




قداص نایوج  هر هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ياه  دنپ 

: هدنسیون

يدزی حابصم  یقت  دمحم 

: یپاچ رشان 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

قداص نایوجهر  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  14ياهدنپ 

باتک 14تاصخشم 

راتفگ 14شیپ 

مالسلامهیلع تیبلها  یعقاو  15ناتسود 

15هراشا

ناسنا يرطف  شیارگ  ادخ ، هب  15برقت 

یقیقح نافرع  هب  ندیسر  هار  ، تیبلها زا  15يوریپ 

کلاس يهدننک  دیدهت  رطخ  16نیرتگرزب 

تیبلها ناتسود  17ياهیگژیو 

نانآ رد  ترخآ  17تمظع 

اهنآ لد  ندوب  17رونرپ 

ییارگایند زا  17بانتجا 

ادخ اب  18سنا 

سفن 18يهبساحم 

18هراشا

ناسنا يهدش  مگ  يایمیک  تنس ، 18نآرق و 

سفن 19يهبساحم 

هبساحم هب  ناسنا  يهدنزاس  راداو  19لماع 

هبساحم 20لحارم 

هبساحم باب  رد  21یتاکن 

21هراشا

هانگ زا  21بانتجا 
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هدش ماجنا  ناهانگ  تیمک  هب  21هجوت 

هدش ماجنا  ناهانگ  تیفیک  هب  22هجوت 

تابجاو يهمه  22ماجنا 

لامعا تحص  طورش  هب  22هجوت 

هورکم هبتشم و  وغل ، ياهراک  زا  بانتجا  رد  یتح  22يرگباسح ،

تدابع رد  ادخ  يایلوا  رظن  23تعسو 

زامن زا  24رافغتسا 

وا هب  ادخ  يایلوا  يهقالع  25تدش 

يراصنا خیش  موحرم  زا  26يدای 

ایند هب  نمؤم  26هاگن 

26هراشا

ایند ربارب  رد  یگتخاب  لد  زا  26زیهرپ 

يویند ياهيزور  رب  دنوادخ  قزر  28فرش 

ایند لام  هب  تبسن  حودمم  29يهطبغ 

راتفگ راتفر و  اب  مالسلامهیلع  تیبلها  هب  30توعد 

30هراشا

رگیدکی رب  اهناسنا  يراتفر  يراتفگ و  30تاریثأت 

راتفگ رد  بطاخم  حطس  هب  هجوت  31ترورض 

لمحت دح  زا  نوریب  راتفگ  ای  32رارسا 

راتفگ ریثأت  یلصا  طرش  رادرک ؛ اب  راتفگ  33قفاوت 

یقیقح نمؤم  نامیا و  33ياههناشن 

33هراشا

یعقاو نامیا  يرهاظ و  34نامیا 

نامیا ندوب  شخب  تاجن  35طرش 
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یعقاو يرهاظ و  نامیا  مالسا و  36توافت 

یعقاو نمؤم  نامیا و  ياههناشن  37یخرب 

ینید لهج  نید و  يراگنا  رازبا  40هطبار 

40هراشا

یمالسا گنهرف  رد  40لهج 

مدرم نیب  رد  ینید  لهج  جاور  یلصا  41لماع 

ادخ نید  لباقم  رد  ام  42يهفیظو 

يراد نید  رد  تماقتسا  43تارمث 

43هراشا

ناسنا يرطف  بولطم  43تداعس ،

ترخآ ایند و  رد  یهلا  يهژیو  ياهتمعن  زا  نانمؤم  44يرادروخرب 

تداعس زا  دارفا  يهرهب  45توافت 

تداعس هب  یبایتسد  طرش  46تماقتسا ،

ایند ياهتمعن  زا  نانمؤم  يدنمهرهب  رب  یهلا  تحلصم  47ریثأت 

مالسلامهیلع تیبلها  تیالو  ندوب  شخب  تاجن  47طرش 

47هراشا

اههتسنادان زا  توکس  هب  شرافس  نایعیش و  هب  تبسن  ییوگدب  زا  47ریذحت 

طورشم ای  قلطم  ناسنا ؛ تداعس  رد  تیبلها  تیالو  48ریثأت 

لمع نامیا و  48مزالت 

نامیا 51ناکرا 

يرکف فعضتسم  51هلأسم 

اجر 52فوخ و 

52هراشا

ناسنا يرایتخا  لامعا  ماجنا  رد  هزیگنا  ریثأت  اجر و  فوخ و  53موهفم 
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دارفا تخانش  نازیم  اب  سرت  دیما و  54هطبار 

یناسنا تکرح  لماع  ادخ ، زا  اجر  55فوخ و 

اجر فوخ و  باصن  55دح 

اجر فوخ و  نیب  56نزاوت 

مالسا هاگدید  زا  56يداش 

56هراشا

نمؤم ردارب  ندرک  57داش 

ناسنا يرطف  بولطم  ندوب  58داش 

بولطم 59نزح 

دارفا تساوخ  نیمأت  ورگ  رد  60يداش 

مالسا رظن  رد  بولطم  60يداش 

یناطیش 61ياهماد 

61هراشا

یفرحرپ یباوخرپ و  ءوس  61راثآ 

ندیباوخ رد  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  62موزل 

باوخ 63يزیرهمانرب 

ناطیش ماد  64ود 

یقالخا یتساک  دنچ  زا  ندوب  65رذحرب 

65هراشا

مه یحالطصا  يوغل و  66يانعم 

ناشیا مه  اب  اهناسنا  رواب  نازیم  66هطبار 

يرگنهدنیآ ناسنا و  67لقع 

دوخ ینامیا  ناردارب  هب  تبسن  ناسنا  68فیاظو 

نآ یعامتجا  يدرف و  راثآ  68دسح و 
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یعقاو نایعیش  يارب  گرزب  69ییاهشاداپ 

69هراشا

لمع كالم  صالخا ، 69هزیگنا و 

ینامیا ناردارب  قوقح  هب  ییانتعایب  70راثآ 

یهلا ياههدعو  ققحت  طیارش  هب  هجوت  70موزل 

مالسلاهیلع قداص  ماما  رظنم  زا  71هعیش 

72هراشا

بحم هعیش و  72توافت 

نایعیش 73ياههناشن 

ینامیا ناردارب  هب  تبسن  یتسد  73هداشگ 

تعکر 73زامن 51 

ندوبن راک  عمط  73رگشاخرپ و 

نانآ زا  يرود  تیبلها و  نانمشد  ربارب  رد  سفن  74تزع 

ماکحا يهیلک  رد  تیبلها  ياواتف  هب  74لمع 

یعقاو نایعیش  كدنا  75دادعت 

يدابع ياههمانرب  یعامتجا و  ياهتیلاعف  زا  ندشن  75لفاغ 

یعیش تیوه  ظفح  76ترورض 

لوبقم یکین  روفغم و  77هانگ 

77هراشا

ناهانگ مامت  77شزرمآ 

لامعا هدننک  دساف  78ایر 

تبحم رد  یتح  79صولخ 

دنوادخ هب  ماصتعا  79کسمت و 

یهلا راوج  هب  ندیسر  80هار 
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80هراشا

نانمؤم تمه  تفرعم و  81تاجرد 

ادخ برق  ماقم  هب  ندیسر  82هار 

ترخآ يارب  هریخذ  گرم و  82دای 

یقالخا شرافس  هتکن و  84دنچ 

84هراشا

ناسنا تیلاعف  راک و  ندوب  دنمفده  84ترورض 

دنوادخ هب  دامتعا  وترپ  رد  اهبارطضا  84عفر 

ایالب اهتمعن و  ربارب  رد  ربص  يرازگرکش و  86موزل 

ایند یگدنز  86تامیالمان 

ینید ياههزومآ  هب  لمع  وترپ  رد  ایند  تالکشم  زا  87ییاهر 

لهاج قلمت  زا  رذحرب  88لقاع ،

88هراشا

هعماج رد  ناشراتفگ  راتفر و  ساکعنا  زا  دارفا  یهاگآ  88ترورض 

زیمآ قلمت  نانخس  ربارب  رد  تمواقم  يرایشوه و  89موزل 

يریذپداقتنا يهیحور  90تیوقت 

ربکت بجع و  زا  90زیهرپ 

تایدام ایند و  اب  نمؤم  91يهطبار 

91هراشا

ایند هب  یگتسب  لد  91مدع 

رمع زا  بولطم  92يهدافتسا 

يداصتقا هعسوت  يهرابرد  مالسا  92هاگدید 

ایند ياهتمعن  زا  هدافتسا  يهرابرد  94یتاکن 

ایند لام  اب  ناسنا  يهطبار  فلتخم  96لاکشا 
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رگید نانمؤم  اب  نمؤم  97يهطبار 

97هراشا

رگیدکی اب  اهناسنا  طابترا  فلتخم  98لاکشا 

هتسیاش ناربهر  ناریدم و  اب  ندرکن  99عازن 

نازرو درخ  يارب  100ییاهدنپ 

100هراشا

اهراک رد  یگدزباتش  ءوس  100راثآ 

اهباوث يهدننک  لیاز  ندراذگ ؛ 102تنم 

نابز 103تافآ 

نویراوح هب  مالسلاامهیلع  میرم  نب  یسیع  104ياهشرافس 

104هراشا

نارگید زا  یشوپ  بیع  104موزل 

یناسفن ياهشهاوخ  اب  105هزرابم 

تالکشم ربارب  رد  106ربص 

هنالوجع ياهتواضق  زا  بانتجا  107موزل 

نارگید زا  ییوجبیع  107تافآ 

ناکلاس 108قالخا 

108هراشا

لامعا شزرا  بتارم  108توافت 

شزیگنا تفرعم و  هطبار  هب  هجوت  یتیبرت : هتکن  109کی 

نانابرهمان اب  110ینابرهم 

وفع یقالخا  111شزرا 

نمؤم لاعفا  تیاغ  ترخآ ، 113ادخ و 

113هراشا
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تادابع رد  تین  113شقن 

قافنا تفآ  114ایر 

ناسنا راتفر  رب  حیحص  شنیب  115ریثأت 

داعم هب  داقتعا  وترپ  رد  یگدنز  هب  نداد  116تهج 

ناسنا یعقاو  تواقش  تداعس و  لحم  117ترخآ ،

یهلا ياهتمعن  نوماریپ  118رکفت 

یهلا ياهتمعن  لابق  رد  ناسنا  119هفیظو 

نآ راثآ  لوبقم و  120زامن 

120هراشا

زامن یلوبق  لوا  120طرش 

زامن یلوبق  مود  121طرش 

زامن یلوبق  موس  121طرش 

رگید 121طیارش 

لوبقم زامن  122راثآ 

ایح نوماریپ  122یثحب 

122هراشا

مالسا سابل  122ایح ،

نآ قیداصم  بولطم و  124يایح 

تلاجخ اب  ایح  125توافت 

ایح 127نیرتبولطم 

مالسا مکحم  هیاپ  تیبلها ، 128تبحم 

128هراشا

مالسا ساسا  تیبلها ، 129تبحم 

تیبلها تبحم  اب  نید  هطبار  129نییبت 
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تیاده هیاپ  تلاسر و  دزم  تیبلها ، 130تبحم 

بیط موحرم  تیبلها : بحم  کی  زا  131يدای 

تیبلها نانمشد  هب  ناقفانم  132ریسفت 

133یقرواپ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


قداص نایوجهر  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ياهدنپ 

باتک تاصخشم 

يدـهمدمحم شراگن  قیقحت و  ، 1313 يدزی ، حابـصم  یقتدـمحم  قداص / نایوجهر  هب  هر ) ) قداص ماما  ياهدـنپ  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
312 ص. يرهاظ : تاصخشم  . 1389 تاراشتنا ، زکرم  هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  مق : رـشن : تاصخـشم  یمقيردان .
40000 کباش : . 1/2 - 2 تاکشم ؛ . 75 قالخا ؛ هرامش 505 . ( هر ؛ ) ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم  تاراشتنا  زکرم  تسورف :
، مشش ماما  (ع ،) دمحم نبرفعج  عوضوم : سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای : مود . پاچ  تشاددای : : 978-964-411-334-5 لایر

هـسانش هعیـش  ثیداحا  عوضوم : راصق  تاـملک  148ق -- .  - 83 مشـش ، ماما  (ع ،) دـمحم نبرفعج  عوضوم : ثیداـحا  148ق -- .  - 83
: ییوـید يدـنب  هدر  BP45/2/م6پ9 1389  هرگنک : يدـنب  هدر  تاراـشتنا  هر .)  ) ینیمخ ماـما  یــشهوژپ  یــشزومآ و  هســسوم  هدوزفا :

1705361 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/9553

راتفگ شیپ 

نارگید دهاوخیم  هک  سک  نآ  تسا . یساسا  مزال و  یطرش  زوسلد ، قداص و  هاگآ ، يامنهار  یبرم و  نتشاد  یناسنا ، لماکت  ریـسم  رد 
رد ار  وا  ورهر ، یعقاو  حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  اهنت  يزوس ، لد  تقادص و  اب  دیاب  نآ ، رب  هوالع  دشاب . هتفای  هر  دیاب  دوخ  دنک  تیاده  ار 
هار ناورهر  مهم  ياههغدـغد  زا  یکی  هشیمه  ییامنهار ، ربهار و  داتـسا ، نینچ  نتفای  دـنک . يریگتسد  تیادـه و  یقیقح  لامک  هب  لـین 
هب هار ، نیا  نزهر  نادایـش  هارمگ و  ناربهار  ماد  رد  ندـمآ  راتفرگ  رثا  رد  هک  یناسک  دنرایـسب  تسا . هدوب  تقیرط  ناگدـنیوج  تقیقح و 

ناکلاس ور ، نیا  زا  تسا . هدیدرگن  ناشیا  دیاع  یماک  خلت  تکاله و  طوقس و  زج  یبیصن  یبایماک ، تداعـس و  لامک و  هب  ندیـسر  ياج 
نیا رد  دنشاب . لاعتم  قح  هاوخددم  هتـسویپ  و  فاکـشوم ، ساسح و  رایـسب  مهم ، نیا  رد  هک  تسا  هتـسیاب  ار  تلیـضف  ناقـشاع  تقیقح و 
يداو زا  داهن و  رس  تشپ  ار  اههنتف  نیگمهس  جاوما  ناوتیم  نانآ  هب  کسمت  اب  هک  دنتسه  یقداص  نایامنهار  رغصا ، ربکا و  لقث  ود  نایم ،

نا اـم  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  دوـمرف : تیادـه  ناراد  مچرپ  هلـسلسرس  تلاـسر و  مـتخ  هـک  درک ؛ روـبع  تمالـس  هـب  تلالـض  تریح و 
ییاج هب  هر  زگره  قطان  نآرق  یهارمهیب  تماص  نآرق  ساسا ، نیا  رب  [. 1 ... ] یتیبلها یترتع  هللا و  باتک  يدعب  اولضت  نل  امهب  متکسمت 

ام يور ، نیدب  اولضت . نل  امهب »  » متکسمت نا  ام  دومرف : هک  ارچ  دش ؛ دهاوخن  تلالض  زا  تمالس  تنامـض  تیاده و  غارچ  درب و  دهاوخن 
هللادـبع اب  هارمه  میناوخیم و  ارف  مالـسلامهیلع  تیبلها  هلالـس  زا  قداص  یماما  قطان و  ینآرق  اب  یهارمه  هب  ار  قیاش  ناورهر  اج  نیا  رد 
ترـضح هنازرف ، داتـسا  قالخا  ياهسرد  دمآ ، دهاوخ  یپ  رد  رـضاح  باتک  رد  هچنآ  میوشیم . هبیط  هرجـش  نیا  نیچ  هشوخ  بدنج  نب 
تیبلـها بتکم  هـب  نادـنمهقالع  هحفــص 14 ]  ] بــالط و زا  یهورگ  عـمج  رد  هـک  تـسا  يدزی  حابــصم  یقتدــمحم  داتــسا  هللا  تـیآ 

دوخ ثحابم  زا  هلسلس  نیا  روحم  داتسا ، ترـضح  تسا . هدیدرگ  داریا  ات 1378  ياهلاس 1376  یط  مق و  هیملع  هزوح  رد  مالـسلامهیلع ،
بدنج نب  هللادبع  مان  هب  ناشیا  باحصا  زا  یکی  تیاور ، نیا  رد  ترضح  نآ  بطاخم  دناهداد . رارق  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  ار 
كولس ریس و  يزاسدوخ و  ریسم  رد  هک  یناسک  يارب  اعطق  هک  دناهدومرف  نایب  ار  هدنزرا  دیفم و  رایـسب  یبلاطم  نآ ، رد  ترـضح  تسا و 

يرای رثا  نیا  راشتنا  پاچ و  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  هیلک  زا  مینادیم  مزال  دشاب . اشگهار  رایـسب  دناوتیم  دنرادیم ، رب  ماگ  هللا  یلا  برقت  و 
رکـشت ریدقت و  دناهداد ، ماجنا  ار  نآ  شیاریو  ییاهن و  نیودت  راک  هک  يردان  يدـهم  دـمحم  مالـسالا  تجح  بانج  هژیو  هب  دـناهدناسر ،

هحفص  ] هللاهمحر ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  مییامن . تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  ار  ناشیا  تاقیفوت  دیزم  هدومن ،
[15
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مالسلامهیلع تیبلها  یعقاو  ناتسود 

هراشا

مث الدب . اهب  نودیری  ام  یتح  مهنیعا  یف  ةرخالا  تلج  دقل  انءایلوأ و  الا  اهیف  دصقی  امف  رورغلا  راد  یف  هلئابح  سیلبا  بصن  دـقل  هللادـبع  ای 
هب امم  اوشحوتـسا  هللااب و  اوسنا  مجعالا  ودـعلا  مقرالا و  عاجـشلا  ۀـلزنمب  مهدـنع  ایندـلا  تناـک  اـمنا  ارون و  تیـشح  بولق  یلع  هآ  هآ  لاـق 

[. 2 . ] ۀیلب لک  عفرت  ۀنتف و  لک  فشکت  مهب  اقح و  یئایلوا  کئلوا  نوفرتملا  سنأتسا 

ناسنا يرطف  شیارگ  ادخ ، هب  برقت 

رد شحور  نتفرگ  جوا  يونعم و  تالامک  هب  ندیـسر  وا ، يرطف  شیارگ  نیرتقیمع  نیرتالاب و  هکلب  ناسنا ، يرطف  ياـهشیارگ  زا  یکی 
دریگب جوا  توکلم  ياضف  رد  ياهدنرپ  دننام  دهاوخیم  ییوگ  تسا ، نآ  یپ  رد  هک  دراد  ياهدـشمگ  اترطف  ناسنا  تسا . توکلم  ياضف 

هب ادخ ، هب  شاهناهاگآان  يروضح  ملع  دسرب و  يرتیلاع  تاماقم  هب  دنک ، ادیپ  تسد  يرتشیب  تالامک  هب  دهاوخیم  ناسنا  دور . الاب  و 
يهدـشمگ دـبایب . ار  شاهدـشمگ  دوش و  رتشیب  شتفرعم  دـهاوخیم  رتهداس ، ترابع  هب  دوش . لیدـبت  هناهاگآ  يروضح  یلوصح و  ملع 

يونعم تالامک  هب  ندیـسر  يارب  ییاههار  لاـبند  هب  نوگاـنوگ  ماوقا  خـیرات ، لوط  رد  هشیمه  لـیلد ، نیمه  هب  تسا . ادـخ  هب  برق  ناـسنا 
ایبنا دزن  نآ  هبترم  نیرتالاب  اما  دراد ، دوجو  اهناسنا  همه  ترطف  قمع  رد  ینافرع  شیارگ  نیا  دناهتشاذگ . نافرع  مه  ار  نآ  مان  دناهدوب و 

