  همه  زا  لاـس  هس  ترـضح ، 

يریگولج رطاخب  یـصوصخم  ياهجرب  نتخاسرب  هفاضا  هک  دیناسر  یئاجب  ار  يراکادف  دـیزگ .  ینکـس  اجنآ  درب و  دوب  فورعم  بلاطوبا 
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دومن یم  هیهت  وا  تحارتسا  يارب  يرگید  هاگیاج  درکیم و  دـنلب  دوخ  هاگباوخ  زا  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ بش  ره  شیرق  هلمح  زا 
عـضو نیا  اب  نم  ناج  ردـپ  تفگ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماـگنه  دـیناباوخیم و  وا  ياـجب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شدـنبلد  دـنزرف  و 
هللادبع دنزرف  يادف  ارت  نم  تسا  راپسهر  گرم  يوسب  هدنز  ره  هدم  تسد  زا  ار  يرابدرب  مزیزع  دهدیم  خساپ  دش  مهاوخ  هتـشک  هرخألاب 

هار رد  ندش  هتشک  زا  هک  دوب  نیا  رطاخب  هن  نم  مالک  نیا  ناج  ردپ  دیوگیم  ردپ  باوج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هکنیا  هجوت  بلاج  مدومن 
 . مدمحا يرای  يارب  هدامآ  عیطم و  وت  ربارب  رد  هنوگچ  ینادب  متساوخیم  هک  دوب  نیا  رطاخب  هکلب  مراد  یساره  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم

دیدـحلا یبا  نبا  اب  دـنک  هعلاطم  بلاطوبا  هرابرد  ار  خـیرات  یئالط  روطـس  هنافرطیب  هتـشاذگ و  راـنک  ار  بصعت  سکره  میدـقتعم  اـم  ( 8)
 *** یماح يوآ و  ۀکمب  كاذف  اماقو  ًاصخـش  نیدلا  لثم  امل  هنبا ***  بلاطوبا و  ولو ال  دیوگیم : هدـش و  ادـص  مه  هغالبلا  جـهن  حراش 

درکیمن تسار  دق  دـنامیمن و  ياجب  مالـسا  بتکم  نید و  زگره  دوبن  شدـنمورب  دـنزرف  بلاطوبا و  هاگره  ( 9) امامحلا ّسح  برثیب  اذهو 
بادرگ رد  مالسا  زا  تیامح  هار  رد  هنیدم )  ) برثی رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع تفاتش و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ يرایب  هکم  رد  بلاطوبا 

(10 !) تفر ورف  گرم 

اهتشون یپ 

هحفص 346 ریدغلا  متفه  دلج  2 ـ  رگید .  بتک  هحفص 131 و  لوا  دلج  یبلح  هریس  هحفص 191 و  دلج 1  ماشه  نبا  هریس  زا  صیخلت  1 ـ 
لقنب يوبن و . . .  هریـس  ادـفلا ـ  یبا  خـیرات  برالا ـ  غولب  يراب ـ  حـتف  دـیدحلا ـ  یبا  نبا  حرـش  ریثک ـ  نبا  خـیرات  بدالا ـ  ۀـنازخ  و 4 ـ   3

تاجرد هجحلا ـ  باتک  7 ـ  شیرق .  نمؤم  بلاطوبا  زا  لقنب  يربط  6 ـ  شیرق .  نمؤم  بلاطوبا  زا  لقنب  حطابالا » خیش  « ـ  دلج 8 5 ریدغلا 
هنومن 5/192 ریسفت  10 ـ  دلج 8 .  ریدغلا  8 و 9 - دلج 8 .  ریدغلا  زا  لقنب  هعیفرلا 

؟  تسیچ هریبک  ناهانگ  رد  رایعم  168 ـ 

؟  تسیچ هریبک  ناهانگ  رد  رایعم 

رایسب نخس  رگید  يوس  زا  ناثدحم  ءاهقف و  و  وسکی ،  زا  نارـسفم  ( 1) هدـش هراشا  نآ  هب  نآرق  هیآ  دـنچ  رد  هک  هریبک  ناهانگ  دروم  رد   
رگید یـضعب  هک  یلاح  رد  تسا .  گرزب  یهانگره  گرزب  دنوادخ  ربارب  رد  نوچ  دـنناد ،  یم  هریبک  ار  ناهانگ  همه  یـضعب  دـنا .  هتفگ 

 . هریبک رتکچوک  هانگ  هب  تبسن  و  دنناد ،  یم  هریغـص  رتمهم  هانگ  هب  تبـسن  ار  یهانگ  ره  و  هدرک ،  یقلت  یبسن  رما  ار  هریغـص »  » و هریبک » »
ره هریبک » هانگ   » هک هدـش  هتفگ  زین  هاگ  دـنا .  هتـسناد  نآرق  نتم  رد  نآ  هب  تبـسن  یهلا  باذـع  هدـعو  ار  ندوب  هریبک  رد  رایعم  زین  یعمج 
رب لیلد  هریبک »  » هب ریبعت  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش  هتفگ  هکنیا  رتهب  همه  زا  یلو  ددرگ .  یم  يراج  نآ  دروم  رد  یعرش  دح  هک  تسا  یهانگ 

باذع هدعو  دنوادخ  هک  یناهانگ  فلا ـ  دوش : یم  بوسحم  هریبک  دشاب  هتـشاد  ار  ریز  طئارـش  زا  یکی  هک  یهانگره  تسا  هانگ  تمظع 
یعرـش عبانم  رد  هک  یناهانگ  ج ـ  هدـش .  داـی  تمظع  اـب  تاـیاور  ناـسل  عرـش و  لـها  رظن  رد  هک  یناـهانگ  ب ـ  تسا .  هداد  نآ  هراـبرد 

 . تسا هدش  نآ  ندوب  هریبک  هب  حیرصت  ربتعم  تایاور  رد  هک  یناهانگ  هرخالاب  و  د ـ  تسا .  رئابک  ءزج  هک  هدش  هدرمش  یهانگ  زا  رتگرزب 
 ، يراوخاـبر نیدـلاو ،  قوقع  سفن ،  لـتق   ) هاـنگ تفه  اـهنآ  دادـعت  یـضعب  رد  هدـش ،  رکذ  فلتخم  رئاـبک  دادـعت  یمالـسا  تاـیاور  رد 

رگید یـضعب  رد  و  ( . 2 () داهج زا  رارف  میتی و  لام  ندروخ  نداد ،  نمادـکاپ  نانز  هب  اـنز  تبـسن  ترجه ،  زا  دـعب  رفکلاراد  هب  تشگزاـب 
نآ يارب  ار  خزود  دنوادخ  هچنآ  « ) رانلا هیلع  هللا  بجوا  املک   » نیدلاو قوقع  ياجب  هک  توافت  نیا  اب  هدش  هدرمـش  هانگ  تفه  نآ  دادـعت 

هدید يرتشیب  رایسب  دادعت  یـضعب  رد  و  هانگ ،  هدزون  یـضعب  رد  و  هانگ ،  هد  اهنآ  دادعت  رگید  یـضعب  رد  تسا .  هدش  رکذ  هدرک ) بجاو 
تیمها زا  یـضعب  هکلب  تسین ،  ناسکی  زین  هریبک  ناهانگ  همه  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  رئابک  دادعت  شرامـش  رد  توافت  نیا  ( . 3) دوش یم 
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(4  . ) درادن دوجو  اهنآ  نایم  رد  يداضت  نیاربانب  تسا ،  رئابکلا » ربکا   » رگید ریبعت  هب  و  تسا ،  دنرادروخرب  يرتشیب 

اهتشون یپ 

يارب 3 ـ  ثیدح 1 .  باب 46  سفنلا » داـهج  باوبا   » دـلج 11 لئاسو » « ـ  2 ثحب .  دروـم  تاـیآ  و  هیآ 37 ـ  يروـش  هیآ 31 و  ءاـسن  1 ـ 
تسا هدش  رکذ  رئابک  نییعت  دروم  رد  ثیدح  اجنآ 37  رد  دوش ،  هعجارم  سفنلا ) داهج  باوبا  زا  باب 46   ) قوف كردم  هب  رتشیب  حیضوت 

هنومن 22/541 ریسفت  4 ـ  . 

؟  دوش هدرب  حبذ  ماگنه  ادخ  مان  دیاب  ارچ  169 ـ 

شومارف دیابن  تفگ  دیاب  خساپ  رد  دراذگ ! ؟  یم  رثا  ناویح  تشوگ  رد  یتشادهب  رظن  زا  حبذ ،  ماگنه  ادخ ،  ریغ  ای  ادـخ  مان  ندرب  ایآ  و 
تاـهج يور  مالـسا  رد  تاـمرحم  اریز  دراذـگب ،  يرثا  یتشادـهب  رظن  زا  تشوگ  تیهاـم  رد  ادـخ  ریغ  ادـخ و  ماـن  تسین  مزـال  هک  درک 

ماظن ظفح  رطاخب  ینامز  حور و  بیذـهت  رطاخب  یهاـگ  و  تسا ،  مسج  ظـفح  تشادـهب و  رطاـخب  يزیچ  میرحت  یهاـگ  تسا ،  یفلتخم 
رود ادخ  زا  ار  ناسنا  اهنآ  دراد ،  یتیبرت  یقالخا و  يونعم و  هبنج  تقیقح  رد  دوش  یم  حبذ  اهتب  مان  هب  هک  یئاهتـشوگ  میرحت  و  عامتجا ، 

ـ  1 ( 1  . ) اهنآ هرطاخ  هدـننک  دـیدجت  تسا و  یتسرپ  تب  كرـش و  ياهتنـس  زا  هک  ارچ  دراد ،  یبولطمان  یتیبرت  یناور و  رثا  و  دـنک ،  یم 
هنومن 1/588 ریسفت 

؟  تسیچ تینابهر  هرابرد  مالسا  رظن  170 ـ 

؟  تسیچ تینابهر  هرابرد  مالسا  رظن 

بولق رد   . . . « ) اهتیاعر ّقح  اهوعر  امف  هّللا  ناوضر  ءاغتبا  ّالا  مهیلع  اـهانبتکام  اهوعدـتبا  ۀـینابهرو  : » میناوخ یم  هیآ 27  دیدح  هروس  رد 
بلج ناشفدـه  میدوب  هتـشادن  ررقم  اهنآ  رب  ار  نآ  ام  دـندوب و  هدرک  عادـبا  ار  نآ  هک  میدـنکفا  یتینابهر  هب  هقـالع  یـسیع [ ناوریپ   [ اـهنآ

تینابهر هرابرد  مالـسا  رظن  هک : دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  هفیرـش  هیآ  هب  هجوت  اب  دـندرکن ) تیاـعر  ار  نآ  قح  یلو  دوب  ادـخ  يدونـشخ 
رد بغار  هتفگ  هب  و  تسا ،  روظنم  ادـخ  زا  سرت  فوخ و  اجنیا  رد  هک  تسا  سرت  فوخ و  ینعم  هب  هبهر »  » هدام زا  تیناـبهر » « ؟  تسیچ

دبعت تدش  ینعم  هب  تینابهر »  » ندرک و تدابع  و  دبعت »  » ینعم هب  بهرت »  » دشاب و بارطضا  زیهرپ و  اب  هتخیمآ  هک  تسا  یـسرت  تادرفم 
 ، دوب هدشن  هداد  اهنآ  هب  یمازلا  روتـسد  نینچ  حیـسم  نیئآ  رد  دـنچ  ره  تشاد ،  دوجو  نایحیـسم  نایم  رد  بولطم  تینابهر  یعون  تسا . 
ار نآ  تدش  هب  مالسا  لیلد  نیمه  هب  دندناشک .  فیرحت  فارحنا و  هب  هدرب و  نوریب  نآ  زرم  دح و  زا  ار  تینابهر  نآ  حیـسم  ناوریپ  یلو 

یم هدـید  یمالـسا  عباـنم  زا  يرایـسب  رد  درادـن » دوجو  تیناـبهر  مالـسا  رد  : » مالـسالا یف  ۀـینابهرال  فورعم  ثیدـح  و  هدرک ،  موکحم 
ياوزنا  » رگید و  دوب ،  ایند  كراـت  ناـنز  نادرم و  يارب  جاودزا » میرحت   » تیناـبهر هنیمز  رد  نایحـسم  تشز  ياهتعدـب  هلمج  زا  ( . 1) دوش
یطیحم رد  یگدـنز  تدابع و  يارب  هداتفا  رود  ياهرید  اه و  هعموص  باختنا  و  عامتجا ،  رد  ناسنا  فئاظو  هب  ندز  اپ  تشپ  و  یعاـمتجا »

نیا لیمکت  يارب  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  ًادعب  هک  دمآ  دوجو  هب  اهنابهر  یگدنز  زکارم  اهرید و  رد  يدایز  دسافم  سپس  دوب ،  عامتجا  زا  رود 
یم ماجنا  زین  یتبثم  تامدخ  اه ) هبهار  اهبهار و   ) ایند كرات  نادرم  نانز و  هک  تسا  تسرد  درک .  میهاوخ  هراشا  ادـخ  تساوخ  هب  ثحب 

ماوقا نایم  رد  تسد و  رود  رایـسب  طاقن  رد  غیلبت  و  نایماذـج ،  نوچمه  كانرطخ ،  جالعلا و  بعـص  نارامیب  يراتـسرپ  هلمج  زا  دـنداد ، 
مک زیچان و  هلأـسم  هماـنرب ،  نیا  لـک  ربارب  رد  روما  نیا  یلو  یتاـقیقحت ،  یتاـعلاطم و  ياـه  هماـنرب  نینچمه  و  اـهنیا ،  دـننام  و  یـشحو ، 

 ، هدش هتخاس  عامتجا  رد  یگدنز  يارب  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  الوصا  تشاد .  يرترب  بتارم  هب  نآ  دـسافم  عومجم  رد  و  دوب ،  یتیمها 
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ناسنا زا  ار  ینعم  نیا  ینامسآ  بهاذم  زا  کیچیه  اذل  و  دشاب ،  هتشاد  یعمج  یگدنز  هک  تسا  نیمه  رد  زین  وا  يدام  يونعم و  لماکت  و 
ارنآ هک  يزیچ  ره  هدیرفآ ،  لسن  ظفح  يارب  یـسنج » هزیرغ   » ناسنا رد  دنوادخ  دزاس .  یم  رتمکحم  ارنآ  ياه  هیاپ  هکلب  دـنک ،  یمن  یفن 

لاگنچ رد  تراسا  مدع  تالمجت و  فذح  یگدنز و  یگداس  ینعم  هب  هک  یمالـسا  دـهز  تسا .  لطاب  ًاملـسم  دـنک ،  یفن  قلطم  روط  هب 
ینعم هب  دـهز  و  تسا ،  عامتجا  زا  یگناگیب  یئادـج و  ینعم  هب  تینابهر  اریز  درادـن ،  تینابهر  هلأسم  هب  یطابترا  چـیه  تسا  ماقم  لام و 

 ، دوب هتفر  ایند  زا  شدنزرف  نوعظم » نب  نامثع   » میناوخ یم  یفورعم  ثیدح  رد  تسا .  نتسیز  رت  یعامتجا  رطاخ  هب  یگتسراو  یگدازآ و 
هب ربخ  نیا  تفگ ) كرت  تدابع  زج  ار  راک  ره  و   ) دـش تدابع  لوغـشم  داد و  رارق  دجـسم  ار  شا  هناخ  هک  اجنآ  ات  دـش ،  نیگمغ  رایـسب 

امنا ۀـینابهرلا ،  انیلع  بتکی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  نامثع ! اـی  دومرف : هدرک ،  راـضحا  ار  وا  دیـسر ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
هار رد  داهج  نم  تما  تینابهر  هتـشادن ،  ررقم  نم  تما  يارب  ار  تینابهر  لاعتم  دـنوادخ  نامثع ! يا  ! » هللا لیبس  یف  داـهجلا  یتما  ۀـینابهر 

ماجنا یعامتجا  ياوزنا  یفنم و  تروص  هب  ار  لمع  نیا  ینزب  يدام  یگدـنز  هب  اـپ  تشپ  یهاوخ  یم  رگا  هکنیا  هب  هراـشا  ( . 2 «) تسا ادخ 
یحورـشم ثحب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ سپـس  نک .  وجتـسج  ار  نآ  ادـخ ،  هار  رد  داـهج  ینعی  تبثم ،  ریـسم  کـی  رد  هکلب  هدـم ، 

نب یـسوم  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  اوزنا .  تیناـبهر و  یفن  رب  تسا  يدـییأت  هک  دومرف  ناـیب  وا  يارب  تعاـمج  زاـمن  تلیـضف  هراـبرد 
تحایس هب  تسد  تسا  راوازس  ناملسم  درم  يارب  ایآ  : » دیسرپ شرضحم  زا  رفعج » نب  یلع   » شردارب هک  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج
حیضوت ( . 3 «) هن دومرف : خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ددرگن ؟  جراخ  نآ  زا  دنیـشنب و  يا  هناخ  رد  و  دـنک ،  راـیتخا  تیناـبهر  اـی  دـنزب ، 

هک ینعم  نیا  هب  تسا ،  هدوب  رایـس  تینابهر  عونکی  ینعی  تیناـبهر  فیدرمه  يزیچ  هدـش  یهن  نآ  زا  تیاور  نیا  رد  هک  یتحایـس  هکنیا :
داز و نودـب  يدرگناهج  تروص  هب  دنـشاب ،  هتـشاد  يراک  بسک و  ای  دـننک ،  هیهت  دوخ  يارب  یگدـنز  هناـخ و  هکنآ  یب  دارفا  زا  یـضعب 
دـهز و عونکی  ارنآ  و  دـندرک ،  یم  یگدـنز  یئادـگ  مدرم و  زا  کمک  نتفرگ  اـب  و  دـنتفر ،  یم  رگید  هطقن  هب  يا  هطقن  زا  ًاـمئاد  هشوت ، 

مهم مالـسا  تامیلعت  رظن  زا  يرآ  ار ،  رایـس  تینابهر  مه  تسا و  هدرک  یفن  ار  تباث  تینابهر  مه  مالـسا  یلو  دنتـشادنپ ،  یم  اـیند  كرت 
نیا بهر  هداـم  رد  نیرحبلا » عمجم   » رد 1 ـ  عامتجا ! زا  یگناگیب  اوزنا و  رد  هن  دـشاب  دـهاز  هتـسراو و  عامتجا  لد  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ 
راحب 3 ـ  ثیدـح 1 . ) تینابهر  زا  یهن  باب   ) هحفص 114 دلج 70  راونالاراحب  2 ـ  هدش .  رکذ  ریثا  نبا  هیاهن  رد  و  تسا ،  هدـمآ  ثیدـح 

ثیدح 10 هحفص 119  دلج 70  راونالا 

تینابهر یخیرات  همشچرس 

زا دعب  ار  نآ  شیادیپ  و  هتـشادن ،  دوجو  تیحیـسم  لوا  نورق  رد  یلعف  تروص  هب  تینابهر  هک  دهد  یم  ناشن  تیحیـسم  دوجوم  خـیراوت 
رب اهنآ  دنناد ،  یم  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ناوریپ  اب  وا  دـیدش  هزرابم  و  سویـسید »  » مان هب  یمور  روطارپما  روهظ  ماگنه  يدالیم ،  موس  نرق 
زا يرتقیقد  تروص  هب  ینعم  نیمه  زین  یمالـسا  تایاور  رد  ( . 1 «) دندرب هانپ  اهنابایب  اههوک و  هب  راوخنوخ )  ) روطارپما نیا  زا  تسکـش  رثا 

یناد یم  : » دومرف دوعـسم » نبا   » هب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ترـضح نآ  يزور  هک  هدـش  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمغیپ 
دندرک روهظ  نارابج  زا  یعمج  ( مالسلا هیلع  ) یـسیع زا  دعب  دومرف : دنرتهاگآ ،  شربمایپ  ادخ و  درک : ضرع  دش ؟ » ادیپ  اجک  زا  تینابهر 
یـسیع دوعوم  ربمایپ  روهظ  راظتنا  هب  و  دـندش ،  يراوتم  اـهنابایب  هب  اذـل  دـندروخ ،  تسکـش  هدومن و  راـکیپ  اـهنآ  اـب  هبترم  هس  ناـنمؤم  و 
یضعب دندنام و  یقاب  دوخ  نید  رب  اهنآ  زا  یضعب  دنتشگ ،  لوغشم  تدابع  هب  اههوک  ياهراغ  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم ترـضح  )