هحفـص 16]  ] يهمئا ناشیا ، زا  سپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سدـقم  دوجو  صوصخ  هب  مالـسلامهیلع ، ادـخ  ياـیلوا  و 
. تسا رتقفوم  هدشمگ  نیا  نتفای  رد  دنک ، لمع  رتشیب  ناشتاروتـسد  هب  دـیامن و  يوریپ  رتهب  اهنآ  زا  سک  ره  تسا . مالـسلامهیلع  راهطا 
ره هب  دوشیم . رجنم  مه  یگرزب  ياهرطخ  هب  یهاگ  هک  دنراد  یتاهابتـشا  تافارحنا و  شیبامک  مادک  ره  رگید ، ياهکلـسم  اههار و  اما 

هجوتم مینک ، ادیپ  هجوت  نآ  هب  تسرد  دوش و  فافش  هاگره  هک  دراد  دوجو  وا  برق  تخانش و  ادخ ، هب  قیمع  یـشیارگ  ام  داهن  رد  لاح ،
هابتـشا هب  دـشاب ، یفخم  هدام  هب  شیارگ  ياهربا  سوه و  اوه و  ياههیال  ماهبا ، ياههدرپ  رد  هاگره  اما  میتسه . هچ  لاـبند  هب  هک  میوشیم 

لاـمک نیمه  ناـسنا  تقلخ  زا  فدـه  ـالوصا  تسا و  يرطف  زاـین ، نیا  میدرگیم . يویند  يداـم و  ياههتـساوخ  لاـبند  هب  مینکیم  روصت 
يهمه هدوب و  یناسنا  تکرح  ریـس و  نیا  يزاسهنیمز  يارب  زین  یهلا  عیارـش  ینامـسآ و  بتک  یحو ، لوزن  تسا . دـنوادخ  برق  ییاـهن و 

یـسایس و لـیاسم  جوا  رد  هللاهمحر  لـحار  ماـما  دـنزاس . راومه  ناـسنا  يوـنعم  لـماکت  نیا  يارب  ار  هار  اـت  دـناهدمآ  مالـسلامهیلع  ءاـیبنا 
مالـسا تسا  تسرد  هک  دـندرکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  ناشیاهینارنخـس  رد  تاقوا ، رتشیب  گنج ، جوا  رد  روشک و  رد  حرطم  یعامتجا 
رارقرب ییادـخ  تموکح  دـننک و  هدایپ  هعماج  رد  ار  یهلا  ماکحا  ات  دـناهدمآ  مالـسلامهیلع  اـیبنا  هدـمآ ، یعاـمتجا  تلادـع  يرارقرب  يارب 

اب طابترا  رد  ام  ییاهن  لامک  تسا و  ام  يرطف  زاین ، نیا  تسا . ادـخ  تفرعم  نآ  رتالاو و  یفدـه  يارب  تسا  همدـقم  اهنیا  يهمه  اـما  دوش ،
زا یخرب  هب  مالـسلامهیلع  راـهطا  همئا  ربماـیپ و  دـنکیم . توعد  ار  مدرم  فدـه ، نیمه  هب  ندیـسر  يارب  زین  مالـسا  دوشیم . فـیرعت  نآ 

. دندشیم رکذتم  احیرص  ار  بلطم  نیا  دنتشاد ، يرتشیب  دادعتسا  تقایل و  هک  دوخ ، نارای  ناتسود و 

یقیقح نافرع  هب  ندیسر  هار  ، تیبلها زا  يوریپ 

رتشیب نآ  یعقاو  ریغ  یبلقت و  عون  دـشاب ، رتاهبنارگ  ییالاک  ردـق  ره  دراد . يرتشیب  نمـشد  دـشاب ، رتشزرا  اب  رتسیفن و  یئیـش  هچ  ره 
ياج هب  دننک و  تسرد  نآ  دننام  ار  يرگید  ياهگنـس  ات  دـننکیم  یعـس  دایز  تسا ، یتمیق  یگنـس  نوچ  ساملا  الثم ، دوشیم ؛ هتخاس 

ریس و نافرع و  تسا . رگید  يوس  زا  نآ  ندوب  دنمشزرا  وس و  کی  زا  یلـصا  يالاک  ندوب  بایمک  لیلد  هب  هلأسم  نیا  دنـشورفب . ساملا 
ره نیا ، زا  هتشذگ  دراد . راکتشپ  تماقتسا و  لماک ، صالخا  هب  زاین  نآ  ندومیپ  هک  لوصولا  بعـص  راوشد و  تسا  یهار  یعقاو  كولس 
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دنچ اهنت  ناسنا ، اهنویلیم  ناـیم  رد  تسا  هحفـص 17 ]  ] نکمم دیامیپب . ار  نآ  زا  یلحارم  دـناوتیم  شیوخ  تیفرظ  تمه و  ردـق  هب  سک 
عون هک  يدارفا  دندایز  شندوب ، يرتشمرپ  الاک و  نیا  تیبوبحم  لیلد  هب  دننک . ادیپ  تسد  نآ  يهیلاع  بتارم  هب  دنناوتب  رامش  تشگنا  رفن 

. تسین راظتنا  فالخ  نیا  و  دراد ، يداـیز  جاور  اـیند  رد  یبلقت  ياـهنافرع  رازاـب  زورما  هنافـسأتم  دـننکیم . هضرع  ار  نآ  یبلقت  یلدـب و 
اهنت ام  رظن  هب  میشاب ؟ بایماک  دوخ  ییاهن  لامک  هب  ندیـسر  رد  مینک و  عابـشا  ار  نامیرطف  زاین  نیا  ات  مینکب  دیاب  هچ  نایم ، نیا  رد  نونکا 

اب اهزیچ  ریاس  ندز  کحم  نانآ و  شور  بتکم و  مالـسلامهیلع و  تیبلـها  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  تخانـش  مهم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هار 
بسانتم رگا  میجنسب ؛ نانآ  تاروتسد  فراعم و  اب  دیاب  ددرگیم ، هیارا  هک  یلمعلاروتـسد  ره  دوشیم و  هضرع  هک  یتفرعم  ره  تسا . نآ 

ریـس و يارب  هک  ییاهشور  نایم  رد  میمهفب  میناوتیم  کحم ، نیا  اب  تسا  یعقاو  ریغ  عون  زا  یلدـب و  هنرگ  و  تسا ، یقیقح  دوب  اـهنآ  اـب 
ماما تیـصو  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  یکی  تسا . رتدیفم  رتملاس و  کی  مادـک  دوشیم ، هضرع  ناسنا  لماکت  كولس و 

. تسا هتشاد  فراعم  تایونعم و  رد  ییالاو  تاماقم  هک  تسا  بدنج  نب  هللادبع  مان  هب  ناشصاخ  باحصا  زا  یکی  هب  مالسلامهیلع  قداص 
هار دنهاوخیم  دنریگیم و  رارق  یحیحـص  ریـسم  رد  هک  یناسک  دـنوشیم ، رکذـتم  دـنهدیم و  رادـشه  ادـتبا  ترـضح  تیـصو ، نیا  رد 

ماما يوس  زا  هتکن  نیا  حرط  دراد . دوجو  ناشیور  شیپ  رد  يرایسب  تارطخ  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  دننک ، یط  ار  یسانشادخ  تسرد 
ام لد  رد  ار  دوخ  هب  نامیا  دـنوادخ  هللادـمحب ، هچرگ  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  نداد  هجوت  يارب  تیاور  نیا  يادـتبا  رد  مالـسلاهیلع  قداـص 
زین مالسا  هب  بوسنم  بهاذم  نایم  رد  نینچ  مه  میاهتفریذپ ؛ ار  مالسا  ینعی  اهنآ ، نیرتلماک  ینامـسآ ، نایدا  مامت  نایم  رد  ام  هداد و  رارق 

تلفغ دـیابن  هتکن  کی  زا  اما  میرادـن ، یلکـشم  چـیه  میاهتفای و  ار  دوخ  هار  ارهاظ  میاهدرک و  باختنا  ار  مالـسلامهیلع  تیبلـها  بهذـم 
. مینک

کلاس يهدننک  دیدهت  رطخ  نیرتگرزب 

درادن یلکشم  رگید  دنک  روصت  دسریم  ییاج  هب  یتقو  ناسنا  دوشیم  بجوم  نیمه  دراد . دوجو  ناسنا  رد  هشیمه  یلبنت  یبلط و  تحار 
، دوریم رتالاب  لماکت  نابدرن  رد  ناسنا  ردق  ره  تسا . لکـشم  لوا  هزات  هک  دینیبیم  دشیدنیب ، بوخ  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، مامت  راک  و 
رد هک  یناسک  دننک . دوعص  نآ  يهلق  هحفص 18 ]  ] هب دنراد  دصق  ياهدع  هک  دینک  روصت  ار  یگرزب  هوک  دوشیم . رتكانرطخ  شطوقس 

طوقـس رتم  ود  یکی  طقف  تسا  نکمم  دنزغلب ، رگا  دنرتالاب ، یمک  هک  اهنآ  دنکیمن . ناشدیدهت  ینادنچ  رطخ  دننکیم ، ریـس  هوک  نماد 
دنهاوخن تاجن  هجو  چـیه  هب  دـننک ، طوقـس  رگا  دـناهتفر ، الاب  هلق  یکیدزن  ات  هک  اهنآ  اما  دـنربیم . رد  هب  ملاس  ناج  هرخالاب  یلو  دـننک ،

ار يزارد  هار  میاهدرک و  یط  ار  لامک  لحارم  زا  يرایسب  هک  تسا  تسرد  تسا . بیترت  نیمه  هب  زین  لماکت  ریسم  رد  ام  تیعـضو  تفای .
. تسا یعطق  ناـمتکاله  رطخ  مینک ، طوقـس  هار  نیب  رد  رگا  ياهلحرم  نینچ  رد  یلو  میـسریم ، دـصقم  هب  میهد  همادا  رگا  و  میاهدوـمیپ ،
ار اهناسنا  يهمه  تلالج ، تزع و  هب  دنگوس  [ 3 [ ؛ نیعمجأ مهنیوغأل  کتزعبف  هک  هدروخ  دنگوس  وا  تسا . ناسنا  گرزب  نمشد  ناطیش 

رتشیپ حیحـص  هار  رد  ناسنا  ردـق  ره  دـنک . فرحنم  قح  ریـسم  زا  ار  اهناسنا  هک  تسا  نیا  رب  وا  شالت  یعـس و  تخاـس . مهاوخ  هارمگ 
اهنآ درادن . يراک  دناهتشاذگن ، هار  نیا  رد  مدق  ادتبا  زا  هک  یناسک  اب  ناطیش  دزاس . فرحنم  ار  وا  ات  دنکیم  شالت  رتشیب  ناطیـش  دورب ،

ناطیش درادیم ، رب  حیحص  هار  رد  مدق  کی  یسک  هک  نآ  ضحم  هب  دنک . فرحنم  ار  اهنآ  ناطیش  تسین  مزال  دنتـسه ؛ فرحنم  ناشدوخ 
ره دوشیم . فعاضم  ناطیـش  شالت  تفر ، شیپ  هب  مدق  ود  رگا  دیامن . فرحنم  ار  وا  ادتبا  نامه  زا  ات  دنکیم  یعـس  دوشیم و  وا  هجوتم 

نایدا و نیب  رد  میاهتخانـش و  ار  قح  هار  هک  ام  نیاربانب  دیامنیم . وا  یهارمگ  يارب  يرتشیب  یعـس  ناطیـش  دورب ، رتولج  هار  نیا  رد  ردق 
. دزاس نامفرحنم  ات  دنکیم  فرص  ار  شیاهورین  دراد و  ام  اب  يرتشیب  ینمـشد  ناطیـش  میاهدرک ، باختنا  ار  اهنآ  نیرتحیحـص  بهاذم ،

مه نامدوخ  یلعف  تیاده  هب  مینک . عمج  ار  نامساوح  الماک  ناطیش  اب  هزرابم  رد  میوشن و  شزغل  راچد  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  سپ 
يارب ار  شیاهورین  مامت  ناطیـش  نوچ  میـشاب ؛ كانمیب  هدنیآ  هب  تبـسن  دـیاب  میرادـن . ربخ  دوخ  راک  تبقاع  زا  اریز  میـشاب ؛ رورغم  دـیابن 
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قداص ماما  بطاخم  نوچ  هتبلا  تسا . هدش  هیکت  نآ  رب  ثیدح  نیا  رد  هک  تسا  ياهتکن  نیلوا  نیا  درک . دهاوخ  فرص  ام  نتخاس  هارمگ 
بـصن دقل  هللادبع  ای  دناهدومرف : دـننک ؛ رکذ  ار  بلاطم  نیا  لیـصفت  هب  هدوبن  يزاین  هدوب ، ترـضح  نآ  صاخ  نارای  زا  یکی  مالـسلاهیلع 

اهیف دصقی  امف  تسا . هدرتسگ  ار  هحفص 19 ]  ] دوخ ياهماد  يراک ، بیرف  ملاع  نیا  رد  ناطیـش  هللادبع ، يا  رورغلا ؛ راد  یف  هلئابح  سیلبا 
ماد هب  ناطیش  یلـصا  فده  رگید ، ترابع  هب  دزادنیب . ماد  هب  ار  ام  ناتـسود  هک  نآ  زج  درادن ، يدوصقم  چیه  مه  راک  نیا  زا  انءایلوا ؛ الا 

. تسا ام  ناتسود  نتخادنا 

تیبلها ناتسود  ياهیگژیو 

نانآ رد  ترخآ  تمظع 

. دـنایناسک هچ  دنتـسه ، ناطیـش  دوصقم  هک  اهنآ  دوش  مولعم  اـت  دـنهدیم  یتاحیـضوت  ناـشدوخ  ناتـسود  يهراـبرد  ترـضح  نآ  سپس 
ترخآ الدب ؛ اهب  نودـیری  ام  یتح  مهنیعأ  یف  ةرخآلا  تلج  دـقل  و  هک : تسا  نیا  اهنآ  تفـص  نیلوا  دنرامـشیم . رب  نانآ  يارب  ار  یتافص 

ییایند و يزیچ  نیب  دوش  ریاد  رما  ییاج  رد  رگا  دـننک . هضواعم  يزیچ  اب  ار  نآ  دنتـسین  رـضاح  هک  اج  نآ  ات  تسا  تمظع  اب  ناشرظن  رد 
. دننک ضوع  ایند  زیچ  چیه  اب  ار  نآ  دنتسین  رضاح  هک  تسا  گرزب  ناشرظن  رد  ترخآ  نانچ  نآ  يورخا ،

اهنآ لد  ندوب  رونرپ 

هک نیا  هب  دراد  یگتسب  میتسه ، انـشآ  تاریبعت  نیا  اب  ردقچ  ام  هک  نیا  تسا ! رونرپ  نانآ  ياهلد  ردقچ  ارون ؛ تیـشح  بولق  یلع  هآ  هآ ،
هک تسا  ینزخم  ای  هچقودنص  تسا ، یفرظ  دننام  وا ، حور  بلق و  ناسنا ، نطاب  میشاب . هتشاد  سنا  مالسلامهیلع  تیبلها  فراعم  اب  ردقچ 

ياـهورین ناوتیم  تاـسوسحم ، رد  هک  روط  ناـمه  تسا . مکارتـم  ياـهورین  زا  رپ  نزخم  نیا  دوـشیم . هتـشابنا  نآ  رد  یفلتخم  ياـهزیچ 
نامه دوشیم . هریخذ  يونعم  ياهورین  ناـسنا ، بلق  رد  درک . يراـک  نینچ  ناوتیم  مه  تاـیونعم  رد  درک ، هریخذ  ییاـج  رد  ار  یمکارتم 

دراد دوجو  يونعم  یتینارون  مه  تایونعم  ملاع  رد  تسا ، ورین  رهظم  نیرتهدش  هتخانـش  نیرتگرزب و  رون  تاسوسحم ، ملاع  رد  هک  هنوگ 
دوخ بلق  ییاهتقایل ، بسک  اب  دـناوتیم  یناسنا  ره  تسا . ییادـخ  یتبهوم  رون ، نیا  ددرگ . یم  هتـشابنا  دریگیم و  اج  ناسنا  لد  رد  هک 

يدام ياهتذل  هب  درادن ، نآ  قرب  قرز و  ایند و  هب  یهجوت  هک  تسا  نیا  مه  رون  رپ  لد  يهناشن  ددرگ . رون  زا  رپ  شلد  ات  دـنک  هدامآ  ار 
لابند دـنزودیم و  مشچ  ایند  قرب  قرز و  هب  هک  یناـسک  سکع ، هب  اـما  تسا . يورخا  يونعم و  لـیاسم  هب  شهجوت  طـقف  ددـنبیمن ، لد 

رد دـننک . یمن  كرد  ار  يونعم  لیاسم  هحفص 20 ]  ] شزرا دنیبیمن و  ار  قیاقح  ناشمـشچ  تسا ، یناملظ  ناشنطاب  دنايدام ، ياهسوه 
. دنروخیم ار  نآ  يهدنبیرف  رهاظ  لوگ  هجیتن ،

ییارگایند زا  بانتجا 

تسا كانرطخ  رایـسب  يرام  نوچ  مه  مالـسلامهیلع ) تیبلها  ناتـسود   ) نانآ دزن  ایند  مقرالا ؛ عاجـشلا  ۀلزنمب  مهدنع  ایندلا  تناک  امنا  و 
ریاس ات  دنتـسیایم  دوخ  مد  يور  اهارحـص  رد  یهاگ  دنتـسه -  مه  كانرطخ  رایـسب  هک  اـهرام -  زا  یخرب  تسا . اـهنآ  نتفیرف  رظتنم  هک 

وا دوشیم ، کیدزن  اهنآ  هب  یتقو  اما  تسا ، یتخرد  کشخ  يهخاش  دنکیم  روصت  دنیبب  ار  اهنآ  رود  زا  هک  ره  دنهد . بیرف  ار  نارادناج 
تسا رظتنم  هداتسیا و  ناشهار  رد  هک  دننیبیم  هدنبیرف  يرام  تروص  هب  ار  ایند  ام  ناتسود  دیامرفیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  دنعلبیم . ار 

نانآ رظن  رد  ایند  مجعألا ؛ ودـعلا  و  دـنروخن . ار  نآ  بیرف  ات  دـنبظاوم  دـننکیم و  هاگن  اـیند  هب  هنوگ  نیا  هشیمه  دـهد . بیرف  ار  اـهنآ  اـت 
. دنکیمن محر  وا  هب  دنک ، ادیپ  طلست  ناسنا  رب  هاگره  دمهفیمن ؛ باسح  فرح  هک  تسا  قطنمیب  ینمشد  دننامه 
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ادخ اب  سنا 

يدام ياهسوه  اب  اهنت  ناشـسنا  دنریگب و  سنا  ادـخ  اب  دـنناوتیمن  الـصا  هک  ناتـسرپایند  فالخ  هب  تسا ؛ ادـخ  اب  نانیا  سنا  هللااب ؛ اوسنا 
کیراـت نادـنز  رد  ییوـگ  دـنناوخب ، بلق  روـضح  اـب  زاـمن  تعکر  ود  دـننامب و  اـهنت  یقاـتا  رد  یتدـم  دـنهاوخب  رگا  ناتـسرپایند  تسا .