 ، ةرجهلا دومرف : دنرتهاگآ ،  شلوسر  ادخ و  درک : ضرع  تسیچ ؟  نم  تما  تینابهر  یناد  یم  ایآ  دوزفا  سپـس  دـنتفرگ .  شیپ  رفک  هار 
خروم ( . 2 «) تسا هرمع  جـح و  هزور و  زامن و  داهج و  ترجه و  نم  تما  تینابهر  : » ةرمعلاو جـحلاو ،  موصلاو ،  ةالـصلا ،  و  داهجلا ،  و 
تـسا دـقتعم  وا  دـنک ،  یم  لقن  نانابهر  هب  عجار  یحورـشم  ثحب  دلج 13  رد  دوخ  فورعم  خـیرات  رد  تنارود » لیو   » یحیـسم روهـشم 

نرق رد  ات  تفرگ  الاب  تینابهر  راک  زور ،  هب  زور  دش و  عورـش  يدالیم  مراهچ  نرق  زا  نابهار »  » هب ایند ) كرات  نانز  « ) اه هبهار   » نتـسویپ
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هـشیر یخیرات ،  ياه  هشیر  رب  هوالع  رگید ،  هدیدپ  ره  دـننام  یعامتجا ،  هدـیدپ  نیا  کش  نودـب  ( . 3) دیـسر دوخ  جوا  هب  يدالیم  مهد 
ربارب رد  فـلتخم  ماوـقا  دارفا و  یناور  لـمعلا  سکع  ـالوصا  هک  درک  هراـشا  تیعقاو  نیا  هب  ناوـت  یم  هـلمج  زا  هـک  دراد  زین  یناور  ياـه 

ياهتیلاعف عامتجا و  زا  الماک  ار  دوخ  دـننک و  یم  ادـیپ  یئارگ  نورد  اوزنا و  هب  لیامت  یـضعب  تسا ،  توافتم  الماک  اهیماکان  اهتـسکش و 
یم ادیپ  يرتشیب  تمواقم  تبالـص و  دـنزومآ و  یم  تماقتـسا  سرد  تسکـش ،  زا  رگید  هورگ  هک  یلاح  رد  دنـشک ،  یم  رود  یعامتجا 

فراعملا ةرئاد  « ـ  1 دـنوش .  یم  رت  یعامتجا  سکع ،  هب  مود  هورگ  دـنروآ و  یم  ور  نآ  هب  هیبش  يزیچ  ای  تینابهر  هب  لوا  هورگ  دـننک ، 
هیبش يرگید  ثیدح  روثنملا » رد   » ریـسفت رد  صیخلت ) یمکاب   ) هحفص 243 دلج 9  نایبلا » عمجم   » ریـسفت 2 ـ  بهر . »  » هدام متـسیب » نرق 

 . هحفص 443 دلج 13  تنارود » لیو   » خیرات 3 ـ  هحفص 177 . ) دلج 6   ) هدش لقن  نآ 

تینابهر زا  یشان  یعامتجا  یقالخا و  دسافم 

هک یعامتجا  یگدنز  زا  ناسنا  یتقو  هک  تسین  بّجعت  ياج  نیاربانب  دراد ،  لابند  هب  یفنم  ياهشنکاو  هشیمه  شنیرفآ  نیناوق  زا  فارحنا 
لوصا فالخ  رب  هکنیا  مکح  هب  تینابهر  اذـل  دوش ،  یم  دـیدش  یفنم  ياهلمعلا  سکع  راـتفرگ  دریگب  هلـصاف  تسا  وا  ترطف  داـهن و  رد 

عماوج دگنج و  یم  یمدآ  ندوب  عبطلاب  یندم  حور  اب  تینابهر  1 ـ  هلمج : زا  دروآ  یم  راب  هب  يدایز  دسافم  تسا  ناسنا  تعیبط  ترطف و 
هب رجنم  هکلب  تسین .  قالخا  حور و  بیذـهت  سفن و  لامک  ببـس  اهنت  هن  تیناـبهر  2 ـ  دـناشک .  یم  درگ  بقع  طاطحنا و  هب  ار  یناسنا 
هب اوزنا  لاح  رد  دـناوتب  ناسنا  هک  ضرف  هب  و  دوش ،  یم  نآ  دـننام  ینیبرترب و  دوخ  بجع و  رورغ ،  ینیبدـب ،  یلبنت ،  یقالخا ،  تافارحنا 

یقالخا ياهیگدولآ  زا  ار  دوخ  دـناوتب  عامتجا  لد  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تلیـضف  دوش ،  یمن  بوسحم  تلیـضف  دـسرب  یقالخا  تلیـضف 
یناور ياهیرامیب  اه و  هدـقع  شیادـیپ  بجوم  هکلب  دـنیرفآ  یمن  یلامک  طقف  هن  تسا  تیناـبهر  لوصا  زا  هک  جاودزا  كرت  3 ـ  دناهرب . 

دنتسناد یم  یناطیـش  لمع  ار  نز  سنج  هب  هجوت  هزادنا  نآ  ات  اهنابهر  زا  یـضعب  : » میناوخ یم  متـسیب  نرق  فراعملا  ةرئاد  رد  ددرگ .  یم 
عیاجف خیرات  لاحنیا  اب  اما  دنزب !!» همدـص  اهنآ  تیناحور  هب  نآ  یناطیـش  حور  ادابم  دـنربب ! هناخ  هب  ار  يا  هدام  ناویح  دـندوبن  رـضاح  هک 

هناخ هشحاف  ناونع  هب  ار  اهرید  زا  یکی  موس ،  ناسوینا » پاـپ  « » تنارود لـیو   » هتفگ هب  هک  اـجنآ  اـت  دراد ،  رطاـخ  هب  اـهرید  زا  ار  يداـیز 
هک اجنآ  ات  دوب  هدـش  اهنارذگـشوخ  نابلط و  ایند  ناتـسرپ و  مکـش  عامتجا  يارب  يزکرم  ناـنآ  زا  یـضعب  و   [ 646 ( . ] 1 !) درک فیصوت 

تفلاخم رطاخ  هب  زگره  نیا  اما  درکن ،  جاودزا  زگره  حیـسم  ترـضح  خیرات ،  یهاوگ  قبط  هتبلا  دش .  یم  ادیپ  اهرید  رد  اهبارـش  نیرتهب 
ار رما  نیا  هزاجا  وا  هب  ناهج  فلتخم  طاقن  هب  یغیلبت  ياهرفـس  هب  وا  موادـم  لاغتـشا  هفاضا  هب  حیـسم  هاتوک  رمع  هکلب  دوبن ،  رما  نیا  اب  وا 

نیا میور .  یم  نوریب  يریـسفت  ثحب  زا  میزادرپـب  نآ  هب  میهاوخب  رگا  هک  تسا  یلقتـسم  باـتک  روخ  رد  تیناـبهر  هراـبرد  ثحب  دادـن . 
مهیعـس لض  نیذلا  الامعا  نیرـسخالاب  مکئبنن  له  لق  هیآ  لیذ  رد  یثیدح  رد  میهد : یم  نایاپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  یثیدـح  اب  ار  ثحب 

هک دنتـسه  اـهنآ  دـننایک ؟  مدرم  نیرتراـکنایز  هک  مهد  ربـخ  امـش  هب  اـیآ  وـگب  : » اعنـص نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  مـه  ایندـلا و  ةاـیحلا  یف 
نآ ریـسفت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ( . 2 «) دـنهد یم  ماجنا  کین  راک  دـننک  یم  نامگ  لاح  نیا  اب  هدـش  مگ  ایند  یگدـنز  رد  ناشیاهـشالت 

اههوک و تاعافترا  رد  ار  دوخ  هک  دنتـسه  اـهنابهر  نآ  زراـب  قیداـصم  زا  یکی  : » يراوسلا یف  مهـسفنا  اوسبح  نیذـلا  ناـبهرلا  مه  دومرف :
فهک هروس  2 ـ  هحفص 443 .  دلج 13  تنارود  لیو  1 ـ  ( 4 ( . ) 3 «) دهد یم  ماجنا  یبوخ  راک  دـندرک  نامگ  دنتـشاد و  سوبحم  اهنابایب 

هنومن 23/384 ریسفت  4 ـ  ثیدح 4496 » .  دلج 2  لامعلا » زنک  « ـ  3 هیآ 103 و 104 . 

؟  هچ ینعی  یبلق  دوهش  هفشاکم و  171 ـ 

يرایـسب يارب  هک  عبنم  نیا  يارب  یفیرعت  تسا  مزال  زیچ  ره  زا  لبق  تسا .  هفـشاکم » یبلق و  دوهـش   » هلأـسم تفرعم  عباـنم  زا  یکی  هراـشا 
ار نآ  ناهاگآان  مه  و  ددرگ ،  نشور  یلقع » تاکاردا   » و ترطف »  » و ماهلا »  » و یحو »  » هلأسم اب  نآ  توافت  مه  اـت  دوشب ،  تسا  هتخانـشان 
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اب هک  هتـشاد  نیا  رب  ار  یعمج  و  هدـش ،  ناونع  نیا  زا  هک  یئاـه  هدافتـسا  ءوس  يارب  هار  رگید  يوس  زا  و  دـننکن .  لـمح  یئارگرادـنپ »  » هب
ار نآ  دنکرد و  لباق  سح  اب  هک  یتادوجوم  1 ـ  دنا : هتـسد  ود  رب  ناهج  تادوجوم  ًالوصا  ددنبب .  دننک  هاگن  نآ  هب  ینیبدب  دیدرت و  هدید 

دید كرد و  ناسنا  هک  دوش  یم  هاگ  یلو  دنمان .  یم  بیغ » ملاع   » ار نآ  دنناهنپ و  ام  سح  زا  هک  یتادوجوم  2 ـ  دنمان .  یم  سح » ملاع  »
( شیوخ تردق  یئاناوت و  رادقم  هب   ) ار ناهج  نیا  زا  یتمـسق  دبای و  هار  بیغ  ناهج  هب  دوخ  دید  اب  دـناوت  یم  هک  دـنک  یم  ادـیپ  يا  هزات 
هک ینـشور  نامه  هب  ددرگ  یم  فشک  وا  رب  بیغ ،  ناهج  قئاقح  زا  یـضعب  و  دور ،  یم  راـنک  اـه  هدرپ  يرگید  ریبعت  هب  دـنک ،  هدـهاشم 

« نطاب دوهش   » ای هفشاکم »  » ار تلاح  نیا  رت .  شخب  نانیمطا  رتنشور و  نآ  زا  بتارم  هب  هکلب  دنیب ،  یم  ار  تاسوسحم  دوخ  مشچ  اب  ناسنا 
َّنُوَرَتـَل َْنیِقَْیلا  َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْولّـالَک   » تسا سکعنم  رثاـکت  هروس  و 6  هیآ 5  رد  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  یبـلطم  ناـمه  نـیا  دـنیوگ .  یم 

و نامرجم »  » دروم رد  و  دینیب !» یم  دوخ  مشچ  اب  ار  خزود  دیـشاب  هتـشاد  نیقیلا  ملع  رگا  دـیرادنپ ،  یم  امـش  هک  تسین  هنوگنیا  : » َمیِحَْجلا
حاورا ای  ناگتشرف  و  دهد ،  یم  تسد  اهنآ  هب  يدوهـش  تلاح  گرم  هناتـسآ  رد  هک  تسا  هدش  دراو  یمالـسا  فلتخم  عبانم  رد  نانمؤم » »

هوزغ رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  دنزجاع .  یبلطم  نینچ  كرد  زا  اهنآ  نایفارطا  هک  یلاح  رد  دننک  یم  هدهاشم  ار  ادخ  ءایلوا  سدـقم 
 ، تساـخرب یگنـس  هعطق  هب  گـنلک  تباـصا  زا  هک  يا  هقرج  ناـیم  رد  دومرف  داد و  تسد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  يارب  قدـنخ 

ردام هنمآ »  » دروم رد  فورعم  ثیدـح  نآ  رد  هک  تسا  ناـمه  و  ( . 1) مدید ار  نمی  كولم  ياهخاک  ای  مور و  رصیق  ای  يرـسک  ياهرـصق 
زا هک  مدید  ار  يرون  : » تفگ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  لمح  نارود  رد  هک  تسا  هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  یمارگ 

هدهاشم یعون  هکلب  یبلق ،  ماهلا  هن  و  تسا ،  یحو  هن  اهنیا  مدرک » هدهاشم  نآ  اب  ار  ماش  رد  يرصب »  » نیمزرس ياهرـصق  دش و  جراخ  نم 
زا یمشچ  ار  وترگ  : » دیوگ یم  فورعم  جنس  نخس  نآ  هک  تسا  نامه  نیا  دراد .  رایسب  قرف  یـسح  هدهاشم  اب  هک  تسا  دید  كرد و  و 

حیبـست هلغلغ  ندینـش  اـب  و  يونـش ،  یم  ار  لـگ  بآ و  قطن  هک  تسا  هاـگنآ  ددرگ ،  یم  زارمه  وت  اـب  ناـهج  نیا  تارذ  دوش ،  زاـب  بیغ 
قیال ددرگ  زار  مرحم  هک  یناسنا  اما  دنونش  یمن  ار  قئاقح  نیا  نامرحمان  شوگ  دوش ،  یم  هدودز  وت  زا  اهلیوأت  هسوسو  ناهج  تادوجوم 
ملاع هب  نتفای  هار  درک : فیرعت  ناوت  یم  نینچ  هاتوک  ترابع  کی  رد  ار  دوهـشو » فشک   » نیاربانب ( 2 «) تسا اهزار  اهزاوآ و  نیا  ندینش 
شوگ اب  اه  همزمز  نآ  ندینـش  ای  رتیوق ،  هکلب  یـسح ،  هدهاشم  دـننام  تسرد  نورد ،  مشچ  اب  ملاع  نآ  قئاقح  هدـهاشم  و  سح ،  ءاروام 
لاحره هب  یلو  داد ،  ارف  شوگ  ناوت  یم  یعدم  ره  نانخـس  هب  هن  و  تفریذـپ ،  وا  زا  ناوت  یم  دـنک  ار  یئاعدا  نینچ  سکره  هن  هتبلا  ناج 

 . نیغورد زا  نیتسار  نایعدم  نتخانش  قرط  سپـس  نآ و  لوصو  یگنوگچ  رد  دعب  و  ( ، 3) تسا یتفرعم  عبنم  نینچ  دوجو  لصا  زا  نخس 
نآرق 1/252 مایپ  ریسفت  3 ـ  فورعم .  راعشا  زا  صیخلت  2 ـ  هحفص 179 .  دلج 2  ریثا » نبا  لماک  « ـ  1

؟  تسا عمج  لباق  هنوگچ  یگدنز  يارب  شالت  اب  راگدرورپ  طسوت  اهیزور  میسقت  172 ـ 

سکره يارب  عیـسو و  دهاوخب  سکره  يارب  ار  يزور  ادخ   . . . « ) ردقی ءاشی و  نمل  قزرلا  طسبی  هللا  میناوخ : یم  هیآ 26  دعر  هروس  رد 
يارب شالت  اب  هنوگچ  دـنوادخ  طسوت  اهیزور  میـسقت  هک : دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  هیآ  نیا  هب  هجوت  اـب  دـهد ) یم  رارق  گـنت  دـهاوخب 
نیمه زین  نآرق  رگید  فلتخم  تایآ  زا  تسا ،  ادخ  تسدب  يزور  دایز  مک و  دیوگ  یم  هک  تسین  هیآ  نیا  اهنت  دوش ؟  یم  عمج  یگدنز 

نیا اما  دزاـس ،  یم  دودـحم  دـهاوخب  ار  سکره  يزور  عیـسو و  دـهاوخب  ار  سکره  يزور  ادـخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ینعم ، 
ردقم هچنآ  ادخ  ات  تسشن  يا  هشوگ  رد  دیشک و  تیلاعف  زا  تسد  دیاب  هک  دنا  هتـشادنپ  نالهاج  زا  یـضعب  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نخس 

یساسا هتکن  ود  زا  دنناد ،  یم  ردخم »  » ار بهذم  هک  اهنآ  يارب  تسا  یبوخ  زیواتـسد  ناش  یفنم  رکفت  هک  دارفا  هنوگ  نیا  دناسرب ،  تسا 
هکلب تسین ،  باسح  یب  هاوخبلد و  هلأسم  کی  هدش  هراشا  نآ  هب  تایآ  نیا  رد  هک  یهلا  هدارا  تیشم و  نتـساوخ و  هکنیا  تسخن  دنلفاغ :
رگید تسا .  اهیگتـسیاش  اهتقایل و  باـسح  يور  هشیمه  تسین و  ادـج  وا  تمکح  زا  دـنوادخ  تیـشم  میا  هتفگ  مه  ًاـقباس  هک  هنوگناـمه 

ادـخ ینیوکت  تیـشم  ادـخ و  تساوخ  زین  نیوکت ،  ناهج  بابـسا  ملاع  هک  ارچ  دـشاب ،  یمن  بابـسا  ملاع  یفن  ینعم  هب  هلأسم  نیا  هکنیا :
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هب طورـشم  يزور ،  یگنت  تعـسو و  هنیمز  رد  ادخ  هدارا  رتنـشور  ترابع  هب  دوب .  دهاوخن  ادـج  وا  یعیرـشت  تیـشم  زا  هاگچیه  و  تسا ، 
لخب یلبنت و  یتسس و  سکع  هب  و  اهیراکادف ،  اهصالخا و  اهششوک و  اهـشالت و  و  تسامرف ،  مکح  اهناسنا  یگدنز  رب  هک  تسا  یطئارش 

شالت و شـشوک و  یعـس و  ورگ  رد  ار  ناسنا  ًارارک  دـیجم  نآرق  لیلد  نیمه  هب  دراد ،  نآ  رد  يا  هدـننک  نییعت  شقن  اـهتین ،  یگدولآ  و 
تراجت و باتک  رد  هعیـشلا  لئاسو  باتک  رد  اذـل  دـناد .  یم  شـشالت  یعـس و  نازیم  هب  یگدـنز  زا  ار  وا  هرهب  و  هدرمـش ،  دوخ  تیلاـعف 

دراد یم  نایب  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  ثیداحا  هدرک و  ناونع  يزور  قزر و  لیصحت  يارب  ششوک  شالت و  هنیمز  رد  یباب  راک ،  بسک و 
رد هلمج  زا  تسا .  هتخاس  دقعنم  یگدنز  ياهیدنمزاین  لیصحت  قیرط  رد  یلبنت » « ، » یباوخرپ « ، » يراکیب  » تمذم رد  يرگید  باوبا  زین  ، 

جاودزا مهاب  زاغآ  رد  تادوجوم  هک  یماگنه  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هدـش  لـقن  باوبا  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما زا  هک  یثیدـح 
هیلع ) قداص ماما  زا  رگید  یثیدح  رد  و  ( . 1 «!) دش دلوتم  رقف »  » مانب اهنآ  زا  يدنزرف  دنتسب و  تیجوز  نامیپ  مهاب  یناوتان  یلبنت و  دندرک ، 
بلط ارنآ  دندیود و  یم  نآ  لابند  هب  ام  ناکاین  ناردپ و  هک  ارچ  دـینکن  یلبنت  یگدـنز  ياهزاین  يزور و  بلط  رد  : » میناوخ یم  مالـسلا )

یم ضوغبم  دـشاب  لبنت  شیایند  راک  رد  هک  ار  يدرم  نم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( . 2 «!) دندرک یم 
ماما زا  زین  و  ( . 3 «) تسا رتلبنت  شترخآ  راک  رد  دوش ) یم  وا  بیـصن  يدوزب  شا  هرمث  هکنیا  اب   ) دشاب لبنت  ایند  راک  رد  هک  یـسک  مراد ، 

ار راک  یب  ناـسنا  دـنوادخ  درمـش ،  یم  ضوغبم  ار  باوخرپ  هدـنب  دـنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم 
هحفص 37 دلج 12  لئاسو  3 ـ  هحفص 38 .  دلج 12  هعیشلا  لئاسو  2 ـ  هحفص 38 .  دلج 12  هعیشلا  لئاسو  1 ـ  ( 5 ( . ) 4 «) دراد یم  نمشد 

هنومن 10/204 ریسفت  5 ـ  هحفص 37 .  دلج 12  لئاسو  4 ـ  . 