ات دنرظتنم  نانآ  دنریگیمن . سنا  اهزیچ  نیا  اب  دنتسین ؛ نینچ  ادخ  يایلوا  اما  دنریگب . ار  ناشناج  دنهاوخیم  دناهدمآ و  راتفرگ  ياهدنشک 
رد ات  دسرب  بش  زامن  تقو  دنرظتنم  دنزامن . تقو  ندیـسر  رظتنم  دننک . رارقرب  طابترا  دوخ  یلـصا  بوبحم  اب  دنریگب و  هرانک  اههناگیب  زا 

. تسا اهنآ  تذـل  نیرتگرزب  وا  اب  زاین  زار و  و  تولخ ، رد  روضح  دـنربیم . تذـل  ییاهزیچ  نینچ  زا  نانآ  دـنزادرپب . تداـبع  هب  تولخ 
یئایلوا کئلوا  دـننکیم . تشحو  دـنراد ، سنا  نآ  اب  اهنارذـگ  شوخ  نافرتم و  هک  ییاـهزیچ  زا  نوفرتملا ؛ سنأتـسا  هب  اـمم  اوشحوتـسا 

مهب و  دـنکیم . اهنآ  نداد  بیرف  فرـص  ار  شمه  تسا و  ناشلابند  هب  ناطیـش  هک  اهنامه  دنتـسه ؛ نم  یعقاو  ناتـسود  نامه  نانیا  اقح ؛
هعماج زا  ار  ییالب  ره  دنکیم و  عفر  ار  ياهنتف  ره  ناشیا  هطـساو  هب  دنوادخ  هک  دنایناسک  نامه  اهنیا  ۀیلب ؛ لک  عفرت  ۀـنتف و  لک  فشکت 

. تـسا يرکف  هحفـص 21 ]  ] يداـقتعا و يوـنعم ، ياـههنتف  رتشیب  مالــسلامهیلع  تیبلـها  نآرق و  ناـسل  رد  هـنتف »  » زا روـظنم  درادیمرب .
زا شخب  نیا  زا  هدافتـسا  لصاح  دوشیم . عفر  یناسک  نینچ  يهلیـسو  هب  دوشیم ، ادـیپ  هعماج  ناـیم  رد  هک  یتدـیقع  يرکف و  تاـفارحنا 

. دوشیم ادیپ  مالسلامهیلع  تیبلها  تیالو  وترپ  رد  وا  هب  برق  ادخ و  تفرعم  حیحـص  هار  هک  تسا  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  شیامرف 
فیاظو هب  ندرکن  لمع  اـب  نیا  هتبلا  تسا . اـیند  هب  ییاـنتعایب  دنتـسه ، مالـسلامهیلع  تیبلـها  تیـالو  ياراد  هک  یناـسک  يهناـشن  نیلوا 

دنیبب دـیاب  ناسنا  تسا . فیاظو  ماجنا  لحم  ایند  يویند . فیاظو  هب  ندرک  لمع  اب  اـیند  هب  نتـسب  لد  نیب  تسا  قرف  دراد . تواـفت  يویند 
یعقاو تیالو  ياراد  هک  یناسک  ددرگن . هتفیرف  ایند  هب  لاح  نیع  رد  اما  دـهد ، ماـجنا  ار  نآ  توق  ماـمت  اـب  دراد و  ياهفیظو  هچ  هظحل  ره 

ناشسنا تسا و  گرزب  ناشرظن  رد  ترخآ  کچوک و  ناشرظن  رد  ایند  دنیآیم ؛ باسح  هب  اهنآ  ناتسود  زا  دنشاب ، مالسلامهیلع  تیبلها 
هحفص 23] . ] تسا یناطیش  يویند و  روما  اب  اهنآ  سنا  هک  مالسلامهیلع  تیبلها  نانمشد  فالخ  هب  تسا ، ادخ  تدابع  رد 

سفن يهبساحم 

هراشا

اهنم دازتسا  ۀنـسح  يأر  ناف  هسفن  بساحم  نوکیف  هسفن  یلع  ۀلیل  موی و  لک  یف  هلمع  ضرعی  نا  انفرعی  ملـسم  لک  یلع  قح  بدنجنبا  ای 
، بدـنج نب  هللادـبع  هب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ياـیاصو  نییبت  زا  لوا  شخب  رد  ۀـمایقلا . موی  يزخی  ـالئل  اـهنم  رفغتـسا  ۀئیـس  يأر  نا  و 
، یقیقح ناـفرع  ناوـنع  هـب  مالــسلامهیلع  تیبلـها  زا  يوریپ  ادــخ ، هـب  برقت  رد  ناـسنا  يرطف  شیارگ  نوـچ : یتاــعوضوم  يهراــبرد 

مالـسلامهیلع تیبلها  ناتـسود  ياهیگژیو  زا  یخرب  ناطیـش و  يهدرتسگ  ياهماد  رد  هللا  یلا  کلاس  يهدننک  دـیدهت  رطخ  نیرتگرزب 
بلطم همادا  نونکا  دمآ . نایم  هب  نخس  ادخ ) اب  سنا  ییارگایند و  زا  بانتجا  ناشیا ، ياهلد  ندوب  ینارون  نانآ ، رظن  رد  ترخآ  تمظع  )

. میریگیم یپ  ار 

ناسنا يهدش  مگ  يایمیک  تنس ، نآرق و 

ام رظن  رد  هک  یفراعم  یخرب  میهدیم . صیخشت  تواقش  زا  ار  تداعس  هار  يدح  ات  ام  يهمه  مالـسلامهیلع ، تیبلها  زا  يوریپ  تکرب  هب 
اهتدـم دـیاب  هک  تسا  ییاهبنارگ  رهوگ  دـننام  دـناهرهبیب  فراعم  نیا  زا  هک  یناسک  يارب  دـیآیم ، باسح  هب  شزرا  مک  کـچوک و 

هب هنافـسأتم  تسا . هدیـسر  ام  تسد  هب  یتحار  هب  اهرهوگ  نیا  مالـسلامهیلع ، تیبلـها  تکرب  هب  دـنبایب . تسد  نآ  هب  اـت  دنـشکب  تمحز 
هب ندیـسر  يارب  مینکیم  روصت  میریگیمن ؛ راک  هب  بوخ  ار  اهنآ  میهدیمن و  تیمها  نادـنچ  اـهنآ  هب  یگدـنز  رد  یهاـگ  لـیلد ، نیمه 
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نیا تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  دشاب ، هدرک  یثحب  نآ  يهرابرد  یـسک  هن  دـشاب و  یباتک  رد  هن  هک  تشگ  يزیچ  لابند  هب  دـیاب  تداعس ،
هدوب رتمهم  هنیمز  نیا  رد  هک  یلیاسم  هدمآ و  تنـس  باتک و  رد  هتـشاد ، تیمها  ام  تداعـس  يارب  هچنآ  تسا . هابتـشا  روصت  هحفص 24 ] ]
دیابن نیاربانب  دناسرب . شیوخ  برق  هب  ار  ناگدنب  هک  دهاوخیم  دوخ  ادخ  اریز  تسا ؛ هدش  نایب  رتحضاو  هدیدرگ و  دیکأت  نآ  رب  رتشیب 

. میشاب بیرغ  بیجع و  یلیاسم  اهروتسد و  لابند  هب  مینک و  یقلت  تیمها  مک  ار  اهنآ 

سفن يهبساحم 

« سفن يهبـساحم   » يهلأسم دناهدرک ، ثحب  رایـسب  نآ  هرابرد  قالخا  ياملع  هدیدرگ و  دیکأت  رایـسب  تایاور  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
دوخ راب  کی  زور ، هنابش  ره  رد  مک ، تسد  دشکب و  باسح  دوخ  زا  دیاب  سک  ره  هک  هدش  دیکأت  هلأسم  نیا  رب  زین  تیاور  نیا  رد  تسا .

ایآ مینیبب  مینک و  لمأت  نامراتفر  رد  هقیقد  دنچ  مک ، تسد  باوخ ، زا  شیپ  هک  تسا  اهبش  راک  نیا  يارب  عقوم  نیرتهب  دنک . هبـساحم  ار 
ماما مییآرب . نآ  ناربج  ددص  رد  میـشاب و  فرتعم  نآ  هب  میاهداد ، ماجنا  ییاطخ  رگا  هن . ای  تسا  هدوب  تسرد  میاهداد  ماجنا  هک  ییاهراک 
ۀلیل موی و  لک  یف  هلمع  ضرعی  نأ  انفرعی  ملـسم  لک  یلع  قح  بدنجنبا ، ای  دنیامرفیم : بدنجنبا  هب  تیاور  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص 

ره رب  بدنج ، رسپ  يا  ۀمیقلا ؛ موی  يزخی  الئل  اهنم  رفغتسا  ۀئیـس  يأر  نا  اهنم و  دازتسا  ۀنـسح  يأر  ناف  هسفن ، بساحم  نوکیف  هسفن  یلع 
رگا دـشکب ؛ باسح  دوخ  سفن  زا  درادـب و  هضرع  دوخ  رب  ار  شلامعا  بش ، زور و  ره  رد  هک  تسا  مزال  دسانـشیم ، ار  ام  هک  یناملـسم 

. ددرگن ییاوسر  راچد  تمایق  رد  ات  دیامن  شیاشخب  بلط  تفای ، یتشز  راک  رگا  دیازفیب و  نآ  رب  تفای ، اهنآ  رد  یبوخ  راک 

هبساحم هب  ناسنا  يهدنزاس  راداو  لماع 

دنکیم و بستنم  ام  هب  ار  دوخ  دسانـشیم و  ار  ام  هک  یناملـسم  ره  هک  دنراد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  تیاور ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
ناسنا حور  هب  لاعتم  يادخ  هک  ییاهیگژیو  هلمج  زا  دنک . یـسراو  ار  دوخ  ياهراک  دیاب  دریگب ، ام  زا  ار  شیگدنز  يهمانرب  دـهاوخیم 

ناهج نافوسلیف  زا  يرایسب  هک  تسا  یلیاسم  زا  یکی  نیا  دشاب . هتشاد  تبقارم  تراظن و  دوخ  لامعا  رب  دناوتیم  هک  تسا  نیا  هدرک  اطع 
دناوتب هک  نیا  اما  دشاب ، هتشاد  رظن  نانآ  ياهراتفر  هحفـص 25 ]  ] اهراک و نارگید و  هب  دناوتیم  الومعم  سک  ره  دناهدنام . ریحتم  نآ  رد 

هب یبوخ  هب  دـنراد ، یتاعلاطم  سفن  تفرعم  يهرابرد  هک  یناسک  تسا . یمدآ  حور  مهم  ياهیگژیو  زا  دـشاب  هتـشاد  رظن  مه  شدوخ  هب 
هچ نیا  هک  نیا  دـنک و ... خـیبوت  دـیامن ، هیبـنت  دـنک ، قـیوشت  ار  دوـخ  دـناوتیم  هک  تسا  يدوـجوم  ناـسنا  هک  دـناهدرب  یپ  تیعقاو  نـیا 

نیاربانب تسا . هدرک  تمحرم  ناسنا  هب  هک  تسا  دنوادخ  فاطلا  زا  یکی  نآ ، زا  هتشذگ  اما  دراد ، لصفم  یثحب  هب  زاین  تسا  یتیصوصخ 
ای تسا  هداد  ماجنا  یبوخ  راک  ایآ  دنیبب  دنک ؛ یـسررب  ار  دوخ  لامعا  راب  کی  مک ، تسد  زور ، هنابـش  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  دیکأت  دروم 
زا یفطل  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  درک ، هدهاشم  شلامعا  رد  یبوخ  راک  رگا  دـشاب ، دوخ  لامعا  سرباسح  دـیاب  ناسنا  تیاور ، نیا  قبط  هن .
ادخ ادتبا  یتلاح ، نینچ  رد  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تایاور  رد  دهد . ماجنا  رتشیب  ار  راک  نآ  هک  دهاوخب  قیفوت  وا  زا  تسا ، ادـخ  بناج 
دوخ لامعا  رد  یشزغل  مه  رگا  دهد . ماجنا  يرتشیب  رتهب و  ياهراک  ادرف  ات  دنک  تیانع  قیفوت  هک  دهاوخب  وا  زا  سپـس  درازگ ، رکـش  ار 

ای دیامن  اضق  هدش ، توف  وا  زا  یلمع  رگا  الثم ، دراد ؛ یمزاول  هبوت  یهاگ  هتبلا  دـیامن . هبوت  همه ، زا  شیپ  دـنک و  كرادـت  درک ، هدـهاشم 
وا حور  رد  دـب  ياهراک  ات  دـیامن  ناربج  ار  نآ  هداد ، ماجنا  يرگید  تشز  راک  هچ  نانچ  ای  دـنک و  ادا  هتخاس ، عیاض  یـسک  زا  یقح  رگا 
مه ار  هتکن  نیا  هبـساحم ، هب  هراشا  نمـض  دوخ ، تاملک  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دوشن . اوسر  زین  تمایق  رد  تیاهن ، رد  دنکن و  خوسر 

يراک میـشاب و  بقارم  الماک  ام  ات  دنکیم  باجیا  رادشه  نیا  ددرگن . اوسر  تمایق ، رد  ات  ۀـمیقلا ؛ موی  يزخی  الئل  هک : دـنوشیم  رکذـتم 
زا دش . میهاوخ  التبم  ترسح  هب  تشاد و  دهاوخن  دوجو  ناربج  يارب  یهار  رگید  زور ، نآ  رد  هک  ارچ  میوش ؛ اوسر  تمایق  رد  هک  مینکن 
نآ كرت  ای  ماجنا  هب  تبـسن  دـنکن  كرد  ار  يراک  ررـض  ای  دوس  ناسنا  یتقو  اـت  اریز  تسا ؛ رثؤم  مهم و  ییاهرادـشه  نینچ  یحور ، رظن 
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وا هچنآ  زین  دوشیم . وا  دیاع  راک  زا  هک  تسا  یتحلـصم  عفن و  دنکیم ، يراک  ماجنا  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  یلماع  دهدیمن . ناشن  یتبغر 
مـسجم نامرظن  رد  ار  نآ  دـیاوف  دـیاب  مینک ، ارجا  یحیحـص  يهمانرب  میهاوخب  رگا  تسا . يراتفرگ  زا  سرت  درادیم ، زاب  نآ  ماـجنا  زا  ار 

، هزیگنا نودـب  راک  هجیتن ، رد  لـیاسم و  نیا  هب  هجوت  مدـع  میهد . ماـجنا  رتهب  ار  نآ  میـشاب و  هتـشاد  نآ  ماـجنا  يارب  ياهزیگنا  اـت  مییاـمن 
یباذـع ره  زا  هک  هحفـص 26 - ]  ] ینامیـشپ زا  يریگولج  يارب  نیاربانب  دریگن . يدـج  ار  لیاسم  دـیایب و  راب  لبنت  ناـسنا  دوشیم  بجوم 

هناشن نیا  تسا . ةرـسحلا » موی  ، » تمایق ياهمان  زا  یکی  دـنک . یگدیـسر  دوخ  باسح  هب  ـالاح  نیمه  زا  دـیاب  ناـسنا  تسا -  رتكاـندرد 
دـشاب هتـشادن  هجوت  ناسنا  رگا  تسا . باسحلا » موی   » نآ ياهمان  زا  رگید  یکی  تسا . ینامیـشپ  يهلأسم  زا  یـشان  یحور  باذع  تیمها 

شیاهراک هب  هک  دـتفایمن  رکف  هب  دـنکیمن و  تیلوؤسم  ساسحا  دنـشکیم ، باسح  وا  زا  دوشیم و  یگدیـسر  شیاهراک  هب  يزور  هک 
مه شیاهراک  تایئزج  هب  تسا ، يدـج  هلأسم  هک  دـنادب  رگا  اما  دراـمگ ؛ تمه  يراـک  هب  اـی  دـنک  كرت  ار  يراـک  دـهدب ، یناـماسورس 

یشومارف نامه  تسا ؛ باسح  زور  یـشومارف  لیلد  هب  تمایق  باذع  هک  تسا  هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  زین  نآرق  رد  دنکیم . یگدیـسر 
هللا لیبس  نع  نولـضی  نیذلا  نا  دشاب : هتـشاد  لابند  هب  ار  يدـبا  باذـع  تیاهن ، رد  هک  دوش  ییاهراک  بکترم  ناسنا  دوشیم  بجوم  هک 

هب تسا  نکمم  دنچ  ره  دـناهدرب ، دای  زا  ار  باسح  زور  هک  تسا  یناسک  يارب  باذـع  نیا  [ 4 . ] باسحلا موی  اوسن  امب  دیدش  باذـع  مهل 
لقن ار  ردارب  ود  ناتساد  میرک  نآرق  دراذگیمن . ریثأت  ناشلامعا  رد  تسین و  هدنز  تسا ، گنرمک  داقتعا  اما  دنشاب ، هتشاد  زین  داقتعا  نآ 

بقارم هک  درکیم  شرافـس  وا  هب  ردق  ره  رگید  ردارب  تشادن . یباتک  باسح و  شلاوما  رد  دوب و  راب  دـنبیب و  اهنآ  زا  یکی  هک  دـنکیم 
یتمایق منکیمن  روصت  [ 5 [ ؛ ابلقنم اهنم  اریخ  ندجأل  یبر  یلا  تددر  نئل  ۀـمئاق و  ۀـعاسلا  نظأ  ام  تفگیم : دـشاب ، دوخ  رادرک  لامعا و 
مهاوخ ایند  نیا  زا  رتهب  یلزنم  زین  ناهج  نآ  رد  مدرگ ، زاب  دوخ  يادـخ  يوس  هب  نم  دـشاب و  یتمایق  ادـخ و  مه  ضرف  هب  رگا  دوش و  اپرب 

، داعم هب  داقتعا  یـساسا  نکر  اریز  درادن ؛ ياهدیاف  داعم  هب  يداقتعا  نینچ  دـیوگب ، هک  تسا  نیا  ناتـساد  نیا  لقن  زا  نآرق  دوصقم  تفای .
فرـص هنرگ  و  مینیبب ، ار  ناملامعا  يهجیتن  ات  میوشیم  هدـنز  ناهج  نآ  رد  هک  تسا  داقتعا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  تسا . باسح  هب  داقتعا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . ایند  نیمه  رد  راک  تبقاع  هب  هجوت  يداقتعا  نینچ  يهمزال  درادن . ییآراک  ندش  هدنز  هب  داقتعا 
رارق هبـساحم  دروم  ار  دوخ  دنـسرب ، امـش  باـسح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  [ 6 [ ؛ اوبـساحت نأ  لبق  مکـسفنا  اوبـساح  دنیامرفیم : یتیاور  رد  ملس 
اقیقد اهنآ  قباطم  ددرگیم و  یگدیـسر  شلامعا  يهمه  هب  يزور  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ناسنا  رد  يرواب  نینچ  رگا  هحفص 27 ] . ] دیهد

. دشکیم باسح  دوخ  زا  دتفایم و  دوخ  سفن  يهبساحم  رکف  هب  دوشیم ، هداد  رفیک  ای  شاداپ 

هبساحم لحارم 

تایآ و هراب  نیا  رد  دناهتـشون . ییاـهباتک  عوضوم  نیا  صوصخ  رد  اـملع  زا  یخرب  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  سفن  يهبـساحم  يهلأـسم 
هدش هداد  دارفا  هب  ییاهلمعلاروتسد  یقالخا ، ياهباتک  رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  نآ  نوماریپ  یناوارف  ياهثحب  میراد و  يرایـسب  تایاور 
حبـص لوا  زا  ینعی  تسا ؛ هطراشم  لوا  تسا : هدـش  هدرمـش  هلحرم  راهچ  ای  هس  سفن  هبـساحم  يارب  دـنزادرپب . مهم  نیا  هب  رتهب  دـنناوتب  ات 

زور لوط  رد  ینعی  تسا ؛ هبقارم  مود  دزیهرپب . زین  ناهانگ  زا  دهد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  شفیاظو  زور  نآ  هک  دنک  طرـش  شدوخ  اب  ناسنا 
دوخ ياهراک  باسح  هب  بش ، رخآ  رد  هک  تسا ، هبساحم  موس  دنکن . یطخت  هدرک  دهع  دوخ  اب  هچنآ  زا  ات  دشاب  شلامعا  دوخ و  بقارم 