؟  تسا زیاج  ماکحا  رد  خسن  ایآ  173 ـ 

رگید مکح  نتخاـس  نیـشناج  یمکح و  نداد  رییغت  عرـش ،  قطنم  رد  و  تسا ،  ندوـمن  لـئاز  ندرب و  نیب  زا  ینعم  هب  تغل  رظن  زا  خـسن »  »
سپ دندناوخ ،  یم  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  هام  هدزناپ  تدم  هنیدم  هب  ترجه  زا  دعب  ناناملـسم  1 ـ  لاثم : ناونع  هب  تسا ،  نآ  ياجب 

تازاجم هرابرد  هیآ 15  ءاسن  هروس  رد  2 ـ  دننک .  هبعک  يوس  هب  ور  زامن  ماگنه  دـندش  فظوم  و  دـش ،  رداص  هلبق  رییغت  روتـسد  نآ ،  زا 
ای دـسر ،  ارف  ناشگرم  هک  ینامز  ات  دـننک  سبح  هناخ  رد  ار  اهنآ  دـهاش ،  راهچ  تداهـش  تروص  رد  هک  هدـش  هداد  روتـسد  راکانز  نانز 

هنایزات دصکی  هب  لیدبت  ناشتازاجم  هیآ  نآ  رد  دش و  خـسن  رون  هروس  هیآ 2  هلیـسوب  هیآ  نیا  دراد .  ررقم  نانآ  يارب  يرگید  هار  دنوادخ 
؟  هدش خسن  ارچ  سپ  هدوب  یتحلـصم  ياراد  لوا  مکح  رگا  دوش : یم  حرطم  تروص  نیا  هب  هک  تسا  یفورعم  داریا  اجنیا  رد  تسا .  هدش 

خسن و هب  یجایتحا  هک  تشگ  یم  عیرـشت  نانچ  مکح  زاغآ  زا  دـش  یم  هچ  رگید : ریبعت  هب  و  هدـیدرگ ؟  عیرـشت  زاغآ  زا  ارچ  هدوبن  رگا  و 
یم تسا : نینچ  ام  زا  یحیضوت  اب  نآ  لصاح  دنا و  هدروآ  دوخ  بتک  رد  میدق  زا  مالـسا  نادنمـشناد  ار  لاؤس  نیا  خساپ  تشادن ؟  رییغت 

نماض يا  همانرب  زور  کی  تسا ،  رارقرب  تباـث و  هاـگ  دوش و  یم  نوگرگد  طـیحم  طئارـش  ناـمز و  رییغت  اـب  هاـگ  ناـسنا  ياـهزاین  میناد 
 ، رامیب يارب  یئوراد  زور  کی  دـشاب .  وا  هار  گنـس  همانرب  نامه  طئارـش  ینوگرگد  رثا  رب  تسا  نکمم  رگید  زور  یلو  تسا  وا  تداعس 

رابنایز یتح  وراد  نیا  تسا  نکمم  رامیب  یبسن  يدوبهب  رطاخ  هب  رگید  زور  اما  دـهد ،  یم  روتـسد  نآ  هب  بیبط  تسا و  دـیفم  هداعلا  قوف 
 ، دشاب هدنزاس  يزومآ  شناد  يارب  لاسما  یسرد  تسا  نکمم  دهد .  یم  ار  رگید  يوراد  نتخاس  نیـشناج  نآ و  عطق  روتـسد  اذل  دشاب ، 

زاین دروم  سورد  لاس  هب  لاـس  هک  دـنک  میظنت  ناـنچنآ  ار  هماـنرب  دـیاب  هاـگآ  ملعم  دـشاب ،  هدـیاف  یب  هدـنیآ  لاـس  يارب  سرد  نیمه  اـما 
اهناسنا یلماکت  دنور  رد  هک  ددرگ  یم  رتنشور  اه  هعماج  ناسنا و  لماکت  نوناق  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  هلأسم  نیا  دوش .  سیردت  نادرگاش 

موزل یتدـیقع ،  یعامتجا و  ياهبالقنا  عورـش  ماگنه  رد  صوصخ  هب  رییغتلا ،  مزال  رابنایز و  هاگ  تسا و  هدـنزاس  دـیفم و  يا  همانرب  هاـگ 
ياه هیاپ  هک  یهلا  ماکحا  لوصا  هک  درک  شومارف  دیابن  هتبلا  دسر .  یم  رظن  هب  رتنشور  ینامز  فلتخم  ياهعطقم  رد  اه  همانرب  ینوگرگد 
یمن نوگرگد  نآ  دننام  مکح  اهدص  یعامتجا و  تلادع  ای  دیحوت  لصا  زگره  تسا ،  ناسکی  اج  همه  رد  دـهد  یم  لیکـشت  ار  یـساسا 
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دـسرب یئاج  هب  بهاذم  لماکت  تسا  نکمم  هک  درک  شومارف  دیابن  زین  ار  هتکن  نیا  تسا .  مود  تسد  رتکچوک و  لئاسم  رد  رییغت  دوش ، 
هنومن 1/390 ریسفت  1 ـ  ( 1) دباین هار  ًادعب  نآ  ماکحا  رد  ینوگرگد  هک  يروط  هب  ددرگ  لزان  نایدا  متاخ  ناونع  هب  بهذم  نیرخآ  هک 

؟  تسا حیحص  مایا  سحن  دعس و  ایآ  174 ـ 

؟  تسا حیحص  مایا  سحن  دعس و  ایآ 

نییعت رد  دنچ  ره  دنرمش ،  یم  سحنو  موش  زور  ار  یضعب  و  كرابم ،  دعـس و  زور  ار  اهزور  زا  یـضعب  هک  تسا  لومعم  مدرم  نایم  رد   
؟  تسا هدش  هتفرگ  مالسا  زا  ای  و  هدش ؟  هتفریذپ  مالسا  رد  دح  هچ  ات  یمومع  داقتعا  نیا  هک  تسا  اجنیا  نخس  تسا ،  رایسب  فالتخا  نآ 

یـضعب و  تسوحن ،  ياـهیگژیو  ياراد  یـضعب  دنـشاب ،  هتـشاد  تواـفت  رگیدـکی  اـب  ناـمز  ءازجا  هک  تسین  لاـحم  لـقع  رظن  زا  نیا  هتبلا 
میئوگ یم  هزادنا  نیمه  میرادن ،  رایتخا  رد  یبلطم  نینچ  یفن  ای  تابثا  يارب  یهار  یلقع  لالدتـسا  رظن  زا  دـنچ  ره  نآ ،  دـض  ياهیگژیو 

نیا رب  دزاس  یم  نشور  ار  يرتعیـسو  ياهقفا  هک  یحو  قیرط  زا  یعرـش  لئالد  رگا  نیاربانب  تسین .  تباـث  لـقع  رظن  زا  یلو  تسا  نکمم 
هدـش مایا » تسوحن   » هب هراشا  دروم  ود  رد  اهنت  نآرق  تایآ  رد  تسا .  مزال  هکلب  عنام  یب  اـهنت  هن  نآ  لوبق  میـشاب  هتـشاد  تسد  رد  ینعم 

: میناوخ یم  اجنآ  رد  دیوگ  یم  نخس  داع  موق  يارجام  هرابرد  هک  تلصف  هروس  هیآ 16  رد  يرگید  رمق و  هروس  هیآ 19  رد  یکی  تسا :
هطقن رد  و  ( . 1 «) میتخاس طلـسم  اهنآ  رب  یموش  ياهزور  رد  درـس  تخـس و  يداب  دننام  : » تاسحن مایا  یف  ًارـصرص  ًاحیر  مهیلع  انلـسراف 

ام : » ۀکرابم ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  دیامرف  یم  ردـق  بش  هرابرد  هکنانچ  دوش ،  یم  هدـید  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  زین  كرابم »  » ریبعت لباقم ، 
هک تسا  قفا  هداعلا  قوف  یخرـس  ینعم  هب  لصا  رد  سحن »  » میتفگ هک  هنوگنامه  ( . 3 ناخد ـ  « ) میدرک لزاـن  تکرب  رپ  یبش  رد  ار  نآرق 
هب تسا .  هتفر  راک  هب  موش »  » ینعم رد  تبسانم  نیمه  هب  سپـس  دروآ ،  یم  رد  دود » زا  یلاخ  شتآ  هلعـش   » ینعی ساحن »  » تروص هب  ارنآ 

« مایا دعـس  سحن و   » هنیمز رد  يدایز  ثیداحا  هب  یمالـسا  تایاور  رد  یلو  درادـن ،  هلأسم  نیا  هب  يا  هتـسبرس  هراشا  زج  نآرق  بیترت  نیا 
 ، دشاب یم  تافارخ  لوعجم و  تایاور  یـضعب  اب  هتخیمآ  انایحا  ای  تسا و  فیعـض  تایاور  اهنآ  زا  يرایـسب  دنچره  هک  مینک  یم  دروخرب 

ریـسفت رد  زین  نارـسفم  هکنانچ  دراد ،  دوجو  کش  نودـب  اهنآ  ناـیم  رد  یلوبق  لـباق  ربتعم و  تاـیاور  هکلب  تسین ،  نینچ  اـهنآ  همه  یلو 
هنیمز نیا  رد  راونالاراحب »  » رد یناوارف  تاـیاور  زین  یـسلجم  همـالع  موحرم  گرزب  ثدـحم  دـنا .  هداـهن  هحـص  ینعم  نیا  رب  قوف  تاـیآ 

سحن دعـس و  يددعتم  تایاور  رد  فلا ـ  تسا : بلطم  دـنچ  تفگ  ناوت  یم  اجنیا  رد  هصالخ  هدرـشف و  روط  هب  هچنآ  ( . 2) تسا هدروآ 
میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یتیاور  رد  لثملا  یف  هدـش ،  ریـسفت  تسا  هدـش  عقاو  نآ  رد  هک  یثداوح  اب  طاـبترا  رد  ماـیا 
دیامرف ینایب  نآ ،  ینیگنـس  دننز و  یم  نآ  هب  هک  يدب  لاف  و  هبنـشراهچ »  » زور هرابرد  ات  درک  تساوخرد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما زا  یـصخش 

شردارب لیباق »  » زور نیمه  رد  و  دتفا ،  قافتا  قاحم  رد  هک  تسا  هام  رخآ  هبنـشراهچ  روظنم  : » دومرف تسا ؟  هبنـشراهچ  مادک  روظنم  هک 
زا يرایسب  يوریپ  هب  نارسفم  زا  يرایـسب  اذل  ( . 3 «) داتـسرف داع  موق  رب  ار  دابدنت  هبنـشراهچ  زور  نیا  رد  دنوادخ  و  تشک . . .  ار  لیباه » »

رارکت هک  يا  هبنـشراهچ  ینعی   ) دـننک یم  رودـتال » ءاعبرا   » هب ریبعت  نآ  زا  و  دـنناد ،  یم  سحن  زور  ار  هام  ره  هبنـشراهچ  نیرخآ  تایاور 
نآ رد  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ هک  ارچ  تسا  یکراـبم  دعـس و  زور  هاـم  لوا  زور  هـک  میناوـخ  یم  تاـیاور  زا  رگید  یـضعب  رد  دوـش . ) یمن 

یـسحن زور  هام  موس  زور  هک  نیا  ای  ( . 4) تفاکش مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم يارب  ار  ایرد  دنوادخ  هک  ارچ  زور 26 ،  نینچمه  دش ،  هدـیرفآ 
زور هام  متفه  زور  هک  نیا  اـی  ( . 5) دش هدنک  اهنآ  نت  زا  یتشهب  سابل  و  دـندش ،  هدـنار  تشهب  زا  زور  نآ  رد  اوح  مدآ و  هک  ارچ  تسا ، 

زا یثیدـح  رد  زورون  دروم  رد  هکنیا  ای  ( . 6 () تفای تاجن  باقرغ  زا  و   ) دـش یتشک  رب  راوس  مالـسلا ) هیلع   ) حون هک  ارچ  تسا ،  یکرابم 
رب لیئربج  و  تفرگ ،  رارق  يدوج  رب  مالـسلا ) هیلع   ) حون یتشک  هک  تسا  یکرابم  زور  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

هبعک ياهتب  تفر  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ شود  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  يزور  و  دش ،  لزان  ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ 
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ار مایا  سحن  دعس و  هک  تسا  ناوارف  تایاور  رد  تاریبعت ،  هنوگ  نیا  ( . 7  . . . ) دوب زورون  اب  فداصم  مخ  ریدغ  ناتساد  و  تسکش ،  ار 
لها رب  يزوریپ  ناـمگ  هب  هیما  ینب  هک  اروشاـع  زور  دروم  رد  ًاـصوصخم  دـهد ،  یم  دـنویپ  بولطماـن  اـی  بولطم ،  ثداوح  زا  یـضعب  اـب 

هک دنا  هداد  روتسد  یتح  و  هدش ،  یهن  زور  نآ  هب  كربت  زا  ًادیدش  تایاور  رد  و  دندرمش ،  یم  يدوعسم  زور  ار  نآ  مالسلا ) مهیلع  ) تیب
هلـصاف هیما  ینب  همانرب  زا  المع  و  هدرک ،  لیطعت  زور  نآ  رد  ار  راک  بسک و  هکلب  دننکن ،  نآ  دننام  لاس و  هقوذآ  هریخذ  زور  ار  زور  نآ 
نیملسم نداد  هجوت  مالسا  دوصقم  هک  دننک  ریسفت  نینچ  ار  مایا  سحن  دعس و  هلأسم  یـضعب  هک  هدش  ببـس  تایاور  نیا  عومجم  دنریگب 

اهنآ ناراذگ  ناینب  شور  برخم و  ثداوح  زا  و  دنهد ،  قیبطت  هدنزاس  یخیرات  ثداوح  رب  ار  دوخ  لمع  رظن  زا  ات  تسا ،  ثداوح  نیا  هب 
ارچ تسین ،  قداص  ًاملسم  اهنآ  همه  دروم  رد  یلو  دشاب  قداص  تایاور  نیا  زا  یتمـسق  دروم  رد  تسا  نکمم  ریـسفت  نیا  دنریگ .  هلـصاف 
زین هتکن  نیا  ب :  میرادـن .  یهاگآ  نآ  زا  ام  هک  دراد  دوجو  ًانایحا  مایا  یـضعب  رد  يزومرم  ریثأت  دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  یـضعب  زا  هک 

دننزب تسد  دنهاوخ  یم  يراک  ره  هب  هک  دنا  هدـیئوپ  ار  طارفا  هار  يا  هزادـنا  هب  مایا  سحن  دعـس و  هلأسم  رد  یـضعب  هک  تسا  تقد  لباق 
نیا ای  دنهد .  یم  تسد  زا  ار  یئالط  ياهتـصرف  و  دننام ،  یم  زاب  اهتیلاعف  يرایـسب  زا  ًالمع  و  دنور ،  یم  مایا  سحن  دعـس و  غارـس  هب  البق 

هب ار  اه  تسکش  همه  هانگ  یگدنز ،  رد  اهبنارگ  تایبرجت  نیا  زا  هدافتسا  نارگید و  دوخ و  يزوریپ  تسکش و  لماوع  یـسررب  ياجب  هک 
طارفا و  تقیقح ،  زا  رارف  عونکی  نیا  دننک ! یم  وجتـسج  مایا  یکین  رد  ار  اه  يزوریپ  زمر  هک  هنوگنامه  دـنزادنا ،  یم  مایا  یموش  ندرگ 

نایم تاعیاش  هب  شوگ  هن  لـئاسم  نیا  رد  و  درک ،  زیهرپ  تدـش  هب  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  یگدـنز  ثداوح  یفارخ  حیـضوت  و  هلأـسم ،  رد 
یب هنرگو  تفریذـپ ،  دـیاب  دوش  تباث  هنیمز  نیا  رد  ربتعم  ثیدـح  رد  يزیچ  رگا  ناریگ ،  لاف  هتفگ  هن  و  ناـمجنم ،  نخـس  هن  داد ،  مدرم 
ادخ رب  لکوت  زا  و  تشادرب ،  ماگ  مکحم  شیپ  هب  ششوک  یعـس و  شالت و  اب  و  داد ،  همادا  ار  یگدنز  طخ  دیاب  نآ  نیا و  هتفگ  هب  انتعا 

هلـسلس کـی  هب  ار  ناـسنا  ًاـبلاغ  هکنیا  رب  هوـالع  ماـیا  سحن  دعـس و  هب  هجوت  هلأـسم  ج :  تساوخ .  تناعتـسا  وا  فـطل  زا  تسج و  يراـی 
كاـپ تاذ  زا  دادمتـسا  و  یهلا ،  سدـق  تحاـس  هب  هجوـت  لـسوت و  يارب  تسا  یلماـع  دوـش ،  یم  نوـمنهر  هدـنزومآ  یخیراـت  ثداوـح 

ای و  هقدـص ،  نداد  اب  دـیناوت  یم  هدـش  هدراذـگ  نآ  رب  سحن  مان  هک  یئاهزور  رد  میناوخ : یم  يددـعتم  تاـیاور  رد  اذـل  و  راـگدرورپ ، 
زوریپ و دیورب و  اهراک  لابند  هب  وا ،  كاپ  تاذ  رب  لکوت  و  نآرق ،  تایآ  زا  یضعب  تئارق  و  دنوادخ ،  فطل  زا  دادمتسا  و  اعد ،  ندناوخ 

ماما دیسر ،  شتمدخ  هبنش  هس  زور  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  ناتسود  زا  یکی  هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد  هلمج  زا  دیـشاب .  قفوم 
زا دراد  تسود  هک  یـسک  : » دومرف متـشاد ! شوخان  ار  تکرح  زور  نیا  رد  نم  و  دوب ،  هبنـشود  درک : ضرع  مدیدن ،  ار  وت  زورید  دومرف :

ار یتا  له  هروس  زا  هیآ  نیا  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس  دناوخب ،  یتا  له  هروس  حبص  زامن  تعکر  نیلوا  رد  دنامب  ناما  رد  هبنـشود  زور  رش 
هب وا  دراد  یم  هاگن  زیخاتسر  زور  رـش  زا  ار  ناکین  دنوادخ   . . . » مویلا کلذ  رـش  هللا  مهاقوف  دومرف : توالت  دراد ) رـش  عفر  اب  بسانت  هک  )

هیلع ) مشـش ماـما  ناراـی  زا  یکی  هک  میناوخ  یم  رگید  ثیدـح  رد  ( . 8 «) دـنک یم  اطع  نورد  یلاحـشوخ  رهاـظ و  توارط  یمرخ و  اـهنآ 
( مالسلا هیلع  ) ماما تسا ؟  بسانم  ندرک  رفس  نآ  ریغ  هبنشراهچ و  هورکم  ياهزور  زا  يزور  چیه  رد  ایآ  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  مالـسلا )

یم اجک  ره  و  « ) نک توالت  ینک  تکرح  یهاوخ  یم  هک  یماگنه  هب  ار  یـسرکلا  ۀیآ  نک و  زاغآ  هقدص  اب  ار  ترفـس  دومرف : خـساپ  رد 
: دـیوگ یم  مالـسلا ) هیلع   ) يداـهلا دّـمحم  نب  یلع  مهد  ماـما  ناراـی  زا  یکی  هک  تـسا  هدـمآ  زین  يرگید  ثیدـح  رد  ( . 9 () ورب یهاوخ 