ياملع زا  یخرب  هک  مراهچ  هلحرم  تسا . هتـشاد  یهاتوک  رادقم  هچ  هدرک و  لمع  شیوخ  فیاظو  هب  رادقم  هچ  هک  دنک  یـسررب  دـسرب ؛
دوخ اهنآ  ناربج  هب  دش ، شراتفر  رد  یتاهابتـشا  اهشزغل و  هجوتم  هبـساحم  رد  ناسنا  رگا  ینعی  تسا ؛ هبتاعم  دناهدرک  رکذ  ار  نآ  قالخا 

يرگید ریخ  راک  ای  دیامن  توالت  نآرق  يردـق  ای  دـنک  قافنا  یغلبم  ای  دریگب  هزور  ار  دـعب  زور  هک  دـنک  مزلم  ار  دوخ  الثم  دـنک ؛ هیبنت  ار 
رگا ات  تسا ، شیوخ  زا  ندیـشک  باسح  سفن  دراد  تیمها  همه  زا  شیب  هچنآ  هبـساحم  يهلأسم  رد  دوش . تاـفام  ناربج  اـت  دـهد  ماـجنا 

نآ كرادـت  رکف  هب  میدوب ، هدـیزرو  روصق  رگا  میهاوخب و  ار  نآ  يهمادا  قـیفوت  مینک و  رکـش  ار  ادـخ  میدوـب ، هداد  ماـجنا  یبوـخ  راـک 
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. میتفیب

هبساحم باب  رد  یتاکن 

هراشا

هحفص 28] : ] مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  مهم  تاکن  سفن ، هبساحم  هرابرد 

هانگ زا  بانتجا 

هار یفرعم  نمـض  هدـیرفآ و  ار  ام  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  هچ ؟ ینعی  هانگ  الـصا  هک  دـشیدنیب  رتشیب  هانگ  يهرابرد  دـیاب  ناسنا 
زین ایند  نیا  زا  ریغ  يرگید  ملاع  میدـقتعم  نینچ  مه  تسا . هداد  رارق  ام  دوخ  راـیتخا  رد  ار  اـهنآ  زا  کـی  ره  باـختنا  اـم ، هب  دـب  بوخ و 

ياـضتقم مینیبیم . شاداـپ  رفیک و  دوشیم و  یگدیـسر  میاهدرک  اـیند  نیا  رد  هک  ییاـهباختنا  ناـمیاهراک و  هب  نآ  رد  هک  دراد  دوجو 
ات میاهتـشاذگ  اپ  اـیند  نیا  هب  اـم  مینک . هدافتـسا  لکـش  نیرتهب  هب  میراد  راـیتخا  رد  هک  يرمع  يهیامرـس  زا  هک  تسا  نیا  يداـقتعا  نینچ 

هجوت دـیاب  نیاربانب  میدرگ . دـنمهرهب  نآ  جـیاتن  زا  يدـبا  یگدـنز  رد  ات  میـسرب  لامک  هب  مینک و  يزاسدوخ  یلحارم  یط  میوش ، ناحتما 
هک هنوگ  نامه  تسا . يویند  یگدنز  هب  تبـسن  ینینج  یگدنز  ریظن  ترخآ ، اب  هسیاقم  رد  یتقوم و  ایند  نیا  یناگدـنز  هک  میـشاب  هتـشاد 

هاتوک ههرب  نیا  رد  مه  ام  دوش ، یناهج  نیا  یگدنز  يهدامآ  هک  نیا  يارب  مه  نآ  دـنارذگیم ، ردام  مکـش  رد  ار  یهام  دـنچ  طقف  نینج 
. تسا يرایتخا  یناهج  نیا  دـشر  یلو  دوب ، يرهق  ینینج  دـشر  هک  توافت  نیا  اب  میوشیم ، هدامآ  يدـبا  یگدـنز  يارب  ییایند ، یگدـنز 

چیه هب  شندوب ، يدـبا  لیلد  هب  ترخآ  ناهج  یلو  تسا ، هسیاقم  لباق  تدـم  ثیح  زا  يویند  یگدـنز  اـب  ینینج  یگدـنز  نآ ، رب  هوـالع 
ـالتبا و لـحم  اـیند  نیا  دـنکیم ، یفرعم  نید  هک  هنوگ  نآ  تروـص ، ره  هب  تسین . هسیاـقم  لـباق  یناـهج  نیا  دودـحم  یگدـنز  اـب  هجو ،

فک زا  هک  ياهیامرـس  لـباقم  رد  مینیبیم  مینک ، هاـگن  شرگن  نیا  اـب  رگا  مینک . اـیهم  رگید  ملاـع  يارب  ار  دوـخ  دـیاب  تسا . يزاـسدوخ 
دازتسا ۀنـسح  يأر  نا  مینک ؛ رکـش  ار  ادخ  دـیاب  تسا و  دـنمدوس  رایـسب  نامیدـبا  یگدـنز  يارب  هک  میروآیم  تسد  هب  يزیچ  میهدیم ،
شیوخ يارب  يورخا  یتخبدب  هیامنارگ ، يهیامرس  فرص  لباقم  رد  میوش ، تلفغ  راچد  ای  میشاب  هتشاد  نیا  زا  ریغ  یشرگن  رگا  اما  اهنم .

یسک هک  نیا  نیب  تسا  قرف  ردقچ  ۀمیقلا . موی  يزخی  الئل  اهنم  رفغتسا  ۀئیس  يأر  نا  مییآرب ؛ نآ  ناربج  رکف  هب  دیاب  سپ  میاهتخاس . ایهم 
رد یسک  هک  نیا  و  دنامب ، یقاب  ياج  رب  شاهیامرس  تروص  ره  رد  اما  دربن ، يدوس  نآ  زا  هک  دشاب  نیا  طقف  شلکشم  و  دنکب ، ياهلماعم 
زا ینعی  تسا ؛ مود  هلماعم  خنـس  نیمه  زا  ندرک  هانگ  دـهدیم . فک  زا  ار  هیامرـس  لـصا  دـنکیم و  مه  ررـض  دربیمن ، هک  دوس  هلماـعم 

هحفص 29] . ] ندیدرگ يدبا  باذع  راچد  يورخا و  تداعس  رمع و  نداد  فک  زا  نایز ؛ ندیرخ  هیامرس و  نداد  تسد 

هدش ماجنا  ناهانگ  تیمک  هب  هجوت 

ددـص رد  میاهدرک و  هاـنگ  ردـقچ  مینیبب  دـیاب  تسا ، تشز  رایـسب  هاـنگ  میدـیمهف  یتقو  هک  تسا  نیا  سفن  هبـساحم  دروم  رد  مود  هتکن 
هتبلا دراپسب . یشومارف  هب  ای  دنک  راکنا  ار  اهنآ  هک  نآ  هن  دشاب ، هتشاد  فارتعا  دنوادخ  دزن  دوخ  ناهانگ  هب  دیاب  ناسنا  مییآرب . نآ  ناربج 

، هتفگ غورد  دنچ  هدرک ، تبیغ  دنچ  الثم   ) تسا هدرک  هانگ  دنچ  بش ، ات  حبـص  لوا  زا  زور  ره  اقیقد  هک  دنک  صخـشم  دـناوتیمن  ناسنا 
میناوتب هک  تسا  یمهم  يهلأسم  نیا  تسا . هدش  هانگ  فرـص  ام  تقو  ردقچ  مینیبب  مینک ، تقد  دیاب  لاح  ره  هب  اما  هدز و )... تمهت  دـنچ 
تبسن وا  یگدنز  زور  ره  ددرگیم  بجوم  دراذگیم و  رثا  ناسنا  لماکت  رد  هبساحم  هک  تسا  نینچ  نیا  میشیدنیب . نامناهانگ  تیمک  هب 

. دوش رتهب  هتشذگ  هب 
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هدش ماجنا  ناهانگ  تیفیک  هب  هجوت 

اب دنراد ، تیمها  تمظع و  هانگ  زا  يرگید  عون  باکترا  لاس  داتفه  ردـق  هب  ناهانگ  زا  یـضعب  تسا . ناهانگ  تیفیک  هب  هجوت  موس  هتکن 
تبیغ و يهرابرد  الثم ، تسا ؛ مهم  هانگ  ندوب  هریبک  ای  هریغـص  هب  هجوت  دـشکن . لوط  رتشیب  هظحل  کی  اهنآ  ماـجنا  تسا  نکمم  هک  نآ 

تسرد هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین  مهم  يهتکن  نیا  هب  هراب ، نیا  رد  دناسریم . ار  نآ  رایسب  حبق  هک  هدش  دراو  يددعتم  تایاور  نآ  تیمها 
هانگ دوخ  هریغـص ، ناهانگ  ندرمـش  کچوک  هک  تسناد  دـیاب  اما  تسا ، رتمک  ریاـبک  زا  ناـشتیمها  دناهریغـص و  ناـهانگ  زا  یخرب  تسا 

. دنکفایم تلفغ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ناطیش  ياهماد  هلمج  زا  نیا  دیآیم و  باسح  هب  هریبک 

تابجاو يهمه  ماجنا 

یفیاظو هزور و  زامن ، ام  هک  دـشاب  نیا  نامروصت  ادـتبا  دـیاش  میروآ . اج  هب  ار  نامتابجاو  همه  میـشاب  بقارم  دـیاب  هک ، نآ  مراـهچ  هتکن 
ام تلفغ  دروم  فیلاکت  زا  يرایسب  اریز  تسا ؛ ناطیـش  ماد  نامه  نیا  میاهدرک ؟ كرت  ار  بجاو  مادک  سپ  مینکیمن ، كرت  ار  نآ  دننام 

تلفغ تابجاو  يرایـسب  زا  زین  دـنراد  راک  رـس و  مالـسلامهیلع  تیبلها  نانخـس  نآرق و  تایآ  هقف ، اب  میاد ، روط  هب  هک  نانآ  یتح  تسا .
تسا تابجاو  يهلمج  زا  همه  رگید ، يرایـسب  هدرک و  تجاح  راهظا  هک  ینمؤم  تجاح  ياضق  محر ، يهلـص  نیدلاو ، هب  یکین  دننکیم .

اهنآ هب  مه  ار  یسایس  یعامتجا و  تابجاو  رگا  میـشابن . اهنآ  زا  يرایـسب  ماجنا  رکف  هب  ام  اهلاس ، هحفـص 30 ]  ] ات یهاگ  تسا  نکمم  هک 
دح ات  دوخ  یعاـمتجا  یـسایس و  لـیاسم  هب  اـم  مدرم  بـالقنا ، تکرب  هب  زورما  دوشیم . رتشیب  رایـسب  ناشدادـعت  مینیبیم  مینک ، هفاـضا 
نیا زا  هک  دنتـسه  ياهدع  مه  زونه  هچ  رگا  دنتـشاد ؛ تلفغ  فیاظو  نیا  زا  يرایـسب  زا  هک  دوب  ینامز  یلو  دناهدرک ، ادـیپ  هجوت  يرایـسب 

اب هزرابم  ملظ ، اب  هزرابم  لهاج ، داـشرا  رکنمزایهن ، فورعمهبرما ، دـنروآیمن . رامـش  هب  دوخ  فیلاـکت  وزج  ار  اـهنآ  دـنلفاغ و  فیاـظو 
هب میناوتیم  یتقو  دـیآیم . باـسح  هب  هریبک  هاـنگ  اـهنآ  رد  یهاـتوک  هک  تسا  تاـبجاو  مها  زا  ینید و ... يرکف و  یتدـیقع ، تاـفارحنا 

میناوتب ات  میشاب  هدروآ  مهارف  فیلاکت  زا  یلودج  هدرک ، يزیر  همانرب  نامیادرف  يارب  لبق ، زا  هک  مینک  لمع  فیاظو  نیا  يهمه  هب  یبوخ 
. مینک لمع  اهنآ  هب  رتهب 

لامعا تحص  طورش  هب  هجوت 

هرهبیب یعقاو  شزرا  زا  نامراک  هک  نآ  زا  لفاغ  میاهداد ، ماجنا  ار  نامفیلاکت  هک  مینکیم  شوخ  لد  اـم  یهاـگ  هک  تسا  نیا  مجنپ  هتکن 
نیا زا  میتسه  مه  لاحـشوخ  میناوخب . زامن  هک  تسا  نیا  ام  يهفیظو  الثم ، میاهدرک ؛ دـساف  ار  نآ  لمع ، ماجنا  زا  سپ  ای  نیح  رد  تسا و 
لوبق دروم  تسرد و  نامزامن  ایآ  هک  مینکیمن  هجوت  اما  میربب ؛ يرتشیب  باوث  ات  مینکیم  تکرـش  مه  تعامج  رد  میناوخیم ، زامن  هک 

، رورغ بجع و  اب  راک ، ماجنا  زا  سپ  مینکیم ؟ تیاعر  ار  لمع  نسح  طیارـش  ایآ  میوشیمن ؟ بکترم  ییایر  اـیآ  هن ؛ اـی  تسه  دـنوادخ 
هب دـیاب  نیاربانب  میزاسیمن ...؟ هابت  ار  ناـمراک  رجا  ندراذـگ ، تنم  اـب  اـیآ  مینکیم  قاـفنا  ـالثم  رگا  اـی  میربیمن ؟ نیب  زا  ار  نآ  يهجیتن 

هحفص 31] . ] مینک هجوت  زین  لامعا  یلوبق  تحص و  طیارش 

هورکم هبتشم و  وغل ، ياهراک  زا  بانتجا  رد  یتح  يرگباسح ،

اهنم دازتسا  ۀنـسح  يأر  ناف  هسفن  بساحم  نوکیف  هسفن  یلع  ۀلیل  موی و  لک  یف  هلمع  ضرعی  نا  انفرعی  ملـسم  لک  یلع  قح  بدنجنبا  ای 
بدـنج نب  هللادـبع  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دـش  هتفگ  هتـشذگ  يهسلج  رد  ۀـمایقلا . موی  يزخی  ـالئل  اـهنم  رفغتـسا  ۀئیـس  يأر  نا  و 
لامعا هب  تبسن  زور  هنابـش  ره  رد  دراد  هفیظو  دشابیم  دنمهرهب  مالـسا  تفرعم  زا  دراد و  ار  ام  بتکم  هب  باستنا  راختفا  هک  ره  دندومرف :
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ادـخ زا  هداد ، ماجنا  یبوخ  ياهراک  دـید  رگا  دـشکب ؛ باسح  شدوخ  زا  دـیاب  سک  ره  رگید ، ترابع  هب  دـشاب . هتـشاد  ياهبـساحم  دوخ 
يزخ و هب  التبم  تمایق  رد  ات  دنک  رافغتسا  هدز ، رس  يو  زا  یشزغل  دید  رگا  دنک و  تمحرم  وا  هب  ار  اهراک  نآ  یتدایز  قیفوت  هک  دهاوخب 
ای هدش ، عقاو  لوبق  دروم  هدوب و  رثؤم  اعقاو  هدز  رس  ام  زا  هک  مه  یبوخ  لامعا  ایآ  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  هبساحم ، رد  دوشن . ییاوسر 

ریثأت ناسنا  تداعـس  رد  تسا و  یعقاو  يهنـسح  یتروص  رد  مه  بوخ  ياـهراک  اریز  تسا ؟ هدیـسرن  یلوبق  يهبترم  هب  هدـیدرگ و  دـساف 
زا دنونشب و  دننیبب و  نارگید  هک  نیا  يارب  دهد ، ماجنا  هعمس  ایر و  تین  هب  ار  بوخ  راک  ناسنا  رگا  دریگ . ماجنا  حیحـص  یتین  اب  هک  دراد 

ناسنا دوشب . مه  وا  طوقـس  بجوم  تسا  نکمم  یتح  هکلب  دوشیمن ، شتداعـس  بجوم  دربیمن و  نآ  زا  یباوث  اهنت  هن  دـننک ، فیرعت  وا 
رگباسح شلاوما  هب  تبـسن  ایند  رد  هک  روط  نیمه  تسا  بوخ  دـنک ، كرد  رتهب  شیاـهراتفر  لـباقم  رد  ار  دوخ  تیعقوم  هک  نآ  يارب 

نآ نارگن  دراد  ياهیامرـس  یـسک  ره  یعیبط ، روط  هب  دـیامن . یگدیـسر  مه  هحفـص 32 ]  ] شلامعا باسح  هب  دـنک و  لمأت  يردـق  تسا ،
چیه هتفر و  نیب  زا  شاهیامرس  هک  دنیبیم  دنکیم ، باسح  یتقو  یهاگ  بساک  رجات و  کی  هن . ای  هتشاد  یفاک  دوس  شبسک  ایآ  هک  تسا 
هکلب هدرواـین ، شیارب  يدوس  اـهنت  هن  هک  دـشاب  هدـیرخ  يزیچ  شاهیامرـس  اـب  هک  تسا  نیا  رتدـب  تیعـضو  تسا . هدـشن  شدـیاع  يدوس 

نیا رب  هوالع  دنتـسه ، هبـساحم  لها  ناشلاوما  رد  هک  یناسک  تسا . هتـشاد  یپ  رد  مه  ییاوسر  و  یگداوناخ ، یحور ، یمـسج ، ياهررض 
دوس هک  دـنهد  ماـجنا  ياهلماـعم  دنتـسه  نآ  لاـبند  هب  هشیمه  مه  دوس  دروـم  رد  دـننک ، باـنتجا  تیعـضو  ود  نیا  زا  دـننکیم  یعـس  هک 

، دـنروآیم تسد  هب  دوس  ناموت  رازه  يراک  رد  يراذـگ  هیامرـس  اب  ـالثم ، هک  دـنوش  هجوتم  رگا  دارفا  هنوگ  نیا  دـشاب . هتـشاد  يرتشیب 
ار هیامرس  ارچ  دنیوگیم : دوخ  اب  دننک و  فرص  دروآیم ، ناشیارب  دوس  ناموت  دصناپ  هک  يرگید  راک  رد  ار  هیامرـس  نآ  دنتـسین  رـضاح 

یلامعا ام  یهاگ  دراد . دوجو  اهتیعضو  نیا  هیبش  میهدیم  ماجنا  ام  هک  مه  یلامعا  دروم  رد  تسا ؟ مک  شدوس  هک  مینک  يراک  فرص 
رگا درادـن ؟ ینامیـشپ  نیا  ایآ  دوشیم . زین  تمایق  رد  ام  تلذ  ییاوسر و  بجوم  هکلب  هتـشادن ، يدوس  نامیارب  اهنت  هن  هک  میاهداد  ماـجنا 

یبسانمان يهنیمز  رد  ای  دراذگب  دکار  ار  نآ  دزادنیب ، نایرج  هب  دراد  يدمآرد  دوس و  هک  يراک  رد  ار  شاهیامرـس  هک  نآ  ياج  هب  ناسنا 
لها تراجت و  لها  هک  یـسک  لاح  ره  هب  یلو  دشاب  هدرکن  يررـض  چیه  دـیاش  تسا ؟ هدادـن  ماجنا  ياهدوهیب  راک  دـنک ، هدافتـسا  نآ  زا 

هدیافیب ياهراک  هنوگ  نیا  دوشیم . تحاران  تسا  هدربن  ياهدیاف  چـیه  شاهلماعم  زا  هک  مه  نیا  زا  هکلب  ررـض  زا  طقف  هن  دـشاب ، باسح 
ياهراک زا  هک  دنایناسک  نانمؤم  [ 7 [ ؛ نوضرعم وغللا  نع  مه  نیذلا  و  میناوخیم : نونمؤم  هروس  رد  دوشیم . هدیمان  وغل »  » عرش ناسل  رد 

چیه هک  مینک  فرص  يراک  رد  ار  نآ  ارچ  دیـسر  راشرـس  يدوس  هب  نآ  اب  ناوتیم  هک  میراد  ياهیامرـس  یتقو  دننکیم . ضارعا  هدیافیب 
، دنربن یبوخ  دوس  ادرف  هلماعم  رد  دناهدیرخ  هک  یـسنج  زا  ادابم  دننارگن  بش  یتح  هک  دنرگباسح  ردق  نآ  دارفا  یخرب  درادن ؟ ياهدیاف 

دنادیمن ناسنا  هک  يراک  ینعی  میـشاب ؛ نینچ  دـیاب  هبتـشم  لامعا  باکترا  دروم  رد  ناملامعا ، رد  زین  ام  دـشاب . بویعم  اهنآ  سنج  اداـبم 
نآ تمرح  هحفـص 33 ]  ] لامتحا تسا و  هبتـشم  نوچ  اما  دـشاب ، مه  حابم  ارهاظ  هحابا  لـصا  ساـسا  رب  تسا  نکمم  و  هن ، اـی  تسا  مارح 

نیقی هک  میرخب  یـسنج  میناوتیم  هک  یمادام  دشاب . فالخ  عقاو  رد  هداد  ماجنا  هک  يراک  دنکن  هک  دشاب  نارگن  دـیاب  نمؤم  دراد ، دوجو 
سوسفا يزور  ادابم  تسا !؟ ندوب  بویعم  هب  كوکشم  هک  میهدب  یـسنج  لباقم  رد  ار  ناملوپ  تسا  لوقعم  ایآ  میراد ، نآ  ندوب  ملاس  هب 

ناسنا رگا  میاهداد ؟ ماجنا  هباشتم  كوکـشم و  يراک  میهد ، ماـجنا  تسرد  دـصرددص  يراـک  میتسناوتیم  یتقو  ارچ  هک  نیا  زا  میروخب 
دنچ ره  هک  ییاـهراک   ) تاـهورکم ماـجنا  هب  دـسرب  هچ  دوشیم ، نارگن  مه  نیا  زا  دـنادب  ار  شاهیامرـس  رمع و  ردـق  دـشاب و  رگباـسح 

(. تسا حوجرم  عرش  رظن  زا  لاح ، ره  هب  یلو  درادن ، باذع 

تدابع رد  ادخ  يایلوا  رظن  تعسو 

كرت ار  تامرحم  میهد و  ماجنا  ار  نامتابجاو  هک  دهد  قیفوت  میهاوخب  ادخ  زا  دـیاب  میتسه ، نامیا  زا  يرتنییاپ  بتارم  رد  هک  هدـنب  لاثما 
یناسک دنکیم ؛ قرف  ام  اب  هک  دنراد  یتابساحم  تسا . اهنیا  زا  رتالاب  رایسب  ناشدید  قفا  هک  دراد  یناگدنب  دنوادخ  مینادب  دیاب  یلو  مینک ؛
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هک دنتسین  نآ  نارگن  اهنیا  تسا . تاهبتشم  تاهورکم و  رد  دنزب  رس  اهنآ  زا  یشزغل  مه  رگا  دنوشیمن و  مارح  بکترم  الصا  هک  دنتـسه 
يارب هک  يراک  یتح  دننکیم  یعـس  اهنآ  هن . ای  دـناهدرک  يوغل  راک  ایآ  دـننیبب  هک  دنتـسه  نآ  لابند  هب  هکلب  هن ، ای  دـناهدرک  یمارح  راک 

دودحم تابحتـسم  تابجاو و  يهریاد  مینکیم  رکف  ام  تسا . رـضم  هک  يراک  هب  دسر  هچ  ات  دـنهدن ، ماجنا  تسا  هدـیافیب  مه  ناشترخآ 
هک نیا  زا  رظن  فرـص  یلو  ندـیباوخ -  ندروخ و  اذـغ  ندرک ، هاگن  ندیـشک ، سفن  دـننام  دـشابیم -  حاـبم  اـم  لاـمعا  رتشیب  و  تسا ،

رگا هک  دـید  میهاوخ  میراد ، يوناث  ناونع  هب  یفیلاکت  هچ  مینادـب  رگا  دنـشاب ؛ مارح  ای  بجاو  تسا  نکمم  يوناث  نیوانع  اب  مه  اـهنیمه 
یتاهبـش میراد و  یفیاظو  هچ  هک  مینک  هجوت  اههبلط  ام  رگا  لاثم ، يارب  میروآیم . مک  تقو  مینک ، تابجاو  فرـص  مه  ار  نامرمع  ماـمت 

ار نامتعاس  رگا 24  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  هاگ  نآ  میهد ، خـساپ  دـیاب  دوشیم ، حرطم  نارگید  يارب  يداقتعا  لیاسم  رد  هک  ار 
تیبلـها فراـعم  هب  هک  ار ، ملاـع  ناـسنا  اـهدرایلیم  میهاوخب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  تسا ، مک  مه  زاـب  مینک  قـیقحت  هعلاـطم و  فرـص  مه 

تسد رد  هحفـص 34 ]  ] تسا یتناما  نیا  میناسرب ، ایند  مدرم  يهمه  هب  ار  فراعم  نیا  میفظوم  ام  مینک . تیاده  دـنراد ، زاین  مالـسلامهیلع 
شنابحاص هب  ار  اـهتناما  هک  دـهدیم  ناـمرف  امـش  هب  ادـخ  8 ؛] [ ؛ اـهلهأ یلا  تاـنامألا  اودؤـت  نأ  مکرمأـی  هللا  نا  دـیامرفیم : نآرق  و  اـم ،

. تاحابم هب  دسر  هچ  دنامیمن ، یقاب  مه  تابحتسم  يارب  ییاج  الصا  هک  دیمهف  میهاوخ  میشاب ، هتشاد  هجوت  فیلاکت  نیا  هب  رگا  دیناسرب .
هک بحتسم  بجاو و  زا  ریغ  يرگید  راک  ره  هب  دنشاب ، هتـشاد  تابحتـسم  ماجنا  يارب  یتصرف  مه  رگا  دنراد  يرتالاب  دید  قفا  هک  یناسک 

تـسود ادخ  اریز  دننکیم ؛ رافغتـسا  مه  هورکم  هبتـشم و  زا  یتح  اهنآ  دراد ، دوخ  ياج  هک  مارح  دـننکیم . رافغتـسا  نآ  زا  دـننزب  تسد 
راک زور  لوط  رد  دننیبیم  دننکیم و  هبساحم  بش  یتقو  دارفا  هنوگ  نیا  [ 9 . ] نوضرعم وغللا  نع  مه  نیذلا  و  دشاب : وغل  لها  ناسنا  درادن 

رتشیب ناشهبساحم  دارفا  نیا  تسا . هدزرس  اهنآ  زا  وغل  راک  دنچ  دننکیم  باسح  اما  دوشیم ، تحار  ناشلایخ  دناهدشن ، بکترم  یمارح 
هچ دناهدرک ، یهاگن  هچ  دیـسریمن ؛ ناشترخآ  هب  يررـض  دـندادیمن  ماجنا  رگا  هک  دـناهداد  ماجنا  ار  راک  مادـک  هک  تسا  تهج  نیا  زا 

نیا زا  رتشیب  ینارگن  دمآیمن . شیپ  ناشترخآ  يارب  یلکـشم  دشیمن  ماجنا  مه  رگا  هک  دناهدینـش ...، ار  ادـص  مادـک  دـناهتفگ ، ینخس 
. دشاب هتشاد  دوس  امتح  هک  دناهدرکن  يراک  فرص  ار  ناشتقو  دناهداد و  ماجنا  ار  اهراک  لیبق  نیا  ارچ  هک  تسا 

زامن زا  رافغتسا 

هچنآ هک  دنتسه  يدارفا  تسا . هابتشا  روصت  نیا  اما  تسین ؛ یـسک  درادن و  ضرف  رگید  میتفگ  لاح  هب  ات  هچنآ  زا  رتالاب  مینک  روصت  دیاش 
تائیـس راربالا  تانـسح  هک  دـننادیم ؛ هاـنگ  تسا ، هداد  اـم  هب  ار  شماـجنا  قیفوت  ادـخ  هک  تسا  شوخ  ناـملد  مینادیم و  تداـبع  اـم  ار 
ةولصلا [ 10 ، ] نیدلا دومع  ةولـصلا  دـندومرف  هک  تسا ؛ زامن  دراد  رارق  ام  بوخ  لامعا  ردـص  رد  هک  ییاهراک  نیرتهب  زا  یکی  نیبرقملا .

میناوخیم ام  هک  ییاهزامن  زا  ادـخ  يایلوا  دـنراد ؟ ینأش  نینچ  ام  ياهزامن  اـیآ  اـما  [ 12 . ] یقت لک  ناـبرق  ةولـصلا  و  [ 11  ] عوضوم ریخ 
ار یتقو  رادقم  تسین . ادخ  يایلوا  نأش  رد  ندناوخ  زامن  هنوگ  نیا  دننادیم . هانگ  ناشدوخ  يارب  هحفص 35 ]  ] ار اهنآ  دننکیم و  رافغتسا 

هارمه لماک  هجوت  اب  ابلاغ  مه  تعاس  کی  نیمه  دسریمن . مه  تعاس  کی  هب  یتح  مینکیم  زامن  ندناوخ  فرـص  تعاس  رد 24  ام  هک 
لد و ادخ  اب  نتفگ  نخـس  ماگنه  هب  هک  تسا  یبدایب  لامک  دشاب . اربم  ریغ  هب  هجوت  زا  دیاب  تسا ، ادـخ  اب  نتفگ  نخـس  زامن  رگا  تسین .
امـش و فرط  هب  ار  شتـشپ  تبحـص  نیب  رد  اما  دـنکیم ، تبحـص  امـش  اب  ناتناتـسود  زا  یکی  هک  دـینک  روصت  دـشاب . رگید  ياج  نامبلق 
هب ار  نامیور  هک  مه  زاـمن  ماـگنه  دـینکیمن ؟ یقلت  ناـتدوخ  هب  تناـها  یتمرحیب و  ار  راـک  نیا  اـیآ  دـنکیم ؛ رگید  فرط  هب  ار  شیور 
هب ام  تروص  ور و  هک  تسین  مسج  دنوادخ  میاهدرک . تشپ  ادخ  هب  عقاو  رد  دـشاب ، يرگید  زیچ  هجوتم  ناملد  رگا  مینکیم ، ادـخ  فرط 
رد میاهدینادرگرب . وا  زا  ار  نامیور  هک  تسا  نیا  لثم  تسین  وا  هجوتم  ناملد  یتقو  دشاب . ادخ  فرط  هب  دیاب  ام  لد  هکلب  دـشاب ، وا  فرط 

هدنمرـش دـیاب  ای  میاهدرک ؟ یتدابع  نینچ  هک  میلابب  نامدوخ  هب  دـیاب  مه  زاـب  اـیآ  دراد ؟ باوث  قاقحتـسا  يزاـمن  نینچ  اـیآ  تروص ، نیا 
زامن رد  هک  یسک  دیامرفیم : هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  میاهدوب ؟ بدایب  ردقچ  هک  میشاب 
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یتقو دـنرتالاب  ام  زا  هک  ییاهنآ  [ 13 [ ؟ دنک خـسم  یغالا  تروص  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  نیا  زا  دـسرتیمن  ایآ  تسا ، ادـخ  ریغ  هب  شهجوت 
اب ردـقچ  میدـناوخ ، هک  ینآرق  اعد و  ای  میدـناوخ ، هک  یحبـص  زاـمن  دنـسرپیم ، دوخ  زا  لاـثم ، يارب  دـننکیم ، هبـساحم  ار  دوخ  لاـمعا 
رد یتح  دننک ، هضرع  هک  دنرادن  يزیچ  دـننیبیم  نوچ  دـننکیم ؛ رافغتـسا  هشیمه  لیلد ، نیا  هب  دوب ؟ هارمه  ادـخ  هب  هجوت  بلق و  روضح 

تاـماقم نیا  هب  هجوت  اـما  میتسین ، حطـس  نیا  رد  هدـنب  لاـثما  هتبلا  دـناهدرک . یبدایب  دـنریگب ، سنا  ناـشبوبحم  اـب  دناهتـساوخ  هک  ییاـج 
کی رگا  میوشن . رورغم  دوخ  هتـسکش  اپ  تسد و  ياهتدابع  نیا  هب  مینکیم و  هچ  میتسه و  هک  مینادـب  هک  تسا  نیا  شاهدـیاف  نیرتمک 

يایلوا میاهدرک ! یتداـبع  بجع  هک  میوشیم  بجع  راـچد  دـنکیم و  هسوسو  ار  اـم  ناطیـش  میناوخب ، هلفاـن  تعکر  ود  میوش  قفوم  بش 
هحفـص  ] قیفوت ام  هب  میهاوخب  ادخ  زا  دیاب  مه  ام  دننکیم . رافغتـسا  دنوادخ  هاگرد  هب  زین  ناشتدابع  رکذ و  زا  هک  ناشناهانگ ، زا  هن  ادـخ 

اهنآ هب  یتهابش  دنک  یعس  ناسنا  هک  نیا  ینعی  مالسلامهیلع  تیبلها  زا  ندرک  يوریپ  عیشت و  مینک . ادیپ  یتهابش  اهنآ  هب  یهاگ  دهد  [ 36
[14 [ ؛ دادـس ۀـفع و  داهتجا و  عروب و  ینونیعا  نکل  کلذ و  یلع  نوردـقت  مکنا ال  الا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـنک . ادـیپ 

ینماد كاپ  ششوک ، مراحم ، زا  بانتجا  اب  یلو  دیزاسب ) یبآ  يهعرج  نان و  صرق  هب  نم  لثم  هک   ) دیرادن ار  نآ  تردق  امـش  هک  دینادب 
ادـخ زا  دـنراد ، دوجو  مه  يدارفا  نینچ  دـنادب  یتـقو  ناـسنا  میوـشب . اـهنآ  لـثم  مینک  شـالت  دـیاب  دـیناسر . يراـی  ارم  يرادهگن  دوـخ  و 

ادخ ناگدنب  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  هبـساحم  بتارم  زا  یکی  لاح ، ره  هب  دنک . ادیپ  تالاح  نیا  زا  یهاگ  هک  دهد  قیفوت  وا  هب  دهاوخیم 
تسا و هانگ  نابرقم  يارب  زامن ، رد  ادـخ  ریغ  هب  هجوت  هک  روط  نامه  دـننادیم ، هانگ  ناشدوخ  يارب  یلاـح » ره  رد   » ار ادـخ  ریغ  هب  هجوت 

هبترم کی  رد  زین  مالـسلامهیلع  ءایبنا  یتح  دـنراد ، یتاجرد  مه  نابرقم  هتبلا  دـیآیم . رامـش  هب  اهنآ  تائیـس  وزج  هدـنب ، لاـثما  ياـهزامن 
. میدیشخب يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  ناربمایپ  زا  یـضعب  [ 15 [ ؛ ضعب یلع  مهـضعب  انلـصف  لسرلا  کلت  دنراد : قرف  رگیدکی  اب  دنتـسین و 
رد دنتسه ؛ ادخ  روضح  رد  هشیمه  اریز  دننادیم ؛ هانگ  کی  ناشدوخ  يارب  ار  نآ  دننک  ادیپ  وا  ریغ  هب  یهجوت  رگا  ادخ  يایلوا  زا  یـضعب 

. میتسه نامدـنزرف  هناخ و  ثحب ، سرد ، راـک ، رکف  هب  رگید ، تـالاح  رد  مینادیم و  ادـخ  لـباقم  رد  روضح  ار  زاـمن  طـقف  اـم  هک  یلاـح 
؛ دننیبیم رضاح  ار  وا  هشیمه  ادخ  ناگدنب  زا  یضعب  اما  میشاب . هتـشاد  ادخ  هب  یهجوت  زامن  ریغ  تاقوا  رد  هک  میرادن  یعمط  مه  نامدوخ 
هب یهجوت  رگا  نیاربانب  دننیبیم . وربور  ادـخ  اب  ار  ناشدوخ  هشیمه  دـننادیم و  یهلا  رـضحم  ار  ملاع  هللاهمحر ، لحار  ماما  شیامرف  هب  انب 
عیب ةراجت و ال  مهیهلتال  لاجر  دیامرفیم : نانآ  فصو  رد  دنوادخ  دنیامنیم . رافغتـسا  دوش ، فرـصنم  وا  زا  ناشبلق  دـننک و  ادـیپ  وا  ریغ 

اههبلط نایم  رد  دنتسه  تسا . یلاع  رایـسب  ماقم  نیا  دزاسیمن . لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  هلماعم ، تراجت و  هک  ینادرم  [ 16 [ ؛ هللا رکذ  نع 
ار یملع  لکشم  کی  دنهاوخیم  دنتسه و  ناشتارکفت  قمع  رد  هک  مه  یتقو  دنتسین ، لفاغ  ادخ  دای  زا  ثحب  سرد و  نیح  رد  هک  یناسک 

هحفص 37] . ] تسا ادخ  اب  ناشلد  زین  اج  نآ  دننک ، لح 

وا هب  ادخ  يایلوا  يهقالع  تدش 

نکمم ریغ  تسین  رـسیم  ام  يارب  ار  هچ  ره  دـیابن  اـما  دـشاب ، راوشد  اـم  يارب  یمک  شروصت  دـیاش  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  اـعقاو  اـیآ 
وا زا  تسا  نکمم  روطچ  دـنک ، تفایرد  ادـخ  زا  ار  ملع  هک  نیا  يارب  دـنادیم  رازبا  هلیـسو و  کی  ار  شندرک  رکف  هک  یـسک  میرامـشب .