نم هناش  هب  تشذگ و  مرانک  زا  يراوس  و  دوب ،  هدش  حورجم  متشگنا  هار  ریـسم  رد  هک  یلاح  رد  مدیـسر  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح تمدخ 
یموش زور  بجع  دنک ،  ظفح  زور  يا  وت  رـش  زا  ارم  ادخ  متفگ : دندرک ،  هراپ  ار  مسابل  مدش و  راتفرگ  تیعمج  طسو  رد  و  دز ،  همدـص 

دنک یم  ضرع  درم  نآ  يرمـش ؟  یم  راکهانگ  درادـن  یهانگ  هک  ار  زور  و  یئوگ ! ؟  یم  نینچ  يراد و  طابترا  ام  اب  دومرف : ماما  یتسه !
شزرمآ ادخ  زا  و  منک ،  یم  رافغتسا  نم  نم ،  يالوم  يا  مدرک  ضرع  مدرب ،  یپ  دوخ  ياطخ  هب  مدمآ و  شوه  هب  نخـس  نیا  ندینـش  زا 

نیا رد  امـش  لامعا  رفیک  هک  یماگنه  دیرمـش  یم  موش  ار  اهنآ  امـش  هک  دراد  یهاـنگ  هچ  اـهزور  : » دوزفا مالـسلا ) هیلع  ) ماـما مبلط ،  یم 
رـسپ يا  تسا  نم  هبوت  نیا  منک و  یم  رافغتـسا  ادخ  زا  هشیمه  يارب  نم  مدرک  ضرع  : » دیوگ یم  يوار  دریگ ! ؟ » یم  ار  ناتناماد  اهزور 
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هک يزیچ  ندرک  تمذم  هب  دنک  یم  تازاجم  ار  امـش  دنوادخ  درادـن ،  يا  هدـیاف  وت  يارب  نیا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما ادـخ . » لوسر 
 ، داد دـهاوخ  رگید  يارـس  ارـس و  نیا  رد  ار  لامعا  يازج  و  دـهد ،  یم  باقع  باوث و  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  وت  اـیآ  درادـن ،  شهوکن 

ینعمرپ ثیدح  نیا  ( . 10 «!) هدـم رارق  يریثأت  راک و  دـنوادخ  مکح  ربارب  رد  اهزور  يارب  نکم و  رارکت  ار  لـمع  نیا  رگید  دوزفا : سپس 
فطل زا  و  دش ،  لئاق  یلقتسم  ریثأت  اهنآ  يارب  دیابن  زگره  تسا ،  ادخ  نامرف  هب  دشاب  هتشاد  يریثأت  مه  اهزور  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا 

 ، داد طابترا  مایا  ریثأت  هب  تسا  ناسنا  تسردان  لامعا  هرافک  هبنج  ًابلاغ  هک  ار  یثداوح  دیابن  یهگنآ  و  تسناد ،  زاین  یب  ار  دوخ  دـنوادخ 
(11 ( . ) دینک تقد   ) تسا باب  نیا  رد  فلتخم  رابخا  نایم  عمج  يارب  هار  نیرتهب  نایب  نیا  دیاش  و  درک .  هئربت  ار  دوخ  و 

اهتشون یپ 

تایآ رد  هک  یلاح  رد  هدش ،  تسوحن  هب  فیصوت  روبزم  مایا  ینعی  تسا ،  مایا »  » يارب تفص  هیآ  رد  تاسحن »  » هک تشاد  هجوت  دیاب  1 ـ 
زا اجنیا  رد  میئوگب  دیاب  قوف  هیآ  هنیرق  هب  اهتنم  درادن  یفصو  ینعم  و  هدش ،  سحن »  » هب هفاضا  موی » ( » رمتـسم سحن  موی  یف   ) ثحب دروم 

دعب یتمسق  ات 91 و  هحفص 1  ملاعلا  ءامسلا و  باتک  دلج 59  راونالا » راحب  « ـ  2 دینک . ) تقد   ) تسا تفـص »  » هب فوصوم »  » هفاضا لیبق 
نامه 6 ـ  هحفص 58 .  كردم  نامه  5 ـ  هحفص 105 .  كردم  نامه  4 ـ  ثیدح 25 . )  ) دلج 5 ص 183 نیلقثلارون  ریسفت  3 ـ  نآ .  زا 
هحفص كردم  نامه  9 ـ  ثیدح 7 .  هحفص 39  دلج 59  راونالا » راحب  « ـ  8 هحفص 92 .  دـلج 59  راونالا  راحب  7 ـ  هحفص 61 .  كردم 

هنومن 23/41 ریسفت  11 ـ  صیخلت . ) یمک  اب   ) هحفص 2 دلج 59  راونالاراحب  لقن  قبط  لوقعلا » فحت  « ـ  10  . 28

؟  تسا راگزاسزور  ملع  اب  فهک  باحصا  ناتساد  ایآ  175 ـ 

سوسفا رهش  ناگتفخ 

دننک و دیدرت  يدارفا  تسا  نکمم  هدیماجنا  لوطب  يزارد  نایلاس  هک  فهک ) باحـصا   ) سوسفا رهـش  ناگتفخ  ینالوط  باوخ  دروم  رد   
هلاس دص  دنچ  ینالوط  رمع  نینچ  الوا : اریز : دننک  ضرف  اه » هناسفا  اه و  هروطـسا   » فیدر رد  اذل  دـننادن و  راگزاس  یملع  نیزاوم  اب  ارنآ 

هکیـسک يارب  تسا  ریذپ  ناکما  يرمع  نینچ  يرادیب  رد  هک  مینک  لوبق  رگا  ًایناث : باوخ ! دارفا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  دیعب  رادیب  دارفا  يارب 
بآ اذغ و  نودب  یتدم  نانچ  رد  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دیآ  یم  شیپ  بآ  اذغ و  لکـشم  اریز  درادـن ،  ناکما  دـشاب  باوخ  رد 
اذغ نت  دصکی  زا  شیب  فهک  باحـصا  رمع  يارب  میریگب  رظن  رد  بآ  رتیل  کی  اذغ و  ولیک  کی  ًاضرف  زور  ره  يارب  رگا  و  دنامب ،  هدنز 
نیا زاـب  مینک  رظن  فرـص  اـهنیا  همه  زا  رگا  ًاـثلاث : درادـن .  ینعم  ندـب  دوخ  رد  نآ  ندرک  هریخذ  هک  تسا  مزـال  بآ  رتیل  رازه  دـصکی  و 

تاعیاض دـنز ،  یم  همدـص  نآ  مزیناگرا  هب  ینالوط ،  تدـم  نانچ  يارب  تخاونکی ،  طیارـش  رد  ندـب  ندـنام  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاکـشا 
رد دنک ،  مسجم  هلأسم  نیا  هار  رس  رب  يروبع  لباق  ریغ  عناوم  اهتسب و  نب  رظن  ودب  رد  تسا  نکمم  اهداریا  نیا  دروآ .  دهاوخ  راب  یناوارف 

هدنز دوجوم  چیه  رمع  لوط  میناد  یم  هکنیا  هچ  تسین ،  یملع  ریغ  هلأسم  کی  تدم ،  زارد  رمع  هلأسم  الوا : اریز : تسین  نینچ  هک  یلاح 
ياهورین هک  تسا  تسرد  رگید  تراـبع  هب  دـشاب .  یمتح  گرم  نآ  ندیـسر  ارف  اـب  هک  درادـن  ینیعم  تباـث و  نازیم  یملع ـ  رظن  زا  يا ـ 

هدنز دوجوم  ای  ناسنا ،  کی  ندب  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نخـس  نیا  اّما  تسا ،  ریذپ  نایاپ  دودـحم و  هرخالاب  دـشاب  هچره  ناسنا  یمـسج 
دیـسر ترارح  هجرد  دصکی  هب  بآ  هک  یماگنه  تعیبط  رد  هک  روطنامه  ًالثم  و  درادن ،  ار  يداع  رادـقم  زا  رتشیب  تسیز  یئاناوت  رگید ، 

ددرگ و یم  فقوتم  امازلا  وا  بلق  دیـسر  لاس  هاجنپ  دـصکی و  ای  دـصکی و  هب  هک  مه  ناـسنا  دـنز ،  یم  خیرفـص  هجرد  رد  دـشوج و  یم 
رییغت الماک  طیارـش  رییغت  اب  دراد و  اهنآ  یگدنز  عضو  اب  يدایز  یگتـسب  هدـنز  تادوجوم  رمع  لوط  نازیم  هکلب  دـسر .  یم  ارف  وا  گرم 
نییعت ناسنا  رمع  يارب  ینیعم  نازیم  ناهج  نادنمشناد  زا  کیچیه  مینیب  یم  فرط  کی  زا  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  هدنز  هاوگ  تسا  ریذپ 
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یهاگ و  ربارب ،  دنچ  ای  ود  هب  ار  هدنز  تادوجوم  زا  یـضعب  رمع  لوط  یهاگ  اههاگـشیامزآ  رد  دنا  هتـسناوت  رگید  يوس  زا  و  دنا ،  هدرکن 
هب ناسنا  رمع  یملع » نیون  ياهـشور   » ندش ادیپ  اب  هدـنیآ  رد  هک  دـنهد  یم  يراودـیما  ام  هب  زورما  یتح  و  دـنناسرب ،  رتشیب  ربارب و  هب 12 

رگا ینالوط  باوخ  نیا  رد  اذـغ  بآ و  دروم  رد  ًاـیناث : رمع .  لوط  هلأـسم  لـصا  هراـبرد  نیا  تفاـی ،  دـهاوخ  شیازفا  یلعف  ربارب  نیدـنچ 
زاس تخوس و  اریز  تسین ،  راگزاس  یملع  لوصا  اب  عوضوم  نیا  هک  داد  هدننک  داریا  هب  ار  قح  ناوت  یم  دـشاب ،  یلومعم  يداع و  باوخ 

 ، دوب دهاوخ  دایز  رایـسب  يدامتم  ياهلاس  يارب  هتفرمهیور  یلو  تسا  رتمک  يرادـیب  لاح  زا  یمک  يداع  هچرگ  ياهباوخ  ماگنه  هب  ندـب 
 . یباوخناتسمز دننام  تسا  زیچان  رایسب  اهنآ  رد  ندب  ياذغ  فرصم  هک  دراد  دوجو  تعیبط  ناهج  رد  یئاهباوخ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اّما 

یباوخناتسمز

عون نیا  رد  دنراد .  یباوخ » ناتسمز   » یملع حالطـصاب  دنور و  یم  ورف  باوخ  رد  ناتـسمز  رـساترس  رد  هک  دنتـسه  نارادناج  زا  يرایـسب 
ای دتفا و  یم  نابرض  زا  ًابیرقت  بلق »  ، » تسا نشور  نآ  زا  یفیعض  رایـسب  هلعـش  اهنت  و  ددرگ ،  یم  فقوتم  ًابیرقت  یتایح  ياهتیلاعف  اهباوخ 

ياه هروک  هب  ناوت  یم  ار  ندب  دراوم ،  هنوگ  نیا  رد  تسین .  ساسحا  لباق  ًادبا  هک  دوش  یم  فیفخ  يردقب  نآ  نابرض  رتحیحص  ریبعت  هب 
نآ هک  ار  یکاروخ  رادقم  هک  تسا  حضاو  تسا ،  لاعتشا  لاح  رد  نآ  زا  یکعمـش »  » اهنآ ندرک  شوماخ  ماگنه  هب  هک  درک  هیبشت  میظع 

اهدـص ای  اههد  كاروخ  تسا  نکمم  دتـسرفب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  میظع  ياه  هلعـش  ات  دـبلط  یم  ًالثم )  ) یتفن داوم  زا  زور  کی  رد  هروک 
نآ کعمش  لاح  و  هروک ،  يرادیب  لاح  میظع  ياه  هلعش  هب  یگتـسب  نیا  هتبلا   ) دشاب کچوک  رایـسب  کعمـش  لاعتـشا  لاح  رد  نآ  لاس 
زا تسا  یباوخناتـسمز  لاـح  رد  هک  ار  یغزو  رگا  : » دـنیوگ یم  نـینچ  نارادـناج  زا  یـضعب  یباوخناتـسمز  دروـم  رد  نادنمـشناد  دراد . )
رد درب ،  یپ  نآ  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  فیعض  نانچ  شبلق  نابرـض  تسین ،  اوه  وا  ياهـشش  رد  تسا ،  هدرم  رظنب  میروآ ،  نوریب  شیاج 
 ، درب مان  ناوت  یم  ار  ناگدنزخ  یکاخ و  ياهنوزلح  تارـشح و  اه و  هناورپ  زا  يرایـسب  دنراد  یباوخناتـسمز  هک  درـسنوخ  تاناویح  نایم 

یبرچ و  دوش ،  یم  دنک  رایـسب  یتایح  ياهتیلاعف  یباوخناتـسمز ،  نارود  رد  دـنراد ،  یباوخناتـسمز  زین  مرگنوخ )  ) نارادناتـسپ زا  یـضعب 
هداـعلا قوف  اذـغ ،  هب  زاـین  نآ  رد  هک  میراد  باوخ  عون  کـی  هک  تسا  نیا  روـظنم  ( . 1 «) ددرگ یم  فرـصم  جیردت  هب  اهنآ  ندـب  هریخذ 

اضعا و یگدوسرف  زا  يریگولج  هب  کمک  عوضوم  نیمه  ًاقاّفتا  و  دـسر ،  یم  رفـص  هب  کیدزن  یتایح  ياهتیلاعف  دـنک و  یم  ادـیپ  لـیلقت 
ناتـسمز رد  دوخ  ياذغ  لیـصحت  رب  رداق  الامتحا  هک  تاناویح  نیا  يارب  یباوخناتـسمز  الوصا  دـنک .  یم  نارادـناج  هنوگ  نیا  رمع  لوط 

« یباوخناتسمز  » هدام یسراف ) دیدج  فراعملا  ةرئاد   ) همامنگنهرف باتک  زا  سابتقا  1 ـ  تسا .  یئاهبنارگ  رایسب  تصرف  دنتسین 

ناضاترم نفد  رگید : هنومن 

هدراذگ توبات  رد  رواب ،  رید  دارفا  زا  يا  هدع  هدز  تریح  نامـشچ  ربارب  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  هدید  زین  ناضاترم  دروم  رد 
یعونصم سفنت  ژاسام و  هدروآ و  نوریب  روبزم  تدم  ندش  مامت  زا  سپ  و  دنا ،  هدرک  نفد  كاخ  ریز  رد  هتفه  کی  تدم  يارب  یهاگ  و 

تسا مهم  رایسب  اوه  نژیـسکا  هب  زاین  هلأسم  دشابن : مهم  رگا  تدم  نیا  رد  اذغ  هب  زاین  هلأسم  ددرگزاب .  يداع  لاح  هب  مک  مک  ات  دنا  هداد 
دنچ رگا  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  یتایح  هدام  نیا  هب  ناشزاین  و  نژیـسکا .  ربارب  رد  ًاصوصخم  زغم  ياه  لولـس  تیـساسح  مینادـیم  اریز  . 
کی دودـح  رد  یتدـم  يارب  الثم  ار  نژیـسکا  دوبمک  ضاترم  بانج  هک  تسا  روطچ  الاح  دـنوش .  یم  عیاض  دـننامب  مورحم  نآ  زا  هقیقد 
ندـب یتایح  تیلاـعف  تدـم  نیا  رد  تسین ،  لکـشم  نادـنچ  میداد  هک  یحیـضوت  هب  هجوت  اـب  لاوئـس  نیا  خـساپ  دـنک ؟  یم  لـمحت  هتفه 
تدم نیا  رد  هک  يروطب  دبای ،  یم  لیلقت  هداعلا  قوف  نآ  فرصم  نژیسکا و  هب  اهلولـس  زاین  نیاربانب  ددرگ ،  یم  فقوتم  ًابیرقت »  » ضاترم

! . تسا یفاک  وا  نت  ياهلولس  هتفهکی  هیذغت  يارب  توبات  هظفحم  ياوه  نامه 
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هدنز ناسنا  ندب  نتخاس  دمجنم 

دوجو یناوارف  ياهثحب  اهیروئت و  زورما  اهنآ ) رمع  نتخاس  ینالوط  يارب   ) ناـسنا ندـب  یتح  نارادـناج و  ندـب  نتخاـس  دـمجنم  دروم  رد 
يامرس رد  یناویح  ای  ناسنا  ندب  نداد  رارق  اب  تسا  نکمم  اهیروئت ،  نیا  قبط  تسا .  هدیشوپ  دوخ  هب  لمع  هماج  نآ  زا  یتمـسق  هک  دراد 

رد ار  وا  دشاب  مزال  هک  یتدم  زا  سپ  و  دریمب ،  ًاعقاو  هکنیا  نودب  تخاس ،  فقوتم  ار  وا  یگدـنز  تایح و  یـصاخ  شور  قبط  رفـص  ریز 
ای اهدـص  الامتحا  هک  تسد ،  رود  تارک  هب  یئاضف  ياـهترفاسم  يارب  ددرگزاـب . ! يداـع  لاـح  هب  هراـبود  دـنهد و  رارق  یبساـنم  ترارح 

دنهد رارق  یصاخ  هظفحم  دراو  دروناضف  ندب  هک  تسا  حرط  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  داهنشیپ  یئاهحرط  دشک  یم  لوط  لاس  نارازه 
هب يداع  ترارح  راکدوخ ،  متـسیس  کی  اب  رظن ،  دروم  تارک  هب  ندش  کیدزن  ماگنه  هب  زارد  نایلاس  زا  سپ  و  دنزاس ،  دمجنم  ارنآ  و  ، 

راشتنا ربخ  نیا  یملع  تالجم  زا  یکی  رد  دنشاب ! هدرک  فلت  رمع  تقیقح  رد  هکنآ  نودب  دنیآرد ،  يداع  لاحب  اهنآ  و  ددرگرب ،  هظفحم 
رد هک  هدش  رـشتنم  نوسلین » تربار   » ملق هب  ینالوط  رمع  کی  رطاخب  ناسنا  ندب  نتخاس  دـمجنم  هرابرد  یباتک  ریخا  ياهلاس  رد  هک  تفای 
هک هدش  حیرـصت  دوب  هدش  میظنت  هنیمز  نیا  رد  روبزم  هلجم  رد  هک  يا  هلاقم  رد  تسا .  هتـشاد  يراد  هنماد  عیـسو و  ساکعنا  شناد  ناهج 

: میناوخ یم  نینچ  روبزم  هلاقم  رد  تسا .  هدـمآ  دوجوب  ناونع  نیمه  هب  زین  مولع  ياـه  هتـشر  ناـیم  رد  یملع ،  صاـخ  هتـشر  کـی  ًاریخا 
نیا و  تسا ،  هتـسویپ  تقیقح  هب  ایؤر  نیا  نونکا  اّما  هدوب ،  ناسنا  هنیرید  یئالط و  ياهایؤر  زا  هراومه  خیرات  لوط  رد  نادیواج  یگدنز  »

وا زا  درب و  یم  نادـنبخی  ملاوع  هب  ار  ناسنا  هک  یملع   ) دراد مان  کـینویرک »  » هک تسا  ینیون  ملع  زیگنا  تفگـش  ياهتفرـشیپ  نویدـم  رما 
قطنم نیا  ایآ  دننادرگزاب . ) هرابود  یگدنز  هب  ار  وا  نادنمـشناد  هک  يزور  دیما  هب  دنک ،  یم  يرادـهگن  يا  هدـش  دـمجنم  ندـب  نوچمه 

و فیال »  » نوچ یتایرـشن  دنـشیدنا و  یم  هلأسم  نیا  هب  رگید  تاـهج  زا  زاـتمم ،  هتـسجرب و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  تسا ؟  یندرک  رواـب 
مه يا  همانرب  هکنیا  رتمهم  همه  زا  و  دـنا ،  هتخادرپ  مهم  نیا  هرابرد  ثحب  هب  ًادـیدش  ناهج  رـسارس  ياـه  هماـنزور  نینچمه  و  ریاوکـسا » »