تبحـص یـسک  اب  وا  رگا  دنیبب ؟ بیاغ  ار  ادخ  تسا  نکمم  رگم  دریگب . ادـخ  تسد  زا  ار  فراعم  يهمه  هک  هدرک  نیرمت  وا  دوش ؟ لفاغ 
دنادیم وا  دننک . ادیپ  ار  ادخ  هار  دنوش و  تیادـه  یناسک  دوش و  يراج  وا  نابز  هب  بلاطم  نیا  ات  هتـساوخ  ادـخ  هک  دراد  هجوت  دـنکیم ،

. دراد یناگدنب  نینچ  ادخ  دوشیمن . لفاغ  ادخ  زا  هاگ  چیه  یسک  نینچ  دیوگیم . ار  نانخـس  نیا  ادخ  رما  هب  تسا و  ادخ  روضح  رد  هک 
؛ دـنکیم لزان  مدرم  رب  ار  شتاکرب  ادـخ  هک  تسا  اهنیمه  دوجو  هب  دـنرادن . دوجو  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  میـسانشیمن  ار  اـهنآ  اـم  رگا 
، دوش رتکیدزن  نامنهذ  هب  لیاسم  نیا  هک  نیا  يارب  دوشیم . هتـشادرب  نیمز  لها  زا  تایلب  تاـفآ و  اـهنآ  تکرب  هب  هک  یـصلاخ  ناـیعیش 

تسد زا  يزیزع  هتساوخن -  يادخ  هک -  یسک  الثم  مینزب . لاثم  دشاب  هدمآ  شیپ  یهاگ  مه  ام  دوخ  يارب  دیاش  هک  يدراوم  زا  میناوتیم 
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مه هثحابم  دهدیم ، شوگ  دناوخیم ، سرد  تسا . هتفر  تسد  زا  زیزع  شیپ  شساوح  امئاد  دوشیم  رـضاح  سالک  رد  یتقو  دشاب ، هداد 
ياهراک هب  هک  لاح  نیع  رد  دـنزوسیم ، یبوبحم  هب  قشع  تبحم و  شتآ  رد  هک  یناسک  الثم  ای  تسا . وا  شیپ  شلد  قمع  اـما  دـنکیم ،

زا رتمک  ار  یهلا  لـالج  لاـمج و  دناهتخانـش ، ار  ادـخ  هک  مه  یناـسک  تسا . ناـشبوبحم  هجوتم  ناـشلد  هت  اـما  دـنزادرپیم  ناـشهرمزور 
دـش ادیپ  تبحم  یتقو  دنزرویم و  تبحم  ادخ  هب  دننک ، ادـیپ  تبحم  تاقولخم  هب  هک  نآ  زا  شیب  لیلد ، نیمه  هب  دـننادیمن . شتاقولخم 

هب ناشتبحم  نانمؤم  [ 17 [ ؛ اـبح هللا دـشأ  اونمآ  نیذـلا  تسا : بوبحم  هجوتم  لد  یعیبط ، روط  هب  اریز  دورن ؛ بوبحم  غارـس  دـناوتیمن  لد 
لسوتم اهنآ  هب  نینچ  مه  مینک ، هدافتسا  مه  مالسلامهیلع  تیبلها  تاروتسد  زا  میهاوخب ، ادخ  زا  دیاب  سپ  تسا . نارگید  زا  رتشیب  ادخ 

دوش ناسنا  بیصن  یتداعس  نینچ  رگا  دنک . نشور  دوخ  تبحم  تفرعم و  رون  هب  ار  ام  ياهلد  ادخ  سدقم ، راونا  نیا  تکرب  هب  ات  میوش ،
دوش لفاغ  ياهظحل  رگا  سکع ، رب  هک  تسین  یلکـشم  راک  ندرک  ادـخ  دای  تقو  نآ  دـناودب ، هشیر  دریگب و  اج  شلد  رد  ادـخ  تبحم  و 

هحفص 38] . ] دراد یگرزب  يهدش  مگ  هک  تسا  نیا  لثم 

يراصنا خیش  موحرم  زا  يدای 

وا اب  ات  دـندرگیم  یتصرف  لابند  دـننکیمن ، ضوع  زیچ  چـیه  اب  ار  ادـخ  یتسود  اهنآ  دـنرادیم . شتـسود  اعقاو  هک  دراد  یناگدـنب  ادـخ 
يامرگ رد  خیش  يزور  هک  درکیم  لقن  هنع  هللا  یضر  يراصنا  خیش  موحرم  زا  مظاعا  زا  یکی  دنزادرپب . وا  اب  زاین  زار و  هب  دننک و  تولخ 

رد اهتقو  نآ  هک  دیـشاب  هدینـش  ای  هدـید  دـیاش  . ) دـنکیم بآ  بلط  هدوب و  هدروآ  راشف  خیـش  هب  یگنـشت  دوشیم . لزنم  دراو  ناتـسبات 
کنخ يردق  بادرس ، یکنخ  زا  ات  دندرکیم  نازیوآ  اهبادرس  لخاد  ار  اهنآ  هک  دوب  ییاههزوک  اههبرـشم و  هدوبن ، لاچخی  خی و  فجن 

يامرگ 50 اـب  فجن  ناتـسبات  رهظ  دـینک  روصت  مناوخب . زاـمن  تعکر  ود  تسا  بوخ  دـیوگیم : شدوخ  اـب  خیـش  هلـصاف  نیا  رد  دوش ).
زامن لوغشم  خیش  یتقو  اضق  زا  دنیشنیمن . راکیب  هلصاف  نیا  رد  اما  دنروایب ، بآ  شیارب  هتفگ  هتشگرب ، سرد  زا  هتسخ  مه  خیـش  هجرد ،

. دشکیم لوط  یتدم  دوش ، مامت  خیش  زامن  یتقو  ات  دناوخیم . ار  نآرق  لیوط  ياههروس  زا  یکی  زامن ، رد  دنکیم و  ادیپ  یلاح  دوشیم ،

. دنوریم ناشراک  لابند  دنروخیم و  یمک  مرگ  بآ  نامه  زا  تیاهن ، رد  تسا . هدش  مرگ  دننیبیم  دننک  لوانت  ار  بآ  دنهاوخیم  یتقو 
! یـسنا هچ  اب  مه  نآ  دناهدرک ، ادیپ  ار  ناشبوبحم  ییوگ  دنتـسیایم ، زامن  هب  دننکیم ، ادـیپ  یتصرف  هک  نیمه  يراصنا  خیـش  لاثما  يرآ !

ردقچ گرزب  درم  نیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نیا  دراد . تیعقاو  اهنیا  دننکیم . شومارف  ار  یگنشت  هک  دنربیم  تذل  زامن  نیا  زا  ردقنآ 
ادخ زا  دیاب  میراد . تفرعم  وا  يونعم  تاماقم  هب  رتمک  میسانشیم و  ار  يراصنا  خیش  بساکم  لئاسر و  طقف  ام  تسا . هتشاد  سنا  ادخ  اب 

میرادرب مدق  ادخ  یگدنب  ریسم  رد  رتهب  مینادب ، رتشیب  ار  نامرمع  ردق  ات  دنک  تمحرم  مه  ام  هب  ار  اهتفرعم  نیا  زا  ياهرهب  هک  میهاوخب 
هحفص 39] . ] میوش عقاو  اهنآ  تعافش  لومشم  هللاءاشنا  ات  مینک ، ادیپ  تهابش  مالسلامهیلع  تیبلها  هب  رتشیب  و 

ایند هب  نمؤم  هاگن 

هراشا

ینامالا ههلت  مل  نمل  یبوط  اهل ، یعـس  ةرخآلا و  بلط  دـبعل  یبوط  اهترهز ، ایندـلا و  میعن  نم  اوتوا  ام  یلع  نیئطاخلا  طـبغی  مل  دـبعل  یبوط 
. ۀبذاکلا

ایند ربارب  رد  یگتخاب  لد  زا  زیهرپ 

هک یمهم  يروحم و  لیاسم  زا  یکی  هک  دید  میهاوخ  مینک ، تقد  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  مرکا و  ربمایپ  ظعاوم  رد  رگا 
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رد یگتخاب  لد  زا  زیهرپ   » و ترخآ » هب  هجوت   » يهلأسم هدـیدرگ  نایب  ادـکؤم  ینوگانوگ  بلاطم  نآ  يهراـبرد  هدـش و  هیکت  نآ  رب  داـیز 
نیا ظـعاوم  نانخـس و  تسا و  هدـش  هتفرگ  نآرق  زا  مالـسلامهیلع  تیبلـها  میلاـعت  يهمه  هک  منکیم  ضرع  زتـنارپ  رد  تسا . اـیند » ربارب 
لدع عقاو ، رد  نآرق  دنتـسه و  ادـخ  يهطـساو  نودـب  ناگتفای  تیبرت  نانآ  تسا . یهلا  تیبرت  میلعت و  میرک و  نآرق  نایب  عبات  ناراوگرزب 
کی هب  کی  ار  نآرق  قیداـصم  مینک  تقد  بوخ  ناـنآ  یگدـنز  رد  رگا  دـنامسجم . نآرق  ناـشدوخ  اـهنآ  رگید ، تراـبع  هب  تسا . اـهنآ 
دیکأت هتکن  نیا  رب  مه  اهنآ  دوخ  تسا . نآ  رب  قبطنم  نآرق و  زا  هتفرگرب  مینیبیم  مینک ، هجوت  بوخ  هک  مه  ناشیا  تاـملک  رد  میباـییم .

هک میمهفیم  ار  ییاهزیچ  دـنوادخ  مالک  زا  هک  تسا  نیا  رد  قلخ  ریاس  رب  ام  زاـیتما  تسا و  نآرق  زا  مییوگیم  اـم  ار  هچنآ  هک  دـناهدرک 
ندوب شزرا  مک  دراد  رایـسب  دیکأت  نآ  رب  میرک  نآرق  هک  یلیاسم  زا  یکی  لاح ، ره  رد  دنمهفیم . رتمک  ای  دنمهفیمن  ار  اهنآ  ای  نارگید 

وا يهدنرادزاب  ناسنا و  بیرف  بجوم  ایند  یگدنز  و  رترادیاپ ، رترب و  ترخآ  هک  دراد  دـیکأت  نآرق  تسا . نآ  يرادـیاپان  ایند و  یگدـنز 
لیو و  تسا : هدـش  هداد  رارق  رفک  فـیدر  رد  يوـیند  یگدـنز  هحفـص 40 ]  ] هب یگتـسب  لد  یتـح  هک  اـج  نآ  اـت  و ... تسا ؛ تـالامک  زا 

رب ار  ایند  یگدـنز  هک  دـنایناسک  نارفاـک  ناـیب ، نیا  قبط  [ 18 . ] ةرخآلا یلع  ایندلا  ةایحلا  نوبحتـسی  نیذـلا  دـیدش . باذـع  نم  نیرفاکلل 
ياهتذـل اـیند و  تسا ، زاـسراک  ناـنآ  ترخآ  يارب  هـچنآ  يوـیند و  ياههتـساوخ  نـیب  دوـش  ریاد  رما  یتـقو  دـنهدیم ؛ حـیجرت  ترخآ 

ینایب يهویـش  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تیاور ، زا  شخب  نیا  رد  دـنهدیم . حـیجرت  ترخآ  يدـبا  یمئاد و  تداعـس  رب  ار  شرذـگدوز 
ایند و ياهتمعن  زا  هچنآ  يارب  دروخن  ترسح  نارفاک  هب  تبـسن  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  : » دیامرفیم بدنج  نب  هللادبع  هب  میرک ، نآرق 
هک نآ  لاح  هب  اشوخ  دومن ! شـشوک  نآ  هار  رد  دـیزگرب و  ار  ترخآ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تسا ! هدـش  هداد  ناشیا  هب  نآ  ياهرویز 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دنوادخ  باطخ  دننامه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تیاور  نیا  دادن »! شبیرف  نیغورد  ياهوزرآ 
؛ یقبأ ریخ و  کبر  قزر  هیف و  مهنتفنل  ایندـلا  ةایحلا  ةرهز  مهنم  اجاوزأ  هب  انعتم  اـم  یلا  کـینیع  ندـمت  ـال  دـیامرفیم : هک  تسا  نآرق  رد 

رتهدـنیاپ رترب و  وت  يادـخ  قزر  اشگم و  وزرآ  مشچ  میداد  يویند  تایح  يهولج  رد  نانآ  هب  هک  يزیچان  عاتم  هب  زگره  ربماـیپ ، يا  [ 19]
نامه اما  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  صخـش  هب  رهاـظ  رد  ینآرق  ياـهباطخ  هنوگ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  تسا .

ات دنیوگیم  رد  هب  ، » نامدوخ لوق  هب  و  هراج » ای  یعمسا  ینعا و  كایا   » باب زا  اهنیا  هدش ، تیاور  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  زا  هک  هنوگ 
ییاههرهب انمض  ، دهدیم ماجنا  ار  شراک  دنکیم و  هاگن  فارطا  هب  تسا و  زاب  شمشچ  هک  روط  نیمه  ناسنا  یهاگ  تسا . دونشب » راوید 

رارق نآ  ریثأت  تحت  دوشیم و  هریخ  يزیچ  هب  ناسنا  یهاـگ  اـما  تسا ؛ ارذـگ  هاـگن  نیا  دـنیبیم ؛ دـنراد ، یگدـنز  رد  نارگید  هک  مه  ار 
اهنیا وشن . هریخ  اهزیچ  نیا  هب  زودن ، میاهداد ، نارگید  هب  هک  ییاهتمعن  هب  ار  تیاهمشچ  دیامرفیم : دنوادخ  روبزم ، يهیآ  رد  دریگیم .

یگدنز زا  هدافتسا  رد  مدرم  يهمه  یعیبط ، روط  هب  مییامزایب . ار  اهنآ  ات  میاهداد  مدرم  زا  یهورگ  هب  هک  تسا  ییاههرهب  ایند و  رویز  رز و 
هحفـص . ] تشاد دهاوخ  دوجو  مه  دبا  ات  هتـشاد و  دوجو  یقالخا  نینچ  ینیوکت ، توص  هب  هشیمه  دنتـسین . يواسم  نآ  ياهتمعن  ایند و 

هک دـتفیب  ییاـهتمعن  هب  ناـسنا  هاـگن  یتقو  لاـح ، ره  رد  دوش . ثحب  دـیاب  دوخ  ياـج  رد  هک  دراد  ینوگاـنوگ  لـیالد  عوضوم  نیا  [ 41
... ییاهغاب و هچ  ییاهنیـشام ، هچ  ییاههناخ ، هچ  نارگید  هک  دـنیبب  الثم  دوش ؛ عقاو  ریثأت  تحت  تسا  نکمم  دـنراد ، راـیتخا  رد  نارگید 
نیا هب  یتقو  تسا . وا  هار  رـس  رگید  لکـشم  اههد  درادن و  یغاب  درادن ، ینیـشام  تسا ، نیـشنهراجا  رقحم  ياهناخ  رد  شدوخ  اما  دـنراد ،

شدوخ هک  دوریم  نیا  لابند  هب  دش  دـیدشت  اهسوه  یتقو  ددرگیم . داجیا  وا  رد  سوه  دوشیم  هریخ  یگدـنز  رهاوظ  اهتمعن و  هنوگ 
غارـس هب  تسین  نکمم  لالح  هار  زا  دنیبیم  یتقو  اما  مروآیم . تسد  هب  ار  اهنآ  لالح  هار  زا  دیوگیم  ادتبا  دنک . ادـیپ  تسد  اهنآ  هب  مه 

دوشیم روبجم  دسریمن ، ییاج  هب  شراک  مه  اهنآ  اب  دنیبیم  هک  دـعب  دـنکیم . تسرد  شدوخ  يارب  یعرـش  هالک  دوریم و  تاهبتـشم 
يارب دـنکیم ، ضرق  دـناوتیم  ات  رتهب ، یگدـنز  هب  ندیـسر  يارب  ـالثم ، دوش ؛ دراو  مارح  رد  زا  احیرـص  شیاههتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب 
هدـعو فلخ  ای  دـنکیم  يوبر  ضرق  دزیرن  شیوربآ  هک  نیا  يارب  دـعب  دـهدیم ، هتفـس  کچ و  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  اـهنآ  تخادرپ 

ناشتسد اسب  هچ  هک  یناسک  دناهدومیپ ؛ ار  نآ  يدایز  دارفا  هک  تسا  يریسم  نیا  ددرگیم . هدولآ  ملـسم  مارح  هب  هجیتن ، رد  دیامنیم و ...
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یناهانگ و نینچ  هب  دهاوخب  ناسنا  رگا  دـناهدرک . ادـیپ  تسد  هدروآ  داب  ياهتورث  هب  اهسوه  نیمه  يهجیتن  رد  اما  هدوب ، یلاخ  همه  زا 
هکلب دوشن ، هریخ  نارگید  تنکم  ایند و  رهاظ  هب  دنک ؛ دس  ار  هانگ  يهمـشچرس  نیا  يولج  ادتبا  زا  دیاب  ددرگن ، التبم  یتشز  بقاوع  نانچ 
ببـس اـهنآ  هب  نتخود  مشچ  یلو  تسا ، يوـیند  یگدـنز  تنیز  روـیز و  اـهنیا  هک  تسا  تسرد  درگنب . لـیاسم  نیا  هب  ارذـگ  تروـص  هب 
يهیآ رد  دـنوادخ  ایند  رهاوظ  زا  يرادروخرب  رد  اهناسنا  يربارباـن  تمکح  ددرگیم . يورخا  رادـیاپ  رتهب و  یگدـنز  زا  ندـنام  مورحم 

نایب هتکن  ود  هداد  يرتشیب  ياهتمعن  مدرم  زا  یخرب  هب  ارچ  هک  نیا  يهرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ  هب  باـطخ  روبزم ،
اهنآ زا  دنوادخ  شیامزآ  يهناشن  هکلب  تسین ، اهنآ  اب  ادخ  رتشیب  یتسود  يهناشن  مدرم  زا  یخرب  تمعن  ینوزفا  هک ، نآ  لوا  دـیامرفیم :

نادنزرف لاوما و  [ 20 [ ؛ ۀنتف مکدالوأ  مکلاومأ و  امنأ  دیامرفیم : هحفص 42 ]  ] عوضوم نیا  هب  هراشا  رد  يرگید ، يهیآ  رد  دنوادخ  تسا .
یبوـخ يدـب و  هـب  ار  امــش  و  [ 21 [ ؛ ۀـنتف ریخلا  رـشلاب و  مکوـلبن  و  دـیامرفیم : يرگید  ياـج  رد  دنیامــش . شیاـمزآ  يهیاـم  طـقف  اـمش 

ات تسا  هدـش  هدـناوخ  هنتف »  » لیلد نیمه  هب  هدرک  تیانع  ام  هب  ادـخ  هک  مه  یلاوما  تسا . شیامزآ  يانعم  هب  لصا  رد  هنتف » . » مییاـمزآیم
تـسا شیامزآ  يهلیـسو  هچنآ  نیاربانب  هن . ای  مینکیم  تیاعر  ار  یعرـش  ماکحا  نآ ، فرـصم  ندروآ و  تسد  هب  رد  اـیآ  هک  دوش  مولعم 

نآ يور  ار  ناـمرکف  تشاد  اـج  دوب ، بولطم  اـتاذ  تشاد و  تلاـصا  هک  دوـب  يزیچ  رگا  هلب ، درادـن . ندـش  هریخ  نتخود و  مشچ  شزرا 
؛ درادن ار  هشیدنا  ندرک  رپ  رطاخ و  قلعت  شزرا  دوش ، اهر  شیامزآ  ماجنا  زا  سپ  دیاب  تسا و  شیامزآ  يهلیـسو  نوچ  اما  مینک ، زکرمتم 

دـشاب نیا  رکف  رد  دیابن  دسیونب ؛ نآ  يور  ار  شتالاؤس  خساپ  ات  دنهدیم  زومآشناد  هب  ناحتما  يهسلج  رد  هک  تسا  يذغاک  گرب  لثم 
هراشا نادب  روبزم  هیآ  رد  هک  یمود  بلطم  دیآرب . نآ  يهدـهع  زا  بوخ  ات  دـشیدنیب  ناحتما  لصا  هب  دـیاب  هن ، ای  تسا  ییابیز  ذـغاک  هک 

و تسا : قیقد  انعم و  رپ  يریبعت  دربیم  راک  هب  دروم  نیا  رد  نآرق  هک  يریبعت  تسا . يورخا  ياهتمعن  اـب  اـهتمعن  نیا  يهسیاـقم  هدـش ،
هک دـباییم  حوضو  بوخ  یتـقو  بلطم  نیا  . دـنکیم بستنم  شدوخ  هب  صوصخ  هب  ار  ترخآ  قزر  دـنوادخ  یقبا ؛. ریخ و  کـبر  قزر 
مه ایند  نیا  ياهتمعن  يهمه  نیتملا . ةوقلا  وذ  قازرلا  وه  هللا  نا  تسا : دنوادخ  هدنهد  يزور  یمالسا ، میلاعت  نآرق و  رظن  زا  مینک  هجوت 

شیامزآ يهلیـسو  عقاو ، رد  هک  اـهتمعن  نیا  هب  دـیامرفیم : لاـح  نیع  رد  تسا . هداد  ناـسنا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـهيزور  عقاو  رد 
. نوقزری مهبر  دنع  دیامرفیم : ادهـش  يهرابرد  هک  یقزر  نامه  کبر ؛ قزر  تسا ؛ يرگید  زیچ  ادخ  صوصخم  قزر  زودـن ، مشچ  تسا 

. دزرو مامتها  نادب  دشاب و  نآ  لابند  هب  ناسنا  دراد  شزرا  هک  تسا  یقزر  نینچ  [ 22]

يویند ياهيزور  رب  دنوادخ  قزر  فرش 

زا تسا  وا  هب  بوـسنم  هحفـص 43 ]  ] افیرـشت هچنآ  اـما  تسا ، ادـخ  قزر  اـهقزر  يهمه  رظن ، کـی  زا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ار  هتکن  نیا 
نینچ تسا . وا  هب  قـلعتم  توـیب  يهمه  هـک  یلاـح  رد  دـنکیم ، یفرعم  [ 23 « ] یتـیب  » ار هبعک  هک  نیا  لـثم  تسا ؛ رادروخرب  ـالاو  یـشزرا 

. دـنکیم بستنم  شدوخ  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنراد ، اهزیچ  یخرب  هک  یتفارـش  لیلد  هب  ینعی ، دـنیوگیم ؛ یفیرـشت » هفاضا   » ار ياهفاـضا 
اما تسا ، ادـخ  نآ  زا  شحور  دراد  یحور  هک  ياهدـنبنج  ره  تسا . [ 24 « ] یحور نم  هیف  تخفن   » تراـبع رد  بلطم  نیا  رگید  يهنوـمن 
چیه ایناث ، تسا . ناسنا  شیامزآ  يهلیـسو  همه  يویند ، ياهتمعن  الوا ، نیاربانب  تسا . هدیمان  شدوخ  حور  ار  ناسنا  حور  طقف  دـنوادخ 

ناگدنب بیـصن  ترخآ  رد  هک  تسا  نآ  تسا ، لاعتم  يادخ  رظن  دروم  هک  ییادـخ ، قزر  تسناد ؛ یهلا  قزر  ناوتیمن  ار  اهنآ  زا  مادـک 
نیمه اب  دـهاوخیم . ار  ترخآ  ادـخ  دـیهاوخیم و  ار  ایند  عاـتم  امـش  [ 25 [ ؛ ةرخآلا دیری  هللا  ایندـلا و  ضرع  نودـیرت  دـنکیم : شـصاخ 

کبجعت و ال  دیامرفیم : دنوادخ  میراد : نآرق  رد  مه  رگید  يهیآ  ود  نارگید ) ییایند  يرادروخرب  زا  نتفرگن  رارق  ریثأت  تحت   ) نومضم
هب اهنآ  دالوا  لاوما و  ترثک )  ) زا اداـبم  [ 26 [ ؛ نورفاک مه  مهـسفنأ و  قهزت  ایندلا و  یف  اهب  مهبذـعی  نأ  هللا  دـیری  امنا  مهدالوأ  مهلاومأ و 
مه رگید  يهیآ  دناتـسب . ار  نانآ  ناج  دنرفاک  هک  یلاح  رد  دنک و  باذع  اهنادب  ایند  یگدنز  رد  ار  اهنآ  دـهاوخیم  ادـخ  ییآ ؛ تفگش 

. تسا هدـش  لزان  ناقفانم  يهرابرد  تایآ  نیا  تسا . هیآ  نیمه  هیبش  اـقیقد  فـالتخا ، هملک  ود  یکی  اـب  هک  تسا  هبوت  يهروس  يهیآ 85 
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شـشوخ يزیچ  زا  طقف  ناسنا  هک  دراد  نیا  زا  رتقیمع  یموهفم  باجعا » . » تسا هدرب  راک  هب  ار  باجعا »  » يهملک تایآ  نیا  رد  دـنوادخ 
شربمایپ هب  دـنوادخ  تسا . هتـشاداو  باجعا  هب  ار  وا  مییوگیم  دـنک ، لعفنم  ار  وا  دـهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناسنا  يزیچ  هاگره  دـیایب .

ار نآ  ینیریـش  یگدـنز و  معط  اهنآ  دـنکن . یلوغـشم  لد  راچد  ار  وت  اهنآ  دـالوا  لاوما و  ترثک  دـیامرفیم : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ینیریـش لیلد ، نیمه  هب  نآ . يرادهگن  رد  سپـس  تسا ، لام  ندرک  عمج  رد  تسود  لام  دارفا  تمحز  رـسدرد و  نیلوا  دیـشچ . دنهاوخن 

هحفـص  ] دندوب هدومن  تظفاحم  نآ  زا  تمحز  اب  هدرک و  عمج  ار  هچنآ  مامت  دننیبیم  یتقو  مه  ندرم  ماگنه  دننکیمن . كرد  ار  یگدنز 
هب زواجت  یشکقح و  متـس ، ملظ و  تمحز ، رمع  کی  اب  هک  ار  یلاوما  دنوشیم ! هدرـسفا  نارگن و  رتشیب  هچ  ره  دنهدیم ، تسد  زا  [ 44
زا ریبعت  ماقم  رد  دـنرفاک . هک  دـنوریم  ایند  زا  یلاح  رد  هاگ  نآ  دـنهدیم . تسد  زا  اج  کی  ار  همه  دـندوب ، هدرک  مهارف  نارگید  قوقح 

ار اهیتحاران  نیرتدـب  دـیآیمرد و  ناشناج  ینعی  مهـسفنأ » قهزت  : » دـیامرفیم هکلب  نوتومی  دـیامرفیمن : دـنوادخ  یناـسک ، نینچ  ندرم 
ات دربیم  راک  هب  ار  ریباعت  نیا  دـنوادخ  دوشیم . رهاـظ  گرم  ماـگنه  رد  هک  تسا  شیاـمزآ  ءوس  يهجیتن  ناـمه  نیا  دـنوشیم . لـمحتم 
ایند رهاوظ  هنوگ  نیا  تمس  هب  لیامت  ششک و  دنوادخ  ارچ  هک  نیا  دراد . رذح  رب  ایند  رویز  رز و  هب  ندش  هریخ  نتـسب و  لد  زا  ار  ناسنا 
مشچ زا  مدرم  ریذحت  ددصرد  تایاور  تایآ و  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور  لاح  ره  رد  اما  تسا ، يرگید  ثحب  هداد  رارق  ناسنا  لد  رد  ار 

. تسا یگدنز  يدام  رهاظم  هب  نتخود 

ایند لام  هب  تبسن  حودمم  يهطبغ 

راـیتخا رد  يداـیز  ياـهتمعن  مه  ادـخ  ياـیلوا  ناـگرزب و  یخرب  هکلب  تسین ، راـفک  صوصخم  اـیند  ياـهتمعن  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
دحال یعبنی  اکلم ال   » ریبعت شاهرابرد  نآرق  هک  دوب  دنمهرهب  دنوادخ  ياهتمعن  زا  يردق  هب  مالسلاهیلع  نامیلس  ترضح  الثم ، دناهتـشاد ؛

شرایتخا رد  مه  ناگدنرپ  یشحو و  تاناویح  یتح  سنا و  نج و  هک  هدمآ  ترضح  نآ  لاوحا  رد  تسا . هدرب  راک  هب  ار  [ 27 « ] يدعب نم 
نیا هکلب  دـش ، دـهاوخ  وا  باذـع  يهیام  اهتمعن  نیا  تسا و  يدـب  مدآ  امتح  دراد ، یتمعن  یـسک  ره  هک  تسین  نینچ  نیارباـنب ، دـندوب .

نآ زا  دننکن و  شومارف  ار  ادخ  هک  یناسک  هتسکشرس . یخرب  دنیآیم و  نوریب  دنلبرـس  نآ  زا  یخرب  دناشیامزآ ؛ بابـسا  اهتمعن  هنوگ 
دننکن تیاعر  ار  عرش  نیزاوم  اهنآ  زا  هدافتسا  لاوما و  نیا  ندرک  عمج  رد  هک  یناسک  دوب و  دنهاوخ  دنلبرـس  دنریگ  هرهب  ناشترخآ  يارب 

نآ زا  دوخ  ترخآ  هار  رد  ات  دـهد  رارق  وا  رایتخا  رد  ییایند  لاوما  زا  دـهاوخب  ادـخ  زا  ناـسنا  هک  درادـن  یبیع  نیارباـنب  دنناگتـسکشرس .
، دـننکیم فرـص  ادـخ  هار  رد  ار  اـهنآ  هک  نیا  رد  دوـشب  اـم  هطبغ  بجوـم  رگا  تسا ، ناـنمؤم  تسد  رد  هک  ییاـهتمعن  دـنک . هدافتـسا 

فرص مالسا  يایحا  رـشن و  هار  رد  ار  اهنآ  دوب و  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  تسد  رد  هحفص 45 ]  ] هک یلاوما  دننام  درادن ؛ یلاکـشا 
دوخ ترخآ  يارب  نآ  زا  هک  تسا  یناسک  رایتخا  رد  هک  یلاوما  نارفاک و  ییایند  ياههتـشاد  هب  هک  تسا  نیا  تسا  كانرطخ  هچنآ  درک .

ناشترخآ يارب  دوخ  تنکم  لام و  زا  هک  یناسک  مینیبب  ات  دنزیم  لاثم  ام  يارب  نآرق ، رد  دـنوادخ  میروخب . ترـسح  دـننکیمن  هدافتـسا 
ياهدع هک  دوب  هدش  هداد  رارق  شرایتخا  رد  ناوارف  ياهجنگ  زا  يردـق  هب  هک  دوب  یـسک  نوراق  دـش . هچ  ناشماجنارـس  دـندرکن  هدافتـسا 

وا [ 28 . ] ةوقلا یلوأ  ۀبـصعلاب  أونتل  هحتافم  نا  ام  زونکلا  نم  هانیتآ  دندرکیم : لمح  ار  شیاهجـنگ  ياهدـیلک  طقف  دـیاب  دـنمورین  ناولهپ 
زا مه  ام  شاک ، يا  دنتفگ : دوخ  اب  مالسلاهیلع  یسوم  ترـضح  ناوریپ  زا  ياهدع  تشاذگ . شیامن  هب  شموق  ربارب  رد  ار  شاییاراد  مامت 

ییاراد تارهاوج و  همه  نیا  یتقو  طقف  دـندشن ، یمارح  بکترم  دـندرکن و  یفالخ  راک  هتفگ ، نیا  اب  نانآ  میتشاد . ياهرهب  اهتمعن  نیا 
مالسلاهیلع یسوم  ترـضح  تعاطا  زا  نوراق  یتقو  [. 29 . ] میظع ظح  وذـل  هنا  نوراق  یتوأ  ام  لثم  انل  تیل  ای  دـنداتفا : سوه  هب  دـندید  ار 

، دنـشاب هتـشاد  ار  وا  ییاراد  هک  دندرکیم  وزرآ  هک  اهنآ  دنتفر ، ورف  نیمز  رد  شاییاراد  مامت  دوخ و  دنوادخ ، باذع  اب  درک و  یچیپرس 
ییوگ میتشگیم ؛ التبم  عضو  نیمه  هب  زورما  میتشاد  وا  لـثم  یلاوما  مه  اـم  رگا  میدوب ، هدرک  یهابتـشا  بجع  دـنتفگ : دـندمآ و  دوخ  هب 

سمألاب هناکم  اونمت  نیذلا  حبـصا  و  دنکیمن : دنمتداعـس  ار  نارفاک  ادخ  ییوگ  دنادرگیم و  هداشگ  ار  شقزر  دهاوخب  هک  ره  رب  ادـخ 
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نآرق [. 30 . ] نورفاکلا حـلفی  هنأکی ال  انب و  فسخل  انیلع  هللا  نم  نا  ـالول  ردـقی  هداـبع و  نم  ءاـشی  نمل  قزرلا  طـسبی  هللا  نأـکی  نولوقی و 
دهدیم رارق  نارگید  رایتخا  رد  ادـخ  هک  ار  ییاهتمعن  میمهفب  مینک و  لمأت  ام  هک  دـنکیم  لقن  نیا  يارب  ار  اهناتـساد  هنوگ  نیا  دـیجم 

مه ادـخ  هار  رد  دروآ و  تسد  هب  یلام  حیحـص  هار  زا  ناسنا  رگا  هلب ، میدـنبب . لد  میوش و  هریخ  اهنآ  هب  میهاوخب  هک  درادـن  شزرا  نانچ 
گرب کی  تسا ، شیاـمزآ  يهلیـسو  هحفـص 46 ]  ] کی افرـص  هکلب  درادـن ، نتـسب  لد  شزرا  لام  دوخ  اـما  تسا ، بوخ  دـنک  فرـصم 

هطبغ ناراکهنگ  هب  تبسن  هک  ياهدنب  لاح  هب  اشوخ   » سپ میسیونب . یخساپ  هچ  نآ  رد  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  نآ  شزرا  تسا و  ناحتما 
نآ هار  رد  دـیزگرب و  ار  ترخآ  هک  ياهدـنب  لاح  هب  اـشوخ  تسا ! هدـش  هداد  ناـشیا  هب  اـیند  ياـهرویز  اـهتمعن و  زا  هچنآ  يارب  دروخن 

هحفص 47] !« ] دادن شبیرف  یعقاو  ریغ  ياهوزرآ  نیغورد و  ياهوزرآ  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دومن ! ششوک 

راتفگ راتفر و  اب  مالسلامهیلع  تیبلها  هب  توعد 

هراشا

. انرارسا عیذی  نمک  اوسیل  مهتقاط  دوهجم  مهلامعاب و  انیلا  ةاعد  اوناک  ارانم ، اجارس و  اوناک  اموق  هللا  محر 

رگیدکی رب  اهناسنا  يراتفر  يراتفگ و  تاریثأت 

بوـلطم ریغ  اـی  بوـلطم  يراـثآ  رگیدـکی  رب  نوگاـنوگ ، ياـهتروص  هـب  دوـخ  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  اـهناسنا  يهـمه  کـش ، نودـب 
رد هدرتسگ  یثحب  عوضوم  هلأسم  نیا  دـشابیم . راـتفر  هار  زا  زین  يرتمک  دـصرد  و  تسا ، راـتفگ  هار  زا  اـهریثأت  نیا  رتشیب  دـنراذگیم .

بناوج مامت  ناوتیمن  هلمج  دـنچ  رکذ  اب  نیاربانب  تسا . یـسانش  ناور  هب  طوبرم  نآ  لصا  هتبلا  هک  تسا  یناـسنا  مولع  زا  هتـشر  نیدـنچ 
هب یهاگ  رگیدـکی  رب  اهناسنا  يراتفگ  ریثأت  مینکیم : هراشا  هتکن  دـنچ  هب  لامجا ، هب  اج  نیا  رد  اـم  داد . رارق  ثحب  دروم  ار  عوضوم  نیا 
ریغ هاوخ  دـشاب و  یمـسر  ملعت  میلعت و  تروص  هب  هاوـخ  دزاـسیم ، ار  ملعتم  ملعم و  نیب  يهطبار  دـنکیم و  هوـلج  ملعت  میلعت و  تروـص 

« غیلبت  » نآ لاکشا  زا  یکی  دریذپ . تروص  دناوتیم  یعونتم  رایـسب  لاکـشا  هب  تسا و  هدرتسگ  رایـسب  ملعت  میلعت و  يهریاد  هتبلا  یمـسر .
مه رتشیب  یهاـگ  هکلب  تسین ، هک  رتمک  تیبرت  میلعت و  ياههاگتـسد  رگید  زا  دـنراد  دارفا  رب  یتاـغیلبت  ياههاگتـسد  هک  يریثأـت  تـسا .

زورید هدرک ، رییغت  نامراتفر  هک  مینکیم  ساسحا  میاهتفریذپ ، ریثأت  اجک  زا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  نامدوخ  هک  نیا  نودب  یهاگ  تسه .
ریثأت اـم  رب  یلماـع  مینک و  رییغت  میاهتـساوخ  ناـمدوخ  مینکیم  روصت  تاـقوا  زا  يرایـسب  میاهدـش . يرگید  روط  زورما  میاهدوب و  يروط 

يراذگریثأت يهنماد  هحفـص 48 ] . ] میاهدرک سابتقا  ییاج  زا  ار  نامراتفر  میاهدـش و  عقاو  ریثأت  تحت  هک  تسا  نآ  تیعقاو  اما  هتـشاذگن ،
نآ زراب  يهنومن  درک . هراشا  یعاـمتجا  ياـههورگ  يراذـگریثأت  هب  ناوتیم  نـالک ، حطـس  رد  تسا . ریغتم  رایـسب  زین  نارگید  رب  يراـتفر 
رد دـندش . اههورگ  نیا  بذـج  يدایز  دارفا  دـش و  لیکـشت  ام  دوخ  روشک  رد  نآ  زا  سپ  هچ  بالقنا و  زا  شیپ  هچ  هک  تسا  ییاههورگ 
ای نایب  ظاحل  زا  يرتهب  تیعقوم  سالک  رد  هک  يزومآشناد  دز . لاثم  سـالک  کـی  رب  زومآشناد  کـی  ریثأـت  هب  ناوتیم  نییاـپ ، حـطس 

نتـسشن سابل ، عون  ظاحل  زا  راتفر ، رکف و  زرط  رظن  زا  ار  نازومآشناد  دصرد  دون  زا  شیب  دناوتیم  دراد ، نآ  دـننام  ای  يراتفگ  يهبذاج 
هک يزومآشناد  لاثم ، يارب  تسا . هدیسر  تابثا  هب  هبرجت  اب  هدش و  قیقحت  هلأسم  نیا  لصا  دهد . رارق  ریثأت  تحت  نآ  دننام  سالک و  رد 

ياههنیمز ریاس  رد  دـننکیم . دـیلقت  وا  زا  دـنوشیم و  دـنمهقالع  ساـبل  نآ  هب  مه  نارگید  یهاـتوک  تدـم  رد  دـشوپیم ، یـصاخ  ساـبل 
هئارا یقطنم  لالدتـسا  نآ  يارب  دـنکیم و  حرطم  ار  ياهلأسم  یـسک  یهاگ  الثم  تسا . تروص  نیمه  هب  هلأسم  زین  يراتفگ  ای  يراـتفر و 

هدنیوگ دروخرب  نایب و  يهوحن  یلو  تسین ، مکحم  لالدتسا  یهاگ  اما  دریذپیم . ار  وا  فرح  لالدتسا  نآ  ریثأت  تحت  هدنونش  دنکیم و 
ریثأت دصرد  اج 50  نیا  رد  تسا . هجوم  راک و  تسرد  یـصخش  هدـنیوگ  ـالثم ، دـهدیم ؛ رارق  ریثأـت  تحت  ار  بطاـخم  هک  تسا  يروط 
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یتاریثأت نیمه  لیلد  هب  تسا . قداص  مه  بلطم  نیا  سکع  دراد . بطاخم  دزن  هک  تسا  یتیعقوم  وا و  لوبقم  تیـصخش  لـیلد  هب  شفرح 
. تسا هدرک  دیکأت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  غیلبت ، داشرا ، توعد ، لیبق  زا  یلیاسم  رب  مالسا  دوشیم ، یشان  راتفگ  راتفر و  زا  هک 

راتفگ رد  بطاخم  حطس  هب  هجوت  ترورض 

لصا دننک . لقن  نارگید  يارب  ار  نآ  دنراد  تسود  دنونـشیم  ياهزات  نخـس  یتقو  هک  تسا  هنوگ  نیا  اهناوج ، صوصخ  هب  ناسنا ، عبط 
عوـن هب  هک  نیا  هلمج  زا  میـشاب ؛ هتـشاد  رظن  دـم  ار  یتاـکن  دـیاب  هراـب  نیا  رد  اـما  درادـن ، مه  یلاکـشا  تـسا و  یعیبـط  يرما  هلأـسم  نـیا 

بطاخم تسا ، یملع  یبلطم  رگا  ایآ  دراذگیم . ياج  رب  يریثأت  هچ  وا  رد  ام  نخـس  ایآ  هک  مینک  تقد  میـشاب و  هتـشاد  هجوت  نامبطاخم 
يهیاـپ ینهذ و  تیفرظ  هب  دـیاب  بلاـطم ، لـقن  رد  تـسین . كرد  لـباق  مدرم  يهـمه  يارب  فراـعم  زا  يرایـسب  دراد ؟ ار  نآ  كرد  ناوـت 