یهاوگ هب  هک  یبطق  ياهخی  ناـیم  رد  هک  دوب  هدـش  مـالعا  دـئارج  رد  زین  لـبق  يدـنچ  ( . 1) تسا ارجا  تسد  رد  هنیمز ) نـیا  رد   ) نوـنکا
رـس زا  ار  یگدنز  میالم  بآ  رد  نآ  نداد  رارق  زا  سپ  هک  دش  ادیپ  يدمجنم  یهام  هدوب ،  لبق  لاس  رازه  دـنچ  هب  طوبرم  نآ ،  ياهرـشق 

یتایح ياههاگتـسد  دامجنا  لاـح  رد  یتح  هک  تسا  نشور  درک . ! تکرح  هب  عورـش  نارظاـن  هدز  تریح  ناگدـید  لـباقم  رد  و  تفرگ !!
یم دـنک  هداعلا  قوف  هکلب  هدوبن  نکمم  تایح  هب  تشگزاب  تروص  نآ  رد  اریز  دـندرگ ،  یمن  فقوتم  لـماک  روطب  گرم  لاـح  دـننامه 

تاعلاطم و  تسا ،  ریذـپ  ناکما  تایح ،  هداعلا  قوف  ندرک  دـنک  ای  نتخاس  فقوتم  هک  میریگ  یم  هجیتن  اـهوگتفگ  نیا  عومجم  زا  دوش . 
و دـسر ،  یم  رفـص  هب  ًابیرقت  ندـب  ياذـغ  فرـصم  لاح  نیا  رد  و  تسا .  هدرک  دـییأت  نوگانوگ  تاهج  زا  ار  نآ  ناکما  یملع ،  فلتخم 

هبنج میهاوخ  یمن  زگره  دوشن  هابتـشا  دـشاب .  یفاک  زارد  ياـهلاس  رد  نآ  ءیطب  یگدـنز  يارب  دـناوت  یم  ندـب  رد  دوجوم  زیچاـن  هریخذ 
ًاملـسم اریز  میئاـمن .  کـیدزن  نهذ  هب  یملع  رظن  زا  ارنآ  میهاوخ  یم  هکلب  مینک  راـکنا  نانخـس  نیا  اـب  ار  فهک  باحـصا  باوخ  زاـجعا 

تسا هتشاد  یئانثتسا  هبنج  هک  هدوب  یباوخ  تسا ،  هدوبن  ام  هنابش ،  ياهباوخ  دننام  یلومعم ،  يداع و  باوخ  کی  فهک  باحصا  باوخ 
ندب مزیناگرا  هن  دنوش و  اذغ  دوبمک  راتفرگ  هن  دـنور ،  ورف  ینالوط  باوخ  رد  دـنوادخ ) هدارا  هب   ) اهنآ هک  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب  ، 
قرف یلومعم  ياهباوخ  اب  اهنآ  باوخ  زرط  هک  دـیآ  یمرب  اهنآ  تشذگرـس  هرابرد  فهک  هروس  تایآ  زا  هکنیا  بلاج  دـنیبب ! همدـص  اهنآ 

هب نانچ  اهنآ  ( . » هیآ 18  ) ابعر مهنم  تئلمل  ارارف و  مهنم  تیل  ول  مهیلع  تعلطا  ول  دوقر . . .  مهو  ًاـظاقیا  مهبـسحت  و  تسا : هتـشاد  رایـسب 
دوجو رسارس  سرت  يدومن و  یم  رارف  تشحو  زا  يدرک  یم  هدهاشم  ار  اهنآ  رگا  دوب ) زاب  ناشمشچ   ) دنرادیب ایوگ  هک  دندیـسر  یم  رظن 

ـ! هدوشگ مشچ  اب  هدرم ـ  کی  هیبش  یباوخ  هکلب  دـنا ،  هتـشادن  يداع  باوخ  کی  اهنآ  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  هیآ  نیا  تفرگ . » یم  ارف  ارت 
تاعافترا زا  یکی  رد  ًالامتحا  اهنآ  راغ  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  دیبات » یمن  اهنآ  راغ  نوردب  باتفآ  رون  : » دـیوگ یم  نآرق  هوالعب  دـنا .  هتـشاد 

تاذ مهبلقن  و  : » دیوگ یم  نآرق  رگید  يوس  زا  دوش ،  یم  رتحضاو  اهنآ  باوخ  یئانثتسا  طیارـش  هدوب ،  يدرـس  هقطنم  رد  ریغـص  يایـسآ 
لاح رد  اهنآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  و  میدـینادرگ » یمرب  پچ  تسار و  يوس  هب  ار  اـهنآ  اـم  ( » هیآ 18 فـهک  « ) لامـشلا تاذ  نیمیلا و 
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تمـس هب  ار  اهنآ  رابکی ) لاس  ره  رد  ًالامتحا  ! ) تسا هدـنام  هتخانـشان  ام  يارب  زونه  هک  يزومرم  لـماوع  و  دـنا ،  هدوبن  لـماک  یتخاونکی 
هجیتن دش  نشور  یفاک  ردق  هب  یملع  ثحب  نیا  هک  نونکا  دوشن .  دراو  همدص  اهنآ  ندب  مزیناگرا  هب  ات  تسا  هدـنادرگ  یم  پچ  تسار و 

سپ ندش  هدنز  هب  تهابـش  یب  ینالوط  باوخ  نآ  زا  سپ  ندش  رادیب  اریز  درادن ،  يدایز  يوگتفگ  هب  زاین  داعم  ثحب  رد  نآ ،  زا  يریگ 
يارب 2 ـ  هحفص 4 .  هاـم 47  نمهب  دنمـشناد  هلجم  1 ـ  ( 3 ( . ) 2) دـنک یم  کـیدزن  نهذ  هب  ار  داـعم  قـقحت  ناـکما و  تسین و  گرم  زا 

هنومن 12/406 ریسفت  3 ـ  دیئامرف .  هعجارم  گرم » زا  سپ  ناهج  داعم و   » باتک هب  اه  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  حیضوت 

؟  تسیچ هناگتفه  ياهنامسآ  زا  روظنم  176 ـ 

؟  تسیچ هناگتفه  ياهنامسآ  زا  روظنم 

هک نوگانوگ  ياهریسفت  مامت  نایم  زا  تسا .  هدمآ  نایم  هب  هناگتفه ) ياهنامـسآ   ) عبـس تاوامـس  زا  نخـس  دیجم  نآرق  زا  هیآ  تفه  رد   
یعقاو ینعم  ناـمه  عبـس ، » تاوامـس   » زا روظنم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  رتحیحـص  ریـسفت  نیا  تسا ،  هدـش  رکذ  هناـگتفه  ياهنامـسآ  يارب 

و تسا ،  الاب  ملاع  بکاوک  ناگراتـس و  زا  يا  هعومجم  ینعم  هب  هکلب  تسین ،  تارک  ینعم  هب  نامـسآ  ینعی  تسا ،  هناـگتفه  ياهنامـسآ 
زا ار  هچنآ  ماـمت  هک  دـیآ  یمرب  نآرق  رگید  تاـیآ  زا  اـهتنم  يریثـکت .  هن  تسا ،  فورعم  يدادـعت  هرامـش  ناـمه  تـفه  ددـع  زا  روـظنم 

نیا ياروام  رد  نیاربانب  تسا ،  لوا » نامـسآ  هعومجم   » هب طوبرم  همه  مینیب  یم  اه  یباحـس  اهناشکهک و  و  تاراّیـس ،  تباوث و  ناگراتس 
ملع سرتسد  زا  اـهنآ  و  تسا .  رگید  ضعب  زا  رترب  یـضعب  هک  دراد  دوجو  نامـسآ ) شـش   ) رگید میظع  هعومجم  شـش  میظع ،  هعومجم 

اب ار  نیئاپ  نامـسآ  ام  : » ِبِکاوَْکلا ۀَْـنیِِزب  اْینُّدـلا  َءامَّسلَا  اَنَّیَز  ّانِا  میناوخ : یم  تاـفاص  هروس  هیآ 6  رد  تسا .  نوریب  نونکات ) لـقاال   ) ناـسنا
نییزت اهغارچ  اب  ار  نیئاپ  نامـسآ  : » َْحِیباصَِمب اْینُّدـلا  َءامَّسلا  اَنَّیَز  َو  تسا : هدـمآ  تلـصف  هروس  هیآ 12  رد  و  میدیـشخب . » تنیز  ناـگراتس 

رد یـسلجم  همـالع  موحرم  هکنیا : هّجوـت  لـباق  تسا .  هدـمآ  زین  کـلم  هروـس  هیآ 5  رد  يرـصتخم  تواـفت  اـب  ینعم  نـیمه  و  مـیدرک . »
روطخ نم  رکف  هب  هک  یلامتحا  نیموس  : » دـیوگ یم  وا  تسا ،  هدرک  رکذ  هیآ  ياهریـسفت  زا  یکی  ناونع  هب  ار  لاـمتحا  نیمه  راونـالاراحب 

هک تسا  تسرد  ( . 1 «!) دوش یم  هدیمان  نیئاپ  نامسآ  مان  هب  همه  دنا  هدرک  تابثا  ناگراتـس  يارب  هک  كالفا  مامت  هک  تسا  نیا  دنک  یم 
هچ و  درادن ،  دوجو  زین  مولع  رظن  زا  نآ  یفن  رب  یلیلد  چیه  یلو  هتـشادنرب ،  رگید  هناگـشش  ملاوع  زا  هدرپ  زونه  زورما  ام  یملع  ياهرازبا 

ملاوع دوجو  زا  ییاه  هناشن  هک  دیآیمرب  نینچ  یکلف  نادنمشناد  زا  یضعب  تاّیفشک  زا  هکلب  دوش .  هدوشگ  زین  امعم  نیا  زار  هدنیآ  رد  اسب 
میدرک و لقن  ناـهج  تمظع  هراـبرد  راـمولاپ »  » فورعم هناخدـصر  لوق  زا  ًـالبق  هچنآ  ریظن  دروخ ،  یم  مشچ  هب  رود  زا  نونکا  مه  رگید 

فـشک دـیدج  ناشکهک  اهنویلیم  رامولاپ  هناخدـصر  نیبرود  اب  : » مینک یم  رارکت  اجنیا  رد  تسا  اـم  راـتفگ  دـهاش  هک  ار  نآ  زا  يا  هلمج 
بیهم و میظع  ياضف  يرون  لاس  نویلیم  رازه  هلـصاف  زا  دـعب  یلو  دراد ،  هلـصاف  ام  اـب  يرون  لاـس  نویلیم  رازه  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  هدـش 

نویلیم اهدـص  کـیرات  بیهم و  ياـضف  نآ  رد  دـیدرت  نودـب  یلو  دوـش ،  یمن  هدـید  نآ  رد  زیچ  چـیه  هک  دروـخ  یم  مشچ  هب  یکیراـت 
رظن هب  هک  یمیظع  يایند  نیا  مامت  دوش ،  یم  يرادـهگن  اهناشکهک  نآ  هبذاج  اب  تسا  ام  تمـس  رد  هک  یئایند  هک  دراد  دوجو  ناشکهک 

ناـنیمطا زونه  تسین و  رتمیظع  ياـیند  کـی  زا  رادـقم  یب  کـچوک و  هرذ  زج  تسا ،  ناـشکهک  نویلیم  رازه  اهدـص  ياراد  دـسر و  یم 
ملاع تمظع  هرابرد  هک  یحورشم  هلاقم  رد  نادنمـشناد  زا  رگید  یکی  ( . 2 «) دشابن يرگید  يایند  مود  يایند  نآ  يوسارف  رد  هک  میرادـن 

نییعت يرون  لاس  ساسا  رب  یگمه  هک  يزیگنا  تریح  ماقرا  نایب  و  اهناشکهک ،  ياز  تریح  میظع و  لـصاوف  رکذ  زا  دـعب  هتـشون ،  یتسه 
زونه و  دـنا ،  هتفر  شیپ  تمظع  اب  ناهج  تیؤر  لباق  هرانک  هار  همین  ات  هزات  هک  دـندقتعم  نیمجنم  اجنیا  ات  : » دـیوگ یم  نینچ  ددرگ ،  یم 
هشوگ دراد  هک  یتمظع  مامت  اب  هدش  فشک  نونکات  رـشب  يارب  هک  یملاوع  بیترت  نیا  هب  ( 3 «) دنبایب دیاب  ار  يرگید  فوشکمان  ياهاضف 

(4) تسا هناگتفه  ياهنامسآ  هلاسم  اب  قیبطت  لباق  دهد و  یم  لیکشت  ار  گرزب  ناهج  نیا  زا  یکچوک 
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اهتشون یپ 

نیا دوشن  شومارف   ) لاس 1964 کـیوزوین » هّلجم  « ـ  نیدرورف 351 3 هرامـش 56  اضف  هلجم  2 ـ  هحفص 78 .  دـلج 55  راونالاراحب » « ـ  1
نآرق 2/179 مایپ  ریسفت  4 ـ  تسا ) لبق  لاس  هب 24  طوبرم  تداهش 

؟  تسا گنهامه  زور  ملع  اب  تمایق  هناتسآ  رد  ناگراتس  یسمش و  هموظنم  ندش  شوماخ  ایآ  177 ـ 

هک ماگنه  نآ  رد   . . . « ) تردکنا موجنلا  اذا  ترّوک و  سمـشلااذا  : » میناوخ یم  زیخاتـسر  هلئـسم  اب  هطبار  رد  لوا  تایآ  ریوکت  هروس  رد 
ایآ هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  تاـیآ  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنوش ) غورف  یب  ناگراتـس  هک  ماـگنه  نآ  رد  دوش و  هدـیچیپ  مه  رد  دیـشروخ 

هچرگ ام  هموظنم  شخبتایح  نوناک  نیا  دیشروخ  مینادب  دیاب  هچ  ره  زا  لبق  تسا ؟  گنهامه  زور  ملع  اب  دیـشروخ و . . .  ندش  شوماخ 
یسررب قبط  تسا ،  میظع  هداعلا  قوف  نیمز  هرک  هب  تبـسن  دوخ و  تاذ  دح  رد  یلو  تسا  یطـسوتم  هراتـس  نامـسآ  ناگراتـس  هب  تبـسن 

نویلیم هاجنپ  دـصکی و  دودـح  رد  يا  هلـصاف  نوچ  اهتنم  تسا ! رتگرزب  نیمز  زا  هبترم  رازه  دصیـس  نویلیم و  کـی  نآ  مجح  نادنمـشناد 
هام و هرک  رگا  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  دیـشروخ  تعـسو  تمظع و  مسجت  يارب  دوش .  یم  هدـید  یلعف  هزادـنا  هب  دراد  ام  اب  رتمولیک 

یب ددرگب  نیمز  رود  دـناوت  یم  یناسآ  هب  هام  مینک  لقتنم  دیـشروخ  لخاد  هب  دراد  دوجو  اهنآ  نیب  نـالا  هک  يا  هلـصاف  نیمه  اـب  ار  نیمز 
دنچ رب  غلاب  ار  نآ  قمع  ترارح  و  دارگیناس ! هجرد  رازه  شش  رب  غلاب  ار  دیـشروخ  حطـس  ترارح  دوش ! جراخ  دیـشروخ  حطـس  زا  هکنآ 
رفـص تفه  تسیب و  میـسیونب و  ار  « 2  » ددـع دـیاب  مینک  نایب  نت  بسح  رب  ار  دیـشروخ  نزو  میهاوخب  هاـگره  دـنناد !!! یم  هجرد  نویلیم 

رب غلاب  هاگ  نآ  عافترا  هک  دـشک  یم  هنابز  یئاـه  هلعـش  دیـشروخ  حطـس  زا  نت !) دراـیلیم  دراـیلیم  دراـیلیم  ود  ینعی   ) میراذـگب نآ  يولهپ 
رازه هدزاود  زا  شیب  نیمز  هرک  رطق  هک  ارچ  دوش ،  یم  مگ  نآ  طسو  رد  یناـسآ  هب  نیمز  هرک  و  تسا ،  رتمولیک  رازه  تصـش  دـصکی و 

هب هک  ارچ  تسین  نتخوس  زا  یشان  دننک  یم  روصت  یضعب  هچنآ  فالخ  رب  دیـشروخ  ینارون  یترارح و  يژرنا  عبنم  اما  و  تسین .  رتمولیک 
نامز رد  دوب و  هدـش  هتخاس  صلاخ  گنـس  لاغز  زا  دیـشروخ  مرج  رگا  دیـشروخ » گرم  شیادـیپ و   » باتک رد  فوماگ » جروج   » هتفگ
هدام عون  ره  دـشاب ،  هدـنامن  ياج  رب  رتسکاخ  زج  يزیچ  هتخوس و  نآ  مامت  زورما  ات  دـیاب  دـندوب  هدز  شتآ  ار  نآ  رـصم  نوعرف  نیتسخن 
قداص دیشروخ  دروم  رد  نتخوس  موهفم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دراد .  ار  لاکشا  نیمه  مینک  ضرف  گنـس  لاغز  ياجب  يرگید  ینتخوس 

ياهمتا نیاربانب  تسا ،  میظع  هداعلا  قوف  يژرنا  نیا  میناد  یم  و  تسا ،  یمتا  ياه  هیزجت  زا  لصاح  يژرنا  دنک  یم  قدص  هچنآ  تسین ، 
درذـگ یم  وا  رب  هک  يا  هیناـث  ره  نادنمـشناد  هبـساحم  قـبط  هک  تـسا ،  يژرنا  هـب  لیدـبت  عشعـشت و  هـیزجت و  لاـح  رد  ًاـمئاد  دیـشروخ 

و دروآ ،  یمن  وربا  هب  مخ  لاس  نارازه  تشذـگ  اب  هک  تسا  میظع  يردـق  هب  دیـشروخ  مجح  اما  دوش ! یم  هتـساک  وا  زا  نت  نویلیمراـهچ 
کمک دیـشروخ  يدوبان  انف و  هب  تدـم  زارد  رد  رما  نیمه  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دوش .  یمن  لصاح  نآ  عضو  رد  ًارهاظ  يرییغت  نیرتمک 

قداص زین  ناگراتـس  ریاـس  هراـبرد  رما  نیا  دوش ،  یم  رون  یب  تبقاـع  غورف و  مک  رترغـال و  رغـال و  میظع  مرج  نیا  ماجنارـس  دـنک و  یم 
ملع اب  هک  تسا  یتقیقح  تسا  هدمآ  ناگراتس  ندش  یـشالتم  دیـشروخ و  ندش  کیرات  نوماریپ  قوف  تایآ  رد  هچنآ  نیاربانب  ( . 1) تسا

ناهج لفاحم  رد  هک  ناتـسبرع  هریزج  طیحم  رد  اهنت  هن  هک  هدرک  نایب  ار  قیاقح  نیا  یناـمز  نآرق  و  دـشاب ،  یم  گـنهآمه  ـالماک  زورما 
نامتخاس  » و پوکسلت » یب  موجن   » و دیشروخ » گرم  شیادیپ و   » ياهباتک زا  سابتقا  1 ـ  ( 2  . ) دوبن يربخ  لئاسم  نیا  زا  زین  زورنآ  یملع 

هنومن 26/185 ریسفت  2 ـ  دیشروخ . »

؟  دشابیم هچ  نآ  هرابرد  مالسا  رظن  تسیچ و  رحس  178 ـ 

؟  تسیچ رحس 
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یلیخ ياهنامز  زا  رحـس  هک  تفگ  ناوت  یم  ردـق  نیا  تسا  ناوارف  ثحب  هدـمآ ؟  دوجو  هب  یخیراـت  هچ  زا  و  تسیچ ،  رحـس »  » هکنیا رد   
راب نیتسخن  يارب  یسک  هچ  تفگ  ناوت  یمن  زین  و  تسین ،  تسد  رد  نآ  يارب  یقیقد  خیرات  یلو  تسا ،  هتشاد  جاور  مدرم  نایم  رد  میدق 

زا يراثآ  هک  تسا  هداعلا  قراخ  لاـمعا  یعون  رحـس  تفگ : ناوت  یم  رحـس  تقیقح  ینعم و  رظن  زا  یلو  دروآ ؟  دوجو  هب  ار  يرگوداـج 
زا رحـس  دراد .  یلایخ  یناور و  هبنج  اهنت  هاگ  و  تسا ،  یتسدرت  يدـنب و  مشچ  عونکی  یهاگ  دراذـگ و  یم  اج  هب  اهناسنا  دوجو  رد  دوخ 
 . ندرک هعدخ  ینعی  رحـس  هغللا » سوماق   » ریبعت هب  یتسدرت و  هدبعـش و  گنرین و  هعدخ و  ینعم  هب  1 ـ  تسا : هدمآ  ینعم  ود  هب  تغل  رظن 