بتک رد  میدـش ، رکذـتم  هک  ياهتکن  اب  طاـبترا  رد  هحفـص 49 ] . ] تفگ سک  همه  يارب  دـیابن  ار  زیچ  همه  تـشاد ؛ هجوـت  دارفا  یتـفرعم 
ار ام  رارسا  هک  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  مالـسلامهیلع  يده  يهمئا  زا  يرایـسب  تایاور  دراد . دوجو  رـس » نامتک   » مان هب  یباب  ییاور 
ارچ اـی  تسا ؟ هدـشیم  هتفگ  نارگید  هب  دـیابن  هک  تسا  هدوب  هچ  رارـسا  رگم  هک  دوش  لاؤس  دـیاش  دـییوگن . نارگید  هب  دـینک و  ناـمتک 

ياشفا نآ  تلع  هدش ، لزان  ییاهالب  دارفا  یخرب  رب  رگا  ارچ  ای  دناهدش ؟ عقاو  نعل  دروم  دناهدرک  شاف  ار  اهنآ  رارسا  هک  يدارفا  زا  یضعب 
لاح لماش  تایاور  نیا  ایآ  مینک ؟ نامتک  نارگید  زا  دیاب  هک  مینادیم  يرارسا  مه  ام  ایآ  تسا ؟ هدش  رکذ  مالـسلامهیلع  تیبلها  رارـسا 

؟ تفگ اج  همه  ناوتیم  ار  زیچ  همه  ایآ  دـننک ؟ نامتک  ار  اهنآ  دـیاب  هک  دوشیم  رـس  باحـصا  زا  ياهدـع  لماش  طقف  اـی  دوشیم  مه  اـم 
رد ناسنا  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیمه  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  بدنج ، نب  هللادبع  تیاور  زا  تمسق  نیا  رد  تسیچ ؟ بلطم  نیا  كالم 

تسا نکمم  درک . لقتنم  بطاخم  هب  اج  کی  ار  بلاطم  يهمه  دیابن  دشاب . هتـشاد  هجوت  بطاخم  تیفرظ  هب  دیاب  نارگید ، ییامنهار  ماقم 
دیحوت يهرابرد  دنلب  فراعم  يهلمج  زا  تاعوضوم  زا  یخرب  نیا ، رب  هوالع  دشاب . هتـشادن  ار  بلاطم  زا  مجح  نیا  شریذپ  تیفرظ  يدرف 
دوشیم بوسحم  رارـسا  يهلمج  زا  بلاطم ، عون  نیا  درادـن . ار  نآ  كرد  ناوت  سک  همه  هک  تسا  ایلوا  مالـسلامهیلع و  ایبنا  تاماقم  اـی 

ملع ول  دـنیامرفیم : یتیاور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوشیم . اهنآ  یهارمگ  بجوم  هنرگ  و  تفگ ، سک  همه  هب  دـیابن  هک 
نآ دوجو  اب  نیا  تشکیم ! ار  وا  تفاـییم  یهاـگآ  درذـگیم  ناملـس  لد  رد  هچ  نادـب  رذوبا  رگا  [ 31 [ ؛ هلتقل ناملـس  بلق  یف  ام  رذوبا 

یحطس رد  تفرعم ، نامیا و  يهیاپ  رظن  زا  ود ، ره  اهنآ  دوب و  هدرک  داجیا  يردارب  ود  نیا  نیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا 
هب یتـقو  دـیآیمن ؛ رد  ظـفل  هب  هک  دراد  دوـجو  يدـنلب  فراـعم  هک  دـیآیم  تسد  هب  بلطم  نیا  زا  دنتـشاد . رارق  مه  هـب  کـیدزن  ـالاب و 
هب مهتم  ار  هدنیوگ  ای  هنرگ  و  درک ، حرطم  سک  ره  دزن  ار  اهنآ  دیابن  نیاربانب  دنمهفیم . نآ  زا  يرگید  يانعم  مدرم  دیآرد ، ظفل  تروص 
زین هتشون  باتک و  دروم  رد  هلأسم  نیا  دننکیم . ادیپ  نظءوس  نارگید  هب  تبسن  ای  دنوشیم و  هدیـشک  رفک  هب  ناشدوخ  ای  دنیامنیم  رفک 

هنایماع و يانعم  قباطم  ای  دوش  مدرم  زا  یخرب  فارحنا  بجوم  تسا  نکمم  هنرگ  و  تشون ، یباتک  ره  رد  دیابن  ار  زیچ  همه  تسا ؛ قداص 
هملک نیا  زا  يرایـسب  درک . هراـشا  هحفـص 50 ]  ] نافرع هفـسلف و  رد  دوجو » تدـحو   » هلأـسم هب  ناوتیم  لاـثم  يارب  ددرگ ؛ ریـسفت  یفرع 
رگا دـنیوگیم : دـننکیم و  رفک  هب  مهتم  ار  افرع  لیلد ، نیمه  هب  دراد و  توافت  افرع  هفـسالف و  رظن  دروم  يانعم  اب  هک  دـنمهفیم  ییانعم 

ار دوجو » تدحو   » هاگ چیه  افرع  اما  تسا . رفک  نیا  دش ،» دهاوخ  ادـخ  دوش  بیکرت  مه  اب  یتقو  ملاع  عومجم   » ای تسا » ادـخ  زیچ  همه  »
. دناهدرک هدارا  یطلغ  يانعم  نانآ  هک  تسین  نآ  شیانعم  نیا  اما  میمهفن ، دنیوگیم : افرع  ار  هچنآ  ام  تسا  نکمم  دـناهتفگن . انعم  نیا  هب 

ءاـیلوا اـیبنا و  تاـماقم  يهراـبرد  بـلطم  نـیا  ریظن  تـسا . زجاـع  نآ  میـسرت  زا  ظـفل  هـک  دـشاب  رظن  دروـم  يدـنلب  ياـنعم  تـسا  نـکمم 
یلع ترـضح  دندوب و  هتـسشن  ییاج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور  یتیاور ، بسح  رب  دراد . دوجو  زین  مالـسلامهیلع 

ار ییاهزیچ  مالـسلاهیلع ، یلع  مردارب ، يهرابرد  مدرم  هک  مدیـسرتیمن  رگا  : » دـندومرف ترـضح  درک . روبع  ناشیا  لـباقم  زا  مالـسلاهیلع 
یلع ترـضح  ینعی  [ 32 .« ] مدرکیم ناـیب  یتـسرد  هب  ار  وا  تاـماقم  دـنتفگ ، مالـسلاهیلع  میرم  نب  یـسیع  يهراـبرد  اراـصن  هک  دـنیوگب 
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نامه دشیم و  مهف  ءوس  بجوم  تفگیم ، مدرم  يارب  ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  هک  دراد  یتاماقم  مالـسلاهیلع 
ياهدع مه  لاح  نیمه  رد  دندناوخیم ! ادخ  ار  مالسلاهیلع  یلع  مه  اهناملـسم  دنتـسناد ، ادخ  ار  مالـسلاهیلع  یـسیع  نایحیـسم  هک  هنوگ 
تاماقم يهمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يور ، نیدب  دناهدش . یهللا » یلع   » دـننک و كرد  ار  وا  ماقم  تقیقح  دـنناوتیمن 

ياهتیـصخش زا  یخرب  يهراـبرد  هزورما  مینیبیم  رگا  دـناهدرکن . ناـیب  دوخ  صاـخ  باحـصا  يارب  یتـح  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
ارهز ترـضح  ماقم  تمظع  دـنناوتیمن  همه  ـالثم ، تسا ؛ اـهنآ  مهف  بتارم  تواـفت  لـیلد  هب  دراد  دوجو  دارفا  نیب  ییاـهفالتخا  گرزب 
عقوت دیابن  تسین . نیا  زا  شیب  ناشمهف  هکلب  دنتـسین ، مالـسلامهیلع  تیبلها  ضغبم  هللااب -  ذایعلا  دارفا -  نیا  دننک . كرد  ار  مالـسلااهیلع 

. دنشاب ادخ  يایلوا  صاوخ  تفرعم  يهبترم  رد  مدرم  يهمه  تشاد 

لمحت دح  زا  نوریب  راتفگ  ای  رارسا 

هدنونـش ار  هچنآ  دراد . ار  نآ  تیحالـص  هک  تفگ  وا  هب  ار  ییاـهزیچ  تشاد و  رظن  رد  ار  هدنونـش  تیفرظ  دـیاب  میلعت  داـشرا و  ماـقم  رد 
هک هنوگ  نامه  درک -  راهظا  سک  همه  دزن  دـیابن  تسا و  رارـسا  زا  هک  یبلاطم  زا  یکی  تسا . رارـسا »  » زا درادـن  ار  شندینـش  تیحالص 

بجوم مینکن  هجوت  هلأسم  نیا  هب  رگا  تسا . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ایلوا  ایبنا و  دـیحوت ، يهرابرد  یفراـعم  هحفص 51 ]  - ] دش رکذ 
هب طوبرم  رارـسا  یخرب  یهاگ  تسین . لیاسم  نیمه  صتخم  رارـسا  اما  میاهدز . نماد  تما  نایم  فـالتخا  هب  میاهدـش و  نارگید  یهارمگ 

تموکح اریز  دـندنارذگ ؛ هیقت  لاح  رد  ار  ناشرمع  رتشیب  مالـسلامهیلع  نیـسح  ماما  زا  سپ  يهمئا  تسا . یـسایس  یعاـمتجا و  لـیاسم 
حیرـصت تیعقاو  نیا  هب  اـج  همه  ناـنآ  رگا  دریذـپب . فـالخ  رب  یگتـسیاش  ندوب و  قح  هب  ياـعدا  رب  ینبم  ار  ناـنآ  تخـس  تسناوـتیمن 

هب دـندناسریم . تداهـش  هب  يدوز  هب  ار  ناشیا  يهمه  و  نانآ ؛ زا  شیپ  يهمئا  اب  هک  دـندرکیم  دروخرب  هنوگ  نامه  اـهنآ  اـب  دـندرکیم 
ار وا  جـیردت  هب  نآ  زا  سپ  دندیجنـسیم ، ار  وا  تیفرظ  دـندرکیم ، ادـیپ  ار  نآ  لها  ادـتبا  بلاطم ، نیا  راـهظا  يارب  مینیبیم  يور  نیمه 
ام و ... دنرادن ، ار  بصنم  نیا  یگتسیاش  تفالخ ، نیغورد  نایعدم  ارچ  تسیک ، یقیقح  ماما  هک  دندادیم  حیـضوت  دعب  دندرکیم ، هدامآ 

زونه ار  بلاطم  نیمه  اما  مینک ؛ حرطم  میناوتیم  یتحار  هب  ار  بلاطم  نیا  زا  یخرب  مینکیم و  یگدـنز  یعیـش  روشک  کی  رد  هللادـمحب ،
هنرگ و  تسا ، تاـبجاو  زا  یکی  رارـسا  نیا  ظـفح  نیارباـنب  درک . حرطم  ناـیرع  تروـص  هب  ناوـتیمن  ناملـسم  ياـهروشک  رگید  رد  مه 

، بدنج نب  هللادـبع  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تاشیامرف  زا  شخب  نیا  رد  ور ، نیا  زا  میوش . کیرـش  موصعم  ماما  نوخ  رد  تسا  نکمم 
یناسک زا  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدش  فیرعت  یحیولت ، تروص  هب  دنراد  نارگید  داشرا  رد  یحیحـص  شور  هک  یناسک  زا  وس ، کی  زا 
تماما مدرم  زا  يدودعم  دادعت  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نامز  رد  تسا . هدیدرگ  شهوکن  دـننکیم  شاف  ار  مالـسلامهیلع  همئا  رارـسا  هک 
يدارفا هک  نآ  دوجو  اب  اهنآ  زا  یخرب  زین  اههدازماما  نیب  رد  یتح  دـندوبن . علطم  ناشیا  تیناـقح  زا  مدرم  ریاـس  دنتـشاد و  لوبق  ار  ناـشیا 

: هک دـندومرف  ار  بلطم  نیا  ناشتانایب  رد  راب  ود  یکی  هللا  همحر  لحار  ماما  دنتـسنادیمن . یتسرد  هب  ار  تماما  لیاسم  اـما  دـندوب ، حـلاص 
هدـمآ یتیاور  رد  دوب . نشور  نینچ  نیا  مدرم  همه  يارب  لوا  زور  زا  هک  دـینکن  لایخ  تسا ، نشور  ام  يارب  هک  رـشع ، انثا  يهمئا  يهلأسم 
تسا مالسا  راوگرزب  يادهش  زا  دیز  ترضح  . ) دش عقاو  یثحب  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  مالسلاهیلع و  رقاب  ماما  نایم  هک  تسا 
هحفص  ] دوب نیا  رـس  رب  ثحب  دیگنج ). بصاغ  تموکح  اب  درک و  مایق  ادخ  يارب  يو  تسا . هدیـسر  ناشیا  حدم  رد  يددعتم  تایاور  هک 

یتح دوب ، دنمهقالع  رایسب  نم  هب  مردپ   » هک درکیم  لالدتسا  دیز  ترضح  دوش ؟ ماما  دیاب  یسک  هچ  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  سپ  هک  [ 52
امـش قح  ناشیا  زا  سپ  تماما  رگا  دـنتفگیم : خـساپ  رد  مه  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تشاذـگیم ». نم  ناهد  رد  تفرگیم و  همقل  ار  اذـغ 
یتح هک  هتـشاد  دوجو  یبلاطم  مه  مالـسلامهیلع  يدـه  يهمئا  دوخ  نامز  رد  هک  تسا  نیا  رد  هتکن  [. 33 [ ؟ دـنتفگن نم  هب  ارچ  سپ  دوب ،

نآ ام  هعماج  رد  نامز و  نیا  رد  لیاسم  نیا  زا  یخرب  هتبلا  دـناهدرکیم . نایب  هنامرحم  تروص  هب  هدوبن و  نشور  ناشناکیدزن  يارب  یهاگ 
قداص ماما  تفرگ . رظن  رد  ار  بطاـخم  حطـس  اـهنآ  راـهظا  رد  دـیاب  هک  دوشیم  حرطم  ییاـهزیچ  لاـح ، ره  هب  اـما  درادـن ، ار  تیـساسح 
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هک ار ) ام  نایعیش  زا  هتسد  نآ   ) دنک تمحر  دنوادخ  ارانم ؛ اجارـس و  اوناک  اموق  هللا  محر  دنیامرفیم : فیرـش  تیاور  نیا  رد  مالـسلاهیلع 
اما دـنلب ؛ ياج  رد  ای  دوش  بصن  نییاپ  رد  گرزب ، کچوک و  غارچ  زا  تسا  معا  جارـس » . » دـندوب کیدزن  رود و  يارب  ییامنهار  غارچ و 

ات دنهدیم  رارق  يدنلب  ياج  رد  هک  تسا  يرونرپ  غارچ  يانعم  هب  رانم »  » تسا و کچوک  غارچ  يانعم  هب  دریگ  رارق  رانم »  » رانک رد  یتقو 
هک هدوب  ییدنلب  قباس ، رد  هرانم  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دوشیم  هتفگ  رانم  هرانم  هب  هک  مه  نیا  دنبایب . نآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  هار  ناورهر 
مگ دننک و  ادیپ  ار  دوخ  هار  نآ  ندـید  اب  بش  رد  نارفاسم  مدرم و  دـشاب و  تیؤر  لباق  رود  هلـصاف  زا  ات  دـندرکیم  نشور  غارچ  نآ  رد 

ناکیدزن مه  هک  تسا  یناسک  دندوب » رانم  غارچ و  هک  ار  یناسک  دنک  تمحر  ادخ   » هک نخس  نیا  زا  ترضح  روظنم  لاح  ره  رد  دنوشن .
. دنتسه رود  اهنآ  زا  هک  ار  یناسک  مه  دننکیم و  ییامنهار  ار  دوخ 

راتفگ ریثأت  یلصا  طرش  رادرک ؛ اب  راتفگ  قفاوت 

نیا میـشاب  هتـشاد  هجوت  نادـب  دـیاب  حیحـص ، بهذـم  غیلبت  تیبرت و  رد  صوصخ  هب  نارگید ، میلعت  داشرا و  ماقم  رد  هک  یتاکن  رگید  زا 
دنازوسیم ران »  » هک یلاح  رد  دراذگیم ، رثا  نارگید  رد  تمیالم  یمارآ و  هب  رون » . » دشاب هتشاد  قفاوت  مه  اب  نامراتفگ  راتفر و  هک  تسا 

تیذا هدنونـش  بطاخم و  هک  مینزب  فرح  يروط  دیابن  ران . هن  دوب ، رون  لثم  دیاب  نارگید ، تیاده  داشرا و  ماقم  رد  تسا . هدـنهد  رازآ  و 
رد مالسلاهیلع  قداص  ماما  دنک . رثا  هدنونـش  رد  قح  فرح  ات  مینک  راتفر  تمیالم  اب  دیاب  مییامن ، دروخرب  تنوشخ  يدنت و  اب  دیابن  دوش ،

تیاهن ناشلامعا و  اب  هکلب ) اهنت  نابز  اب  هن   ) نانآ مهتقاط ؛ دوهجم  مهلاـمعاب و  اـنیلا  اـتاعد  اوناـک  دـنیامرفیم : ثیدـح  هحفص 53 ]  ] همادا
وا هب  نارگید  هک  دوشیم  بجوم  صخـش  کی  راتفر  یهاگ  دـش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  دـننکیم . توعد  اـم  يوس  هب  ار  مدرم  ناـشناوت 

، تحیـصن داشرا و  ماقم  رد  نیاربانب ، دوشیم . ناربج  شتیـصخش  راتفر و  اب  دشاب  هتـشاد  یـصقن  فعـض و  شنخـس  رگا  دنوش و  لیامتم 
رد دوخ  ناوت  مامت  لمع و  اب  هک  ار  یهورگ  دـنک  تمحر  ادـخ  دـیامرفیم : ترـضح  لـیلد  نیمه  هب  تسین . راـتفگ  زا  رتمک  لـمع  ریثأـت 

نیرتگرزب زا  یکی  تسین ؛ مالـسا  تاروتـسد  هب  يدرف  لمع  طقف  ام  يهفیظو  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دندرک . شالت  مدرم  تیادـه 
هب دـیاب  سک  ره  یناحور . ریغ  هچ  و  میاهتفریذـپ -  ار  تیلوؤسم  نیا  امـسر  هک  میـشاب -  یناحور  هچ  تسا ، نارگید  تیادـه  ام  فیاظو 

نارگید مینیبیم  یتقو  [. 34  ] تسا هانگ  ینیـشنب  شوماخ  رگا  تسا  هاـچ  اـنیبان و  هک  ینیب  رگا  دـنک : تیادـه  ار  نارگید  دوخ  ناوت  ردـق 
نامراتفگ اـب  اـم  راـتفر  هک  دوشیم  عقاو  رثؤم  یتقو  ییاـمنهار  نیا  مینک . ناـشییامنهار  میریگب و  ار  اـهنآ  تسد  دـیاب  دـنوشیم ، هارمگ 

مینادـب و دوخ  يهفیظو  ار  تیادـه  هک  نآ  طرـش  هب  تسین ، يزاین  مه  راـتفگ  هب  دـشاب ، تسرد  اـم  راـتفر  رگا  یهاـگ  یتح  دـشاب . هارمه 
قداص ماما  میـشاب . وگلا  نامناکیدزن  ناتـسود و  دنزرف ، رـسمه ، يارب  میناوتیم  ام  هک  مینک  هجوت  دـیاب  میـشاب . نامراتفگ  راتفر و  بقارم 

مالـسلامهیلع راهطا  يهمئا  يوس  هب  ار  مدرم  دـنهاوخیم  هک  یناسک  زا  یحیولت ، تروص  هب  ناشنانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  مالـسلاهیلع 
شاـف