ینعم هس  هب  تسا  نآرق  ياه  هژاو  صوصخم  هک  بغار  تادرفم  رد  دـشاب . » زومرم  یئرمان و  نآ  لماوع  هچنآ  «: » قدو فطل  ام  لک  « ـ  2
کمک یصاخ و  ياههار  زا  اهناطیـش  بلج  2 ـ  یتسدرت .  هدبعـش و  دننامه  تیعقاو ،  تقیقح و  نودب  تالایخ  هعدـخ و  1 ـ  هدش : هراشا 

صاخـشا و لکـش  تیهاـم و  یلئاـسو  اـب  تسا  نکمم  هـکنیا : نآ  دـنا و  هتـشادنپ  یـضعب  هـک  تـسا  يرگید  ینعم  3 ـ  ناـنآ .  زا  نـتفرگ 
تیعقاو تسین و  شیب  يرادـنپ  لاـیخ و  عون  نیا  یلو  دروآرد ،  یناویح  تروـص  هب  نآ  هلیـسوب  ار  ناـسنا  ـالثم  داد ،  رییغت  ار  تادوـجوم 

 . . . فارعا و سنوی و  ءارعـش ،  هط ،  لیبق : زا  نآرق  ياـه  هروس  رد  نآ  تاقتـشم  و  رحـس »  » هملک دروم  دودح 51  یـسررب  زا  ( . 1) درادن
میسر یم  هجیتن  نیا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالساربمایپ )و  مالسلا هیلع   ) یسیع مالسلا ، ) هیلع  ) یسوم ادخ : ناربمایپ  تشذگرـس  هب  عجار 

تسا و يدـنب  مشچ  هدبعـش و  یتـسدرت و  نتفیرف و  نآ  زا  دوـصقم  هـک  اـجنآ  1 ـ  دوـش : یم  میـسقت  شخب  ود  هب  نآرق  رظن  زا  رحـس  هـک 
نامز نارگوداج  ياهاصع  اهنامـسیر و  : ) یعـست اهنا  مهرحـس  نم  هیلا  لیخی  مهیـصع  مهلابح و  اذاف  : » میناوخ یم  هکنانچ  درادن  یتقیقح 

سانلا نیعا  اورحـس  اوقلا  املف   » تسا هدمآ  رگید  هیآ  رد  و  هیآ 66 » هط  هروس  ( » دننک یم  تکرح  هک  دش  یم  لایخ  رحس ،  رثا  رد  یـسوم 
نیا زا  هیآ 116 ) فارعا  ( ) دندومن باعرا  ار  اهنآ  دندرک و  رحس  ار  مدرم  ياهمشچ  دنتخادنا  ار  اه  نامـسیر  هک  یماگنه  « ) مهوبهرتسا و 

يدنب مشچ  یتسدرت و  نیا  هکلب  دراذگب  يرثا  دنک و  یفرـصت  ءایـشا  رد  ناوتب  هک  تسین  یتقیقح  ياراد  رحـس  هک  دوش  یم  نشور  تایآ 
یم رثا  یتسار  هب  رحـس  عاونا  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  زا  2 ـ  دـهد .  یم  هولج  نانچنآ  هک  تسا  نارحاـس 

ام امهنم  نوملعتیف   ) دنکفا یم  یئادج  شرـسمه  درم و  نایم  هک  دنتفرگ  یم  ارف  ار  یئاهرحـس  اهنآ  دـیوگ  یم  هک  قوف  هیآ  دـننام  دراذـگ 
عفان دوب و  ناشلاح  هب  رـضم  هک  دنتفرگ  یم  ارف  ار  یئاهزیچ  اهنآ  هک  دوب  قوف  تایآ  رد  هک  يرگید  ریبعت  ای  هجوزو ) ءرملا  نیب  هب  نوقرفی 
تسا نکمم  مه  یجراخ  ینامسج و  رثا  هکنیا  ای  دراد و  یناور  هبنج  طقف  رحـس  ریثأت  ایآ  یلو  مهعفنیال . ) مهرـضی و  ام  نوملعتی  و   ) دوبن

رد هک  يرگید  هتکن  تسا .  یناور  ياه  هبنج  رد  اهنت  رحس  رثا  دندقتعم  یضعب  اذل  و  هدشن ،  نآ  هب  يا  هراشا  الاب  تایآ  رد  دشاب ؟  هتـشاد 
ناونع هب  یکیزیف  یئایمیش و  صاوخ  زا  هدافتسا  هلیسوب  اهرحس  زا  یهجوت  لباق  تمسق  دسر  یم  رظن  هب  هکنیا : تسا  مزال  نآ  رکذت  اجنیا 

اهنامـسیر و نورد  اهنآ  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم نامز  نارحاس  خیرات  رد  الثم  تسا .  هدش  یم  ماجنا  حول  هداس  مدرم  لافغا 
رثا رب  ای  و  باتفآ ،  شبات  زا  سپ  هک  دـندوب  هداد  رارق  نآ ) دـننام  هویج و  الامتحا   ) صوصخم یئایمیـش  داوم  يرادـقم  شیوخ  ياـهاصع 
نیا دنا .  هدش  هدنز  اهنآ  دندرک  یم  لایخ  ناگدـننک  اشامت  و  دـندمآرد ،  تکرح  هب  دـندوب ،  هدرک  هیبعت  نآ  ریز  رد  هک  یترارح  لئاسو 

« رحس  » بغار تادرفم  1 ـ  تسین .  بایمک  زین  ام  نامز  رد  یتح  اهرحس  هنوگ 

مالسا رظن  زا  رحس 

زا یثیداـحا  تمـسق  نیا  رد  تسا .  مارح  يرگوداـج  رحـس و  لاـمعا  ماـجنا  نتفرگ و  داـی  دـنیوگ  یم  همه  مالـسا  ياـهقف  دروـم  نـیارد 
ملعت نم  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هکنیا : هلمج  زا  هدـیدرگ ،  لقن  ام  ربتعم  ياهباتک  رد  هک  تسا  هدیـسر  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ 
هطبار و  تسا ،  هدش  رفاک  دایز ،  ای  مک  دزومایب ،  رحس  هک  یسک  ( » 1  . . . «) ّهبرب هدهع  رخآ  ناک  ورفک  دقف  ًاریثک  وا  الیلق  رحسلا  نم  ًائیش 

یلاکـشا دـشاب  نارحاس  رحـس  لاطبا  روظنم  هب  نآ  نتفرگدای  هچنانچ  میتفگ  هک  روطنامه  اما  دوش . » . . .  یم  عطق  یلک  هب  دـنوادخ  اـب  وا 
مدرم قیرط  نیا  زا  تساوخ  یئوگغرد  یعدم  رگا  ات  دنزومایب  ار  رحـس  يا  هدـع  تسیاب  یم  یئافک  بجاو  ناونع  هب  یهاگ  هکلب  درادـن ، 
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لاطبا يارب  رحـس  رگا  هک  نخـس  نیا  دهاش  دنزاس .  شاف  ار  یعدم  غورد  و  دنیامن ،  لاطبا  ار  وا  يوداج  رحـس و  دنک  هارمگ  ای  لافغا  ار 
: میناوخ یم  ثیدح  نیا  رد  هدش ،  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  تسا  یثیدـح  تسا ،  عنام  یب  دـشاب  نآ  ندوشگ  لح و  رحس و 
: درک ضرع  دیـسر و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تمدـخ  تفرگ  یم  دزم  رحـس  لمع  ماجنا  ربارب  رد  هک  نارگوداـج  نارحاـس و  زا  یکی  »

جح دـمآرد ،  نامه  اب  و  دـش ،  یم  نیمأـت  هار  نیمه  زا  زین  نم  یگدـنز  جرخ  متفرگ ،  یم  دزم  نآ  ربارب  رد  تسا و  هدوب  رحـس  نم  هفرح 
خساپ رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تسه ؟  یتاجن  هار  نم  يارب  ایآ  ما ،  هدرک  هبوت  كرت و  ارنآ  نونکا  یلو  ما ،  هداد  ماجنا  ار  ادخ  هناخ 

نتخومآ رحـس ،  هرگ  ندوشگ  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدـح  نیازا  ( . 2 «) نزم يرگوداج  هرگ  یلو  اشگب ،  ار  رحـس  هدـقع  : » دومرف
ام باوبا  نم  باب 25  هعیشلا  لئاسو  2 ـ  ثیدح 7 .  هب  بستکیام  باوبا  نم  باب 25  هعیشلا  لئاسو  1 ـ  ( 3  . ) تسا لاکشا  یب  نآ  لمعو 

هنومن 1/377 3 ـ  ثیدح 1 .  هب  بستکی 

؟  تسیچ هّیقت )  ) زا فده  179 ـ 

یعافد رپس  کی  ای  هیقت 

ناج زا  تسا  رـضاح  لطاب  ندـیبوک  قح و  تیوقت  رطاخب  تفارـش ،  ظفح  رطاخب  رتیلاع ،  ياهفدـه  رطاخب  ناسنا  یهاگ  هک  تسا  تسرد 
دزادنا رطخب  ار  دوخ  ناج  یمهم ،  فده  نودب  ناسنا  تسا  زیاج  دیوگب  دناوتیم  یلقاع  چیه  ایآ  یلو  درذـگب ،  هار  نیا  رد  زین  دوخ  زیزع 
هدـیاف هجیتن و  هنوگچیه  قح ،  راهظا  تسا و  رطخ  رد  وا  سومان  لام و  اـی  ناـج  هک  يدروم  رد  ناـسنا  هک  هداد  هزاـجا  ًاحیرـص  مالـسا   ؟

لآ هروس  هیآ 28  رد  نآرق  هکناـنچ  دـیامن ،  لـمع  یناـهنپ  روط  هب  دوخ  هفیظو  هب  دـنک و  يراددوـخ  نآ  راـهظا  زا  ًاـتقوم  درادـن ،  یمهم 
يور زا  هک  یسک  رگم  نامیالاب : نئمطم  هبلق  هرکا و  نمالا  دیامرفیم  لحن  هروس  هیآ 106  رد  رگید  ریبعت  اب  و  هتخاس ،  ناشن  رطاخ  نارمع 

تـشذگ رـس  زین  یمالـسا  ثیدح  بتک  خیراوت و  تسا .  مارآ  نئمطم و  نامیا  اب  وا  بلق  و  دـنکیم ) راهظا  نامیا  فالخ  رب  يزیچ   ) رابجا
يرازیب مالـسا  زا  هک  دـنداد  هجنکـش  ار  اهنآ  دـندش و  راـتفرگ  ناتـسرپ  تب  لاـگنچ  رد  هک  هدرکن  شومارف  ار  شرداـم  ردـپ و  و  راـمع » »

اب دنتـساوخیم  اهنآ  هک  ار  هچنآ  رامع  یلو  دندش  هتـشک  ناکرـشم  تسد  هب  دـندرک و  يراددوخ  راک  نیا  زا  رامع  ردام  ردـپ و  دـنیوجب ، 
: دومرف وا  هب  ربمایپ  تفاتش ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تمدخ  هب  گرزب ،  دنوادخ  سرت  زا  نانک ،  هیرگ ـ  سپـس  تشاد و  راهظا  نابز 
ار وا  هیرگ  تشحو و  بارطضا و  هلیسو  نیا  هب  وگب و  دنهاوخیم  هچنآ  دنتساوخ  وت  زا  يدش و  راتفرگ  مه  زاب  رگا  مهلدعف : کل  اوداع  نا 

یهاگ بجاو و  یهاگ  هکلب  درادـن  مکح  کی  اج  همه  رد  هیقت  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  نآ  هب  الماک  دـیاب  هک  يا  هتکن  تخاس .  مارآ 
 ، هیقت هک  يدروم  رد  اما  دتفیب ،  رطخب  ناسنا  ناج  یمهم  هدیاف  نودب  هک  تسا  یتروص  رد  هیقت  بوجو  دـشابیم .  حابم  زین  ینامز  مارح و 
رد هک  یتاداریا  مامت  ساسا  نیا  يور  تسا .  عونمم  مارح و  هیقت  ددرگ  متس  ملظ و  تیوقت  مدرم و  نتخاس  هارمگ  لطاب و  جیورت  بجوم 

نیا رد  هعیـش  هک  دندش  یم  فقاو  دندرکیم ،  قیقحت  هراب  نیا  رد  ناریگ  هدرخ  رگا  تقیقح  رد  دش .  دهاوخ  هداد  خـساپ  هدـش  هنیمز  نیا 
لـقاع و مدرم  ماـمت  اریز  ( . 1) تسا یناـسنا  ترطف  قفاوم  یلقع و  عطاـق  مکح  کـی  دوخ  ياـج  رد  هیقت  هلئـسم  هکلب  تسین  اـهنت  هدـیقع 

هدـیقع راهظا  اب  ای  دنـشوپب و  مشچ  دوخ  ینطاب  هدـیقع  راهظا  زا  دـیاب  ای  هک  دـننیبب  یهار  ود  رـس  رب  ار  دوخ  هک  یماگنه  ناـهج  دـنمدرخ 
ناج و ندرک  ادـف  يارب  شزرا  هک  دـشاب  يدروم  رد  هدـیقع  راهظا  رگا  دـننکیم  قیقحت  دـننکفا ،  رطخب  ار  دوخ  تیثیح  لام و  ناجدوخ و 
زا دننیبن ،  نآ  رد  يا  هظحالم  لباق  رثا  رگا  دنرامـش و  یم  حیحـص  ار  يراکادف  نیا  هب  مادقا  یعقوم  نینچ  رد  دـشاب  هتـشاد  تیثیح  لام و 

ص 364 ام ،  نیئآ  زا  سابتقا  1 ـ  دنشوپ .  یم  مشچ  هدیقع  راهظا 

هزرابم لکش  رییغت  ای  هیقت 
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تسد راکشآ  هزرابم  هب  دنهاوخب  رگا  تقیقح  کی  ناعفادم  هک  دیآیم  شیپ  یئاهنامز  یـسایس ،  یعامتجا و  یبهذم و  تازرابم  خیرات  رد 
یلع نایعیـش  عضو  دـننام  دریگیم  رارق  هرطاخم  ضرعم  رد  لقاال  ای  دوشیم و  هدرپس  يدوبان  تسد  هب  ناـشبتکم  مه  ناـشدوخ و  مه  دـننزب 

دنهدن و ردهب  ار  دوخ  ياهورین  هک  تسا  نیا  هنالقاع  حیحص و  هار  یعقوم  نینچ  رد  هّیما ،  ینب  بصاغ  تموکح  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع  )
ناوریپ اهبتکم و  هنوگنیا  يارب  هّیقت  تقیقح  رد  دـننزب و  تسد  هنایفخم  اـی  میقتـسم و  ریغ  تازراـبم  هب  دوخ  سدـقم  فادـها  دربشیپ  يارب 

تادـهاجم همادا  رد  دـهد و  تاجن  يدوبان  زا  ار  اهنآ  دـناوتیم  هک  دوش  یم  بوسحم  هزرابم  لکـش  رییغت  عونکی  یتاـظحل  نینچ  رد  اـهنآ 
دوبان ایآ  دنراد ؟  یحرط  هچ  دراوم  هنوگنیا  يارب  تسین  مولعم  دنـشکیم  نالطب  ملق  تسبرد  روطب  هیقت  رب  هکیناسک  دـنادرگ .  زوریپ  دوخ 

دناوتیمن سک  چـیه  هک  تسا  يزیچ  لوا  هار  تسا و  هّیقت  نامه  مود  هار  یقطنم ؟  حیحـص و  لکـشب  هزرابم  همادا  ای  تسا و  بوخ  ندـش 
نانمـشد ربارب  رد  یبیجع  تمواقم  حور  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  ناگدرورپ  تسد  نیتسار ،  ناناملـسم  ( 1  . ) دـنک زیوجت  ارنآ 

ولمم ناشبلق  دنچ  ره  دنیوگب ،  نمشد  لیم  قباطم  نابز  اب  يا  هلمج  دندش  یمن  رضاح  یتح  رامع » ردپ   » نوچمه اهنآ  زا  یضعب  دنتـشاد ، 
دوخ نوچمه  یـضعب  و  دنداد .  یم  تسد  زا  زین  ار  دوخ  ناج  هار  نیا  رد  و  دوب ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  قشع  ادخ و  هب  نامیا  زا 

رـصقم لوئـسم و  ار  دوخ  و  تفرگ ،  یم  ارف  ار  ناشدوجو  ياپاترـس  تشحو  زاب  دنیوگب  يا  هلمج  نابز  اب  دندش  یم  رـضاح  هک  رامع ، » »
نتـشیوخ ناج  ظفح  يارب  کیتکات  کی  ناونع  هب  ناشلمع  هک  داد  یمن  نانیمطا  اهنآ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اـت  و  دنتـسناد ،  یم 

مالـسا و قطنم  زا  عافد  هب  هناعاجـش  و  دروآ ،  مالـسا  هک  یماگنه  میناوخ  یم  لالب »  » تالاح رد  دـنتفای ! یمن  مارآ  تسا  هدوب  زیاج  ًاعرش 
نازوس باتفآ  نایم  هب  ار  وا  هک  یئاج  ات  دنداد ،  رارق  دیدش  راشف  تحت  ار  وا  ناکرشم  تساخرب ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  تیامح 

رد درک و  یم  يراددوخ  وا  يوش .  كرـشم  ادخ  هب  دیاب  دنتفگ : یم  وا  هب  دنتـشاذگ و  یم  وا  هنیـس  يور  یگرزب  هرخـص  دندناشک و  یم 
تفگیم سپـس  تساتکی ) يادخ  وا  تسا  هناگی  يادخ  وا  « ) دـحا دـحا ،  : » تفگ یم  هتـسویپ  دوب ،  هداتفا  هرامـش  هب  شیاهـسفن  هک  یلاح 

میناوخ یم  يراصنا  دیز » نب  بیبح   » تالاح رد  و  ( 2 !) متفگ یم  ارنآ  تسا  امش  رب  رتراوگان  نیا  زا  ینخس  متسناد  یم  رگا  دنگوس  ادخب 
 . يرآ تفگ  تسا ؟  ادخلوسر  دّمحم  هک  یهد  یم  یهاوگ  وت  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  دوب ،  هدرک  ریگتـسد  ار  وا  باذک » هملیـسم   » هک یماگنه 

هملیـسم و مونـش ! یمن  ار  وت  راتفگ  نم  تفگ  هیرخـس  قیرط  زا  بیبح  میادخلوسر ؟  نم  هک  یهد  یم  یهاوگ  ایآ  درک  لاؤس  وا  زا  سپس 
مالـسا خـیرات  رد  هدـنهد  ناکت  ياه  هنحـص  هنوگ  نیا  زا  و  ( . 3) دـنام راوتـسا  هوک  نوچمه  وا  دـندرک و  هعطق  هعطق  ار  وا  ندـب  شناوریپ 

نیا رد  هک  دنا  هتفگ  ناققحم  لیلد  نیمه  هب  تسا .  ناوارف  مالسلا ) امهیلع   ) تیبلها همئا  نارای  نیتسخن و  ناناملـسم  تالاح  رد  ًاصوصخم 
اپرب فده  هک  ارچ  دوش  مامت  ناسنا  ناج  تمیق  هب  دنچ  ره  تسا ،  زیاج  نمـشد  ربارب  رد  میلـست  مدع  هیقت و  ّدـس  نتـسکش  دراوم ،  هنوگ 
هتشاد یصاخ  تیمها  رما  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ توعد  زاغآ  رد  ًاصوصخم  تسا ،  مالـسا  هملک  يالعا  دیحوت و  مچرپ  نتـشاد 
دارفا هچنآ  فالخ  رب  و  بجاو ،  نآ  زا  رت  نیئاپ  دراوم  رد  و  تسا ،  زئاج  زین  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هیقت  هک  تسین  کش  لاح  نیا  اـب  تسا . 
ربارب رد  میلست  هن  نمشد و  هوبنا  زا  سرت  هن  و  تسا ،  فعض  هناشن  هن  اج ) همه  رد  هن  دوخ  صاخ  دراوم  رد  هتبلا   ) هیقت دنرادنپ  یم  هاگآان 

مک کچوک و  تاعوضوم  هار  رد  نمؤم  دارفا  ندادن  ردـه  یناسنا و  ياهورین  ظفح  يارب  هدـش  باسح  کیتکات  عونکی  هیقت  هکلب  راشف ، 
هماـک دوخ  ياـه  تیرثـکا  ندرک  نوگژاو  يارب  زراـبم ،  دـهاجم و  ياـهتیلقا  هک  تسا  لومعم  اـیند  همه  رد  دوـش .  یم  بوـسحم  تیمها 
رایسب و  دنراد ،  يرس  ياه  همانرب  دنهد ،  یم  لیکـشت  ینیمزریز  تیعمج  دننک ،  یم  هدافتـسا  راتتـسا »  » شور زا  ًابلاغ  زواجتم ،  رگمتس و 
دنامب موتکم  اهنآ  راک  عقاو  هک  دنشوک  یم  تخس  ندشریگتـسد  ماگنه  هب  یتح  و  دنروآ ،  یم  رد  نارگید  سابل  هب  ار  دوخ  هک  دوش  یم 

هنوگ نیا  رد  هک  دـهد  یمن  هزاجا  یلقع  چـیه  دـننک .  هریخذ  هزرابم  همادا  يارب  و  دـنهدن ،  تسد  زا  هدوهیب  ار  دوخ  هورگ  ياـهورین  اـت  ، 
هب دندرگ .  دوبان  یئاسانش و  نمشد  فرط  زا  یناسآ  هب  دننک و  یفرعم  ار  دوخ  اراکشآ  ًانلع و  دنتـسه ،  تیلقا  رد  هک  ینادهاجم  طئارش ، 
اب هزرابم  لاح  رد  هک  تسا  یئاهناسنا  همه  يارب  یقطنم  ینالقع و  شور  کی  دـشاب  یمالـسا  همانرب  کـی  هکنآ  زا  لـبق  هّیقت  لـیلد  نیمه 

هیلع  ) قداص ماما  تسا .  هدش  هیبشت  یعافد ،  رپس  کی  هب  هّیقت  هک  میناوخ  یم  زین  یمالسا  تایاور  رد  دنتـسه .  هدوب و  يدنمورین  نمـشد 
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هتشاد هجوت  ( . ) 4 «) تسا نمؤم  ظفح  هلیسو  هیقت  و  تسا ،  نمؤم  رپس  هیقت  : » نمؤملا زرح  ۀیقتلا  نمؤملا و  سرت  ۀیقتلا  دیامرف : یم  مالسلا )
یبالقنا ياهورین  ظفح  يارب  نمـشد  اب  هزرابم  گنج و  نادیم  رد  اهنت  هک  تسا  يرازبا  رپس  هدش و  رپس  هب  هیبشت  اجنیا  رد  هیقت  هک  دیـشاب 

نید تمسق  هد  عومجم  زا  تمسق  هن  و  نامیا ،  تمالع  نید و  هناشن  هیقت  یمالسا  ثیداحا  رد  مینیب  یم  رگا  و  دوش . ) یم  هدافتـسا  نآ  زا 
اهنت تسین ،  نآ  طسب  حرش و  ياج  اجنیا  هک  تسا  هدرتسگ  رایسب  هیقت  هنیمز  رد  ثحب  هتبلا  تسا .  نیمه  رطاخ  هب  همه  تسا  هدش  هدرمش 

 . تسا نآ  هفسلف  هّیقت و  طئارش  زا  اهنآ  یعالطا  یبو  یهاگآان  لیلد  دنیوگ  یم  هیقت  تمذم  رد  یضعب  ار  هچنآ  مینادب  هک  دوب  نیا  فده 
اهورین ظفح  ببـس  هکنیا  ياج  هب  هّیقت  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  تسا و  مارح  ندرک  هیقت  اـجنآ  رد  هک  دراد  دوجو  يدراوم  کـش  نودـب 

یپ تسکـش و  ار  هّیقت  ّدـس  دـیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دروآ ،  رابب  یمیظع  داـسف  اـی  ددرگ و  بتکم  نداـتفا  رطخ  هب  اـی  يدوباـن  هیاـم  دوش 
دلج 5 لالظ  یف  ریسفت  3 ـ  هحفص 284 .  دلج 5  لالظ  یف  ریسفت  هنومن 2/373 2 ـ  ریسفت  1 ـ  ( 5  . ) دش اریذپ  دوب  هچ  ره  ار  نآ  ياهدمآ 

هنومن 11/423 ریسفت  5 ـ  فورعم .  هب  رما  باوبا  زا  باب 24  زا  ثیدح 6  دلج 11  هعیشلا  لئاسو  4 ـ  هحفص 284 . 

؟  تسیچ قینارغ »  » هناسفا ای  یناطیش  تایآ  هناسفا  180 ـ 

یناطیش تایآ  هناسفا 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  دیوگ  یم  ناتـساد  نیا  هدش ،  فورعم  قینارغ »  » ناتـساد هب  هک  دـنا  هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  یناتـساد   
ربخ نم  هب  : » يرْخْالا َۀَِـثلاثلا  َةانَم  يّزُْعلاَو و  َتّاللا  ُُمْتیَأَرَفَا  دیـسر  هیآ  نیا  هب  یتقو  دوب ،  ناکرـشم  ربارب  رد  مجن »  » هروس ندـناوخ  لوغـشم 
نابز رب  ار  هلمج  ود  نیا  ناطیـش  ماگنه  نیا  رد  دنتـسه ) ؟  ادـخ  نارتخد  « ) تسا اهنآ  نیموس  هک  تانم  يزع و  تـال و  ياـهتب  اـیآ  دـیهد 

زا دنتـسه و  یماقم  دنلب  يابیز  ناگدنرپ  اهنآ  !: » یَجتُْرَتل َّنُهَتَعافَـش  َّنَا  َو  یلُْعلا  ُْقِینارَْغلا  َْکِلت  تخاس : يراج  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
زگره ار  ام  نایادخ  مان  نونکات  دمحم »  » دنتفگ و  دندش ،  يداش  قرغ  هلمج  ود  نیا  ندینـش  اب  ناکرـشم  ( 1 «!) دور یم  تعافش  دیما  اهنآ 
قرفتم دندش و  لاحشوخ  یگمه  شیرق  ناکرشم  دندومن  هدجـس  زین  اهنآ  درک و  هدجـس  ادخ  لوسر  لاح  نیمه  رد  دوب ،  هدربن  یکین  هب 

تائاقلا زا  نیا  مدوب ! هدرواین  وت  يارب  نم  ار  هلمج  ود  نیا  هک  داد  عالطا  ربمایپ  هب  دـش و  لزاـن  لـیئربج  هک  تشذـگن  يزیچ  یلو  دنتـشگ 
ُمِکُْحی َُّمث  ُناْطیَّشلا  یِقُلی  ام  ُهّللا  ُخَْـسنَیَف  ِِهتَِّیْنُما  یف  ُناْطیَّشلا  یَْقلَا  یّنَمَت  اذِا  ِّالا  ٍّیبَنالَو  لوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَا  اـم  َو  هیآ  و  دوب !! ناـطیش 

رد یتائاقلا  ناطیـش  درک ،  یم  وزرآ  هاگره  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  وت  زا  شیپ  ار  يربمایپ  لوسر و  چـیه  ام  : » ٌمیکَح ٌمیلَع  ُهّللاَو  ِِهتاـیآ  ُهّللا 
میکح میلع و  دنوادخ  و  دیشخب ،  یم  ماکحتسا  ار  دوخ  تایآ  سپـس  درب ،  یم  نایم  زا  ار  ناطیـش  تائاقلا  دنوادخ  اما  تخادنا ،  یم  نآ 

ماقم هلأسم  دوش  هتفریذپ  ثیدـح  نیا  رگا  ( 2  . ) داد رادشه  نانمؤم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هب  دـیدرگ و  لزان  جح 52 . ) « ) تسا
نتم تسخن  دیاب  اجنیا  رد  دیامن .  یم  لیاز  ار  اهنآ  هب  دامتعا  و  دنک ،  یم  شودـخم  زین  یحو  تفایرد  تمـسق  رد  یتح  ار  ءایبنا  تمـصع 

یـسررب دـقن و  هب  سپـس  دـیوگ ،  یم  هچ  هیآ  مینیبب  مینک و  ادـج  دـنا  هتخاس  نآ  نوماریپ  هک  یلوعجم  تایاور  زا  ار  جـح  هروس  هیآ 52 
زا یکی  هکلب  دـنک  یمن  دراو  ءایبنا  تمـصع  رد  يا  هشدـخ  اهنت  هن  نیغورد  یـشاوح  زا  رظن  عطق  هیآ  نیا  نتم  ًاـقیقحت  میزادرپب : تاـیاور 

اجنیا رد  یلو  دوش  یم  هتفگ  وزرآ  هنوگره  هب  ۀینما   ) دنتشاد یتبثم  يوزرآ  اهنآ  هک  یماگنه  دیوگ : یم  اریز  تسا ،  اهنآ  تمـصع  لئالد 
يرآ درک ) یمن  نآ  رد  یئاـقلا  ناطیـش  دوـبن  هدـنزاس  رگا  اریز  تسا ،  ءاـیبنا  فادـها  دربـشیپ  يارب  هدـنزاس  تبثم و  حرط  کـی  ینعم  هب 

اهنآ لمع  هدارا و  رد  يریثأـت  هکنآ  زا  شیپ  اـما  دـش ،  یم  روهلمح  نآ  هب  ناطیـش  دنتـشاد  یتبثم  هینما  حرط و  وزرآ و  اـهنآ  هک  یماـگنه 
ُهّللا ُخَْسنَیَف  رد  ءاف »  » هک دیـشاب  هتـشاد  هجوت   . ) دیـشخب یم  میکحت  ار  دوخ  تایآ  درک و  یم  یثنخ  ار  یناطیـش  تائاقلا  دـنوادخ  دراذـگب 
رگید تایآ  نخـس  نیا  دهاش  دومن ) یم  لئاز  خـسن و  ار  ناطیـش  تائاقلا  دـنوادخ  هلـصافالب  ینعی  تسا ،  هلـصاف  نودـب  بیترت  هب  هراشا 

رد و   ) میتخاس یمن  مدق  تباث  ار  وت  ام  رگا  : » ًالیلَق ًائیَـش  ْمِْهَیِلا  ُنَکَْرت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَا  َْولَو ال  دـیوگ : یم  تحارـص  اب  هک  تسا  نآرق 
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نیمه هیآ 72  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ءارـسا 74 . ) «! ) ینک ادیپ  لیامت  اهنآ  هب  یمک  دوب  کیدزن  يدوبن ) فارحنا  زا  نوصم  تمـصع  ماقم  هانپ 
ینامـسآ یحو  زا  ار  ربمایپ  دوخ  ياه  هسوسو  اب  دنتـشاد  شـشوک  ناکرـشم  رافک و  دهد  یم  ناشن  تسا  هیآ  نیا  زا  لبق  هک  ءارـسا  هروس 

( دینک تقد   ) دنروآ تسد  هب  ار  یتیقفوم  نینچ  دوخ  ياه  هسوسو  اب  اهنآ  دادن  هزاجا  زگره  دنوادخ  هک  دوش  یم  نشور  دـننک ،  فرحنم 
ام َو  ْمُهَـسُْفنَا  ِّالا  َنوُّلُِـضی  ام  َو  َكوُّلُِـضی  ْنَا  ْمُْهنِم  ٌۀَِـفئاط  ْتَّمََهل  ُُهتَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ِهّللا  ُلْضَف  ـال  َْولَو  میناوخ : یم  ءاـسن  هـیآ 113  رد  زین  و  . 
ار ناشدوخ  زج  اهنآ  اما  دنزاس  هارمگ  ار  وت  دنتشاد  میمصت  نانآ  زا  یهورگ  دوبن  وت  رب  یهلا  تمحر  لضف و  رگا  : » ءیَـش ْنِم  َکَنوُّرُـضَی 

زگره شیوخ  ياهدادما  تادییأت و  اب  دنوادخ  هک  دهد  یم  ناشن  همه  اهنیا  دنناسر . » یمن  وت  هب  ینایز  هنوگچیه  و  دـنزاس ،  یمن  هارمگ 
نوصم فارحنا  هنوگره  زا  ار  وا  و  دـنک ،  ذوفن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  رد  سنا  نج و  نیطایـش  ياه  هسوسو  داد  یمن  هزاجا 

هب هملک  نیا  یلـصا  هشیر  اریز   ) مینادـب هشقن »  » و حرط »  » اـی وزرآ »  » ینعم هب  ار  هینما »  » هک تسا  یتروـص  رد  همه  اـهنیا  تشاد .  یم  هـگن 
هداد لامتحا  نارسفم  زا  يرایـسب  هک  هنوگ  نامه  میریگب ،  توالت  ینعم  هب  ار  هینما »  » رگا یلو  ددرگ . ) یم  زاب  ضرف » ریوصت و  ریدقت و  »

یم دوخ  ریسفت  رد  زین  يزار  رخف  و  ( 3  . ) دنا هدرک  رکذ  یعدم  نیا  تابثا  يارب  يدهاش  ار  تباث » نب  ناسح   » راعشا یـضعب  یتح  و  دنا ، 
تروص نیا  رد  ( 4  . ) تسا تئارق  توالت و  مود  و  تسا ،  یبلق  يوزرآ  ینمت و  تسخن  تسا : هدمآ  ینعم  ود  هب  تغل  رد  ینمت » : » دـیوگ
ناطیـش و   ) نیطایـش دـندناوخ  یم  ار  ادـخ  ظعاوم  تایآ و  ناکرـشم  راـفک و  ربارب  رد  یهلا  ناربماـیپ  یتقو  هک  دوش  یم  نینچ  هیآ  موهفم 

هللا یلـص   ) مالـسا ربمایپ  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  دـندرک ،  یم  ءاقلا  مدرم  لافغا  يارب  اهنآ  نانخـس  يالبال  رد  ار  دوخ  ياهفرح  ناتفص )
ِنآرُْقلا اَذِهل  اوُعَمْسَتال  اورَفَک  َنیذَّلا  َلاق  َو  میناوخ : یم  تلصف  هروس  هیآ 26  رد  هکنانچ  دـنداد ،  یم  ماجنا  ار  يراک  نینچ  زین  هلآو ) هیلع 

زوریپ اـت  دـیئوگب  هدوهیب  نانخـس  نآرق  توـالت  ماـگنه  هب  و  دـیهدن ،  ارف  نآرق  نیا  هب  شوگ  دـنتفگ : نارفاـک  : » َنُوِبْلغَت ْمُکَّلََعل  ِهیف  اْوَْـغلَاَو 
يارب یناحتما  ار  ناطیش  تائاقلا  دنوادخ  : » دیوگ یم  هک  دوش  یم  نشور  زین  جح ) هروس  هیآ 53   ) دعب هیآ  موهفم  ینعم  نیا  قبط  دیوش . »

ِۀَیِـساْقلا َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیذَِّلل  ًۀَْـنِتف  ُناْطیَّشلا  یِْقُلی  اـم  َلَـعْجَِیل  « ) دـهد یم  رارق  نالدگنـس  يارب  تسا و  يراـمیب  ناـشبلق  رد  هک  اـهنآ 
دنزادرپ یم  دنمدوس  دیفم و  نانخـس  هب  هعماج  زا  یهورگ  نایم  رد  یناسنا  عماوج  ناحلـصم  یتقو  هک  تسا  لومعم  زین  زورما  ( 5 () ْمُُهبُوُلق

اب ار  هدـنزاس  ياه  هتفگ  نآ  راثآ  دـننک  یم  شالت  یناطیـش  ياهریبعت  یفارحنا و  ياهراعـش  لاجنج و  راج و  اب  لد  رامیب  نافرحنم  یهاگ 
قح هداج  زا  لدگنس  نالد  رامیب  هک  تساجنیا  و  تسا ،  هعماج  دارفا  يارب  یناحتما  تقیقح  رد  نیا  و  دنربب ،  نایم  زا  دوخ  هدوهیب  نانخس 
دننک یم  عوضخ  اهنآ  توعد  ربارب  رد  ددرگ و  یم  ءایبنا  تیناقح  هب  نانمؤم  رتشیب  هچ  ره  یهاگآ  هیام  هک  یلاح  رد  دـنوش ،  یم  فرحنم 
یهلا ياـیبنا  یتـقو  هک  تسا  نآ  روظنم  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  ( ْمُُهبُوُلق َُهل  َِتبُْختَف  ِِهب  اُونِمُْؤیَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْـحلا  ُهَّنَا  َْملِْعلا  اوـُتُوا  َنیذَّلا  َمَْلعَِیلَو  )

و دندش ،  یم  اه  هسوسو  ءاقلا  ینکـشراک و  لوغـشم  نیطایـش  دننک  هدایپ  جراخ  رد  ار  دوخ  ياهحرط ) اهوزرآ و   ) اه هینما  دنتـساوخ  یم 
رارقرب ظوفحم و  جح ) 52 و 53 و 54   ) هیآ هس  طابترا  ماجـسنا و  نایب  نیا  قباطم  و  دـش ،  یم  غاد  مرگ و  شیامزآ  نادـیم  هک  دوب  اجنیا 

ود اب  ار  نآ  یگنهامه  هکنآ  یب  دنا  هدرک  رکذ  ار  یفلتخم  ياهریسفت  تالامتحا و  لوا  هیآ  رد  نارسفم  زا  یـضعب  هکنیا  بجع  دنام .  یم 
هک يزیچ  ثحب  دروـم  هیآ  رد  هک  میتـسناد  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  عوـمجم  زا  لاـح  ره  هب  دـینک . ) تقد   ) دـننک ظـفح  نآ  زا  دـعب  هیآ 

تمـصع هلأسم  رب  يدیکأت  هیآ  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  هکلب  درادن ،  دوجو  دشاب  هدوب  فارحنا  اطخ و  زا  ءایبنا  تمـصع  هلأسم  فلاخم 
 . درک یم  ظفح  یناطیـش  تائاقلا  زا  رگید  ياهراک  رب  تامیمـصت  ای  یحو  تفایرد  ماگنه  هب  ار  دوخ  ءایبنا  دنوادخ  دـیوگ  یم  اریز  تسا 

نیطایش زا  یضعب  ًاریخا  هک  هدیـسر  یئاج  هب  راک  یتح  و  هدش ،  لقن  تمـسق  نیا  رد  هک  میورب  یئاه  هناسفا  تایاور و  غارـس  هب  دیاب  لاح 
هنوگ نیا  شزرا  مینیبب  دنا و  هتفر  یناطیش » تایآ   » باتک نتشون  غارس  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نوماریپ  یشاپمس  هنتف و  داجیا  يارب 

؟  تسا هزادنا  هچ  اه  هناسفا  تایاور و 

قینارغ هناسفا  هب  طوبرم  تایاور  دقن 
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رب لیلد  هکلب  درادن  دوجو  دنک  ءایبنا  تمصع  فالخ  رب  تلالد  هک  يزیچ  اهنت  هن  هتشذگ  تایآ  نتم  رد  دش ،  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه 
بیجع رظن  ره  زا  هک  دوش  یم  هدـید  یبلاطم  هدـمآ  ّتنـس  لها  مود  تسد  عبانم  زا  یـضعب  رد  هک  یتایاور  رد  یلو  تسا ،  اهنآ  تمـصع 

 ، ریبج نب  دیعس  زا  هاگ  و  سابع ،  نبا  زا  هاگ  میدروآ  نخس  زاغآ  رد  هک  ار  تایاور  نیا  دریگ : رارق  یسررب  دروم  هناگادج  دیاب  و  تسا ، 
تیبلها بتکم  ناوریپ  عبانم  زا  کی  چـیه  رد  تاـیاور  نیا  هک  یلاـح  رد  ( 6  . ) دـنا هدرک  لقن  نیعبات  ای  هباحـص  زا  رگید  یـضعب  زا  هاگ  و 

هک اجنآ  ات  درادن ،  دوجو  زین  هناگشش  حاحص  بتک  رد  ّتنـس ،  لها  نادنمـشناد  زا  یعمج  هتفگ  هب  و  دوش ،  یمن  هدید  مالـسلا ) امهیلع  )
باتک چـیه  رد  هک  تسا  مالـسا  زا  ناگناگیب  هقدانز و  هتخادرپ  هتخاـس و  کـش  نودـب  ثیداـحا  نیا  : » دـیوگ یم  دوخ  ریـسفت  رد  یغارم 
بجاو ءاملع  همه  رب  و  دهد . . .  یم  یهاوگ  اهنآ  نالطب  هب  میلس  لقع  و  دنک ،  یم  بیذکت  ار  اهنآ  مالسا  نید  لوصا  و  هدماین ،  يربتعم 

یگتخاس هب  حیرصت  تاقث  نایوار  هک  صوصخ  هب  دننکن ،  اهنآ  ریسفت  لیوأت و  فرص  ار  دوخ  تقو  و  هتخادنارـس ،  تشپ  هب  ار  نآ  تسا 
نیا : » دـیوگ یم  وا  میناوخ : یم  يواـطنط ) « ) رهاوج  » ریـسفت رد  يرگید  تروـص  هب  ار  ینعم  نیمه  ( 7 «) دـنا هدومن  اهنآ  ندوب  نیغورد  و 
ننـس و  دواد ،  یبا  ننـس  يذمرت ،  عماج  ملـسم ،  حیحـص  يراخب ،  حیحـص  کلام ،  أّطوم  دـننام  حاحـص  بتک  زا  کی  چـیه  رد  ثیداحا 
بتک يریـسفت  تایاور  هک  لوصالا » عماجل  لوصولاریـسیت   » باتک رد  اذلو  ( 8) تسا هدماین  هناگـشش  بتک  نیا  زا  کی  چـیه  رد  یئاسن ، 

نیا يارب  هک  تسین  هتـسیاش  نیارباـنب  تسا ،  هدرواـین  مجن  هروس  تاـیآ  ریـسفت  رد  ار  ثیدـح  نیا  تسا ،  هدرک  يروآ  عمج  ار  هناگـشش 
کی ثیدـح  نیا  میئآرب . . .  باوج  داریا و  ماقم  رد  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  میروآ ،  نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  میـشاب و  لـئاق  یـشزرا  ثیدـح 

زا يراخب  حیحـص  رد  هک  تسا  نیا  دنک  یم  لقن  ثیدح  نیا  ندوب  لوعجم  يارب  هک  يدـهاوش  زا  يزار » رخف  ( » 9 «!) تسا راکشآ  غورد 
و دندرک ،  هدجس  نج  سنا و  ناکرـشم و  ناناملـسم و  دومرف  توالت  ار  مجن  هروس  یتقو  هک  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ 

نیرتمک هدش و  لقن  يددعتم  قرط  زا  دش ) لقن  يراخب  حیحـص  زا  هک   ) ثیدح نیا  نینچمه  تسین ،  قینارغ »  » ثیدـح زا  ینخـس  نآ  رد 
دیس و  عماجلا »  » ریـسفت رد  یبطرق »  » دننام زین  يرگید  دارفا  هدربمان ،  نارّـسفم  اهنت  هن  ( 10  . ) تسا هدماین  قینارغ  ثیدـح  زا  نآ  رد  يرثا 

مالسا نانمشد  هب  هدرمـش و  تالوعجم  تافارخ و  زا  ار  تیاور  نیا  زین  هعیـش  نارّـسفم  ناگرزب  مومع  اهنآ و  ریغ  و  لالظ ، » یف   » رد بطق 
تیاور نیا  يور  يدایز  يراذگ  هیامرـس  دناعم  ناقرـشتسم  ًاصوصخم  مالـسا و  نانمـشد  هک  تسین  بیجع  لاح  نیا  اب  دـنا .  هداد  تبـسن 

ناونع تحت  یباتک  دـندرک  راداو  ار  نیطایـش  رابت  زا  يا  هدنـسیون  رخاوا  نیا  رد  میدـید  و  دـنا ،  هدرک  لقن  باـت  بآ و  اـب  ار  نآ  هدرک و 
هکلب درب ،  لاؤس  ریز  ار  مالسا  تاسدقم  اهنت  هن  یلیخت  ناتساد  کی  نمـض  هدننز  نهوم و  رایـسب  تاریبعت  اب  و  دسیونب ،  یناطیـش » تایآ  »

 . دنک تناها  مالسلا ) هیلع  هلآ  انیبن و  یلع  میهاربا  نوچمه   ) دنلئاق مارتحا  اهنآ  يارب  ینامـسآ  نایدا  همه  هک  یگرزب  ءایبنا  هب  تبـسن  یتح 
و ددرگ ،  شخپ  اـیند  رد  دوش و  همجرت  رفک  فـلتخم  ياـهنابز  هب  یبـیجع  تعرـس  اـب  باـتک  نیا  یـسیلگنا  نتم  هک  تسین  بیجع  زاـب  و 
و يدشر » ناملـس   » ینعی باتک  نیا  هدنـسیون  ندوب  دترم  رب  رئاد  ار  دوخ  یخیرات  ياوتف  فیرـشلا ) هرـس  سدـق   ) ینمیخ ماما  هک  یماگنه 

تشادن هقباس  ایند  رد  هک  دش  باتک  هدنسیون  زا  مالسا  نانمشد  يرامعتسا و  ياهتلود  هیحان  زا  یتیامح  نانچ  دندرک ،  رداص  وا  لتق  موزل 
یمالـسا دض  باتک  کی  فیلات  زا  هلأسم  و  هدوبن ،  اهنت  راک  نیا  رد  يدشر  ناملـس  هک  تخاس  نشور  ار  تقیقح  بیجع ،  تکرح  نیا  ، 

رس تشپ  ًاّدج  هدش و  یحارط  مالسا  ندیبوک  يارب  اهتـسینویهص  رگرامعتـسا و  برغ  يوس  زا  هک  تسا  يا  هئطوت  عقاو  رد  و  تسا ،  رتارف 
نیا شریذپ  و  وا ،  نانیـشناج  يوس  زا  شهار  همادا  و  دوخ ،  ياوتف  رد  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  مکحم  یگداتـسیا  یلو  دـنا .  هداتـسیا  نآ 
یم ار  ثحب  نیا  ام  هک  خـیرات  نیا  ات  و  تشگ ،  نارگ  هئطوت  یماکان  ببـس  ناـهج ،  نیملـسم  ياـه  هدوت  بلاـغ  يوس  زا  یخیراـت  ياوتف 

تسا روبجم  ًارهاظ  و  دوش ،  یم  تبقارم  ًاقیقد  يرامعتسا  لود  يوس  زا  درب و  یم  رس  هب  لماک  يافتخا  رد  روبزم  باتک  هدنـسیون  میـسیون 
« هثدحم  » تلع هچنآ  نیاربانب  دنبای .  تاجن  یئاوسر  نیا  زا  ات  دسرب  لتق  هب  اهنآ  دوخ  تسد  هب  دـیاش  و  دـنک ،  یگدـنز  نینچ  رمع  رخآ  ات 
زا رتشیب  لاس و  رازه  زا  دعب  و  هدـش ،  عورـش  نانمـشد  يوس  زا  يا  هئطوت  ینعی  دـشاب ،  یم  مه  نآ  هیقبم »  » تلع هدوب  لوعجم  تیاور  نیا 

ریسفت رد  ًالثم  هک  ار  یتاهیجوت  هک  مینیب  یمن  یترورـض  لاح  نیا  اب  دبای .  یم  همادا  رت  هدرتسگ  یحطـس  رد  اهنآ  زا  رگید  یهورگ  يوس 
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ساسا هک  یثیدح  اریز  مینک ،  لقن  ثیدـح  نیا  هرابرد  تسا  هدـمآ  هدرـشف  روط  هب  رگید  ریـسافت  رد  و  هدرتسگ ،  روط  هب  یناعملا » حور  »
یم مزال  اهنت  درادـن .  ریـسفت  هیجوت و  هب  يزاین  دـنراد  دـیکأت  نآ  ندوب  لوعجم  یگتخاس و  رب  مالـسا  ياملع  ناگرزب  تسا و  بارخ  نآ 
هیلع هللا  یلص   ) مالـسا ربمغیپ  هفقو  یب  ریذپان و  یتشآ  ریگیپ و  هزرابم  1 ـ  میوش : روآدای  ار  یتاکن  اجنیا  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب  هک  میناد 

یبلطم نیرتمهم  و  دشاب ،  یفخم  نمشد  تسود و  زا  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  رمع ،  نایاپ  ات  توعد  زاغآ  زا  یتسرپ  تب  تب و  اب  هلآو )
اب ار  ناکرـشم  ياهتب  تسا  نکمم  هنوگچ  لاحنیا  اب  دوب ،  بلطم  نیمه  تشادـن  نآ  لباقم  رد  یـشزاس  هحلاـصم و  فاـطعنا و  زگره  هک 

تب كرـش و  دش  دهاوخن  هدوشخب  زگره  هک  یهانگ  اهنت  دیوگ  یم  مالـسا  تامیلعت  دـنک ؟  دای  یکین  هب  اهنآ  زا  دیاتـسب و  یظافلا  نینچ 
بلطم نیا  هاوگ  دهاش و  نآرق  رـسارس  و  درمـش ،  یم  بجاو  دشاب  هک  تمیق  ره  هب  ار  یتسرپ  تب  ياهنوناک  ندـیبوک  اذـل  تسا ،  یتسرپ 

نیا زا  2 ـ  هدـش ! شیاتـس  حدـم و  یتسرپ  تب  اهتب و  زا  نآ  رد  هک  تسا  قینارغ  ثیدـح  ندوب  لوعجم  رب  ینـشور  هنیرق  دوخ  نیا  تسا ، 
و دنک ،  یم  لطاب  ار  هفارخ  نیا  مجن  هروس  تایآ  رب  هداس  رورم  کی  هک  دـنا  هدرکن  هجوت  عوضوم  نیا  هب  قینارغ  نازادرپ  هناسفا  هتـشذگ 
لبق و تایآ  و  یَجتُْرَتل » َّنُهَتَعافَش  َّنَاو  یلُْعلا ،  ُقینارَْغلا  َْکِلت   » هلمج اهتب و  شیاتس  حدم و  نایم  رد  یماجسنا  هنوگچیه  هک  دهد  یم  ناشن 

سفن ياوه  يور  زا  زگره  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  تسا  هدـمآ  تحارـص  اـب  هروس  نیمه  زاـغآ  رد  هک  ارچ  تسین ،  نآ  زا  دـعب 
( یحُوی ٌیحَو  ِّالا  َوُه  ْنِا  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  امَو   ) تسا یهلا  یحو  دـیوگ  یم  یمالـسا  نیناوق  دـئاقع و  هنیمز  رد  هچره  دـیوگ و  یمن  نخس 
 . دنک یمن  مگ  ار  دوخ  دصقم  دوش و  یمن  فرحنم  قح  هار  زا  زگره  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دـنک  یم  حیرـصت  و  مجن 3 و4 . ) )

شیاتـس كرـش و  زا  نخـس  دیحوت  تایآ  يالبال  رد  هک  رتالاب  نیا  زا  یفارحنا  یهارمگ و  هچ  مجن 2 . ) ( ) يوَغ ام  َو  ْمُُکبِحاص  َّلَض  اـم  )
؟  دیازفیب یلُْعلا » ُقینارَْغلا  َْکِلت   » یناطیش نخـس  ادخ  مالک  هب  هک  رتدب  نیا  زا  سوه  يوه و  يور  زا  ینایب  قطن و  هچ  و  دیآ ؟  نایم  هب  اهتب 

يزع و تال و   ) اهنیا : » دیوگ یم  دنک و  یم  ار  ناتـسرپ  تب  اهتب و  تمذـم  تحارـص  اب  زین  ثحب  دروم  تایآ  زا  دـعب  تایآ  هکنیا  بلاج  ! 
اهنآ رب  یتجح  لیلد و  دنوادخ  زگره  یمـسم ) یب  تسا  یئاهمـسا  و   ) دـیا هتـشاذگ  اهنآ  رب  ناتناردـپ  امـش و  هک  تسا  یئاهمان  طقف  ةانم )

َو ُْمْتنَا  اهوُمْتیَّمَـس  ٌءامْـسَا  ِّالا  َیِه  ْنِا  دـننک » یم  يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  ساسا و  یب  ياـهنامگ  زا  طـقف  اـهتب  نیا  ناوریپ  و  هدرکن ،  لزاـن 
هنازرف و صخـش  هک  دنک  یم  رواب  لقع  مادـک  مجن 23 . )  ) ُسُْفنَالا يَوهَت  ام  َو  َّنَّظلا  ِّالا  َنوُِعبَّتَی  ْنِا  ناْطلُـس  ْنِم  اـِهب  ُهّللا  َلَْزنَا  اـم  مُُکئاـبآ 

نیا دیامن ! ؟  تمذم  ًادیدش  ار  اهتب  نینچنیا  نآ  زا  دعب  هلمج  ود  رد  دنک و  اهتب  حدم  لبق  هلمج  رد  یحو  غالبا  توبن و  ماقم  رد  یـشوهاب 
اب ینآرق  تایآ  ماجـسنا  درک  فارتعا  دیاب  هک  تساجنیا  درک ؟  هیجوت  ناوت  یم  هنوگچ  یپ  رد  یپ  هلمج  ود  رد  ار  راکـشآ  یئوگ  ضقانت 

ناشن یبوخ  هب  و  دزیر ،  یم  نوریب  دوش  هدوزفا  نآ  رب  ناضرغم  نادـناعم و  يوس  زا  هک  ار  یـصلاخان  هنوگره  هک  تسا  نانچنآ  رگیدـکی 
هب مجن  هروس  تایآ  يالبال  رد  قینارغ  ثیدح  هک  تسا  یتشونرس  نیا  طوبرمان ،  تسا  يا  هدئاز  و  گنرمهان ،  تسا  يا  هلـصو  دهد  یم 

هتفای ترهش  نینچ  نیا  ساسا  یب  هیاپ و  یب  دح  نیا  ات  یبلطم  ارچ  هکنیا  نآ  دنام و  یم  یقاب  لاؤس  کی  اجنیا  رد  تسا .  هدش  راتفرگ  نآ 
تسا نالدرامیب  نانمـشد و  ياهـشالت  نویدم  يدایز  دح  ات  ثیدح  نیا  ترهـش  اریز  تسین ،  هدیچیپ  نادنچ  زین  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟ 

لیلد نیاربانب  دـنا ،  هدرک  ادـیپ  نآرق  تلاصا  مالـسا و  ربمغیپ  تمـصع  ماقم  نتخاس  راد  هشدـخ  يارب  یبوخ  زیواتـسد  دـننک  یم  رکف  هک 
یمالـسا نادنمـشناد  زا  یـضعب  هتفگ  هب  یمالـسا  ناخروم  نایم  رد  نآ  ترهـش  اـما  و  تسا ،  مولعم  یبوخ  هب  نانمـشد  ناـیم  رد  شترهش 

تلاصا دنچ  ره  دنور ،  یم  یئانثتـسا  زیگنا و  ناجیه  هزات و  بلاطم  ثداوح و  لابند  هب  هشیمه  ناخروم  زا  یعمج  هک  تسا  نیا  زا  یـشان 
یناگدـنز رد  قینارغ  هناسفا  لثم  یناتـساد  هک  اجنآ  زا  و  دـننک ،  رت  یلاجنج  رتبلاج و  ار  دوخ  ياهباتک  اـت  دـشاب ،  لاؤس  ریز  نآ  یخیراـت 

باـتک رد  ار  نآ  شیاوتحم  ندوب  هیاـپ  یب  نآ و  دانـسا  یتسـس  هب  هجوت  نودـب  اذـل  تسا ،  هقباـس  یب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمغیپ 
 . دنا هداد  رارق  هجوت  دروم  یسررب  دقن و  رطاخ  هب  ار  نآ  زین  یهورگ  دنا ،  هدروآ  یئاور  هاگ  یخیرات و 

هجیتن
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هتـشاد تافانم  ءایبنا  تمـصع  ماقم  اب  هکیزیچ  اهنت  هن  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  هک  دـش  نشور  هلئـسم  نیا  تشذـگ  الاب  رد  هچنآ  عومجم  زا 
(11  . ) تسا اهنآ  تمصع  ماقم  دیکأت  رب  ینشور  ياه  هناشن  تسا  هدش  اهنآ  تافانم  روصت  هک  تایآ  نیمه  رد  هکلب  درادن ،  دوجو  دشاب 

اهتشون یپ 

زا لقن   ) تسا هدـمآ  زین  رگید  یناـعم  هب  تسا . . .  هایـس  اـی  گـنر  دیفـس  یبآ  هدـنرپ  یعون  رودزم ) نزو  رب  « ) قونرغ  » عمج قینارغ » « ـ  1
: تسا نیا  رعش  3 ـ  دنا .  هداد  رارق  دقن  دروم  دنا و  هدرک  لقن  یتارییغت  رصتخم  اب  فورعم  نارسفم  بلاغ  ار  ثیدح  نیا  2 ـ  هغللا ) سوماق 

باتکلا ینمت  سوماق »  » نتم رد  نینچمه  سوماق و  حرـش  سورعلا » جات   » رد رِداقَْملا  ُمامَح  یقال  اهَرِخآَو  ۀَْـلَیل ***  َلَّوَا  ِهّللا  َباـتِک  یّنَمَت 
هاگره هدننک  توالت  هک  دنیوگ  هینما »  » تهج نیا  زا  ار  توالت  هک  دنک  یم  لقن  يرهزا  زا  سپـس  هدرک ،  رکذ  باتک  توالت  ینعم  هب  ار 

« هغللا سیئاقم   » یلو دراد ،  ار  نآ  زا  تاجن  يوزرآ  دسر  یم  باذـع  هیآ  هب  هاگره  دـنک و  یم  تمحر  يوزرآ  دـسر  یم  تمحر  هیآ  هب 
ـ  4 دشاب .  یم  دوخ  ياج  رد  يا  هیآ  ره  ندراذگ  يریگ و  هزادنا  یعون  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  توالت  رب  هژاو  نیا  قالطا  هک  تسا  دقتعم 

سوفن رد  یناطیش  تائاقلا  اریز  تسین ،  لاکشا  زا  یلاخ  لوا  ینعم  ربانب  ریخا  هیآ  ریـسفت  هّتبلا  5 ـ  هحفص 51 .  دلج 23  يزار  رخف  ریسفت 
نیا هک  ارچ  دـشاب ،  نالد  رامیب  ناقفانم و  شیامزآ  هیام  دـناوت  یمن  یلو  هدـش  یم  لـئاز  خـسن و  ًاروف  یهلا  ياهدادـما  اـب  دـنچ  ره  ءاـیبنا 
دزن تایاور  نیا  قرط  زا  رتشیب  عـالّطا  يارب  6 ـ  ءایبنا .  سوفن  رد  رذگدوز  تسا  یتائاقلا  هکلب  درادـن ،  یجراخ  زورب  روهظ و  اه  هسوسو 

دلج 17 ص یغارم ،  ریسفت  7 ـ  دیئامن .  هعجارم  جح  هیآ 52  لیذ  ات 368  هحفص 366  دلج 4  روثنملاّردلا  باتک  هب  دیناوت  یم  ّتنس  لها 
 ، رهاوج ریسفت  9 ـ  تسا .  هجام  نبا  ننس  نآ  ياجب  تسین و  هّتس  حاحـص  ءزج  کلام  أّطوم  تشاد  هجوت  دیاب  8 ـ  قوف .  تایآ  لیذ   130

نآرق 7/164 مایپ  ریسفت  11 ـ  هحفص 50 .  دلج 23 ،  يزار ،  رخف  ریسفت  10 ـ  هحفص 46 .  دلج 6 
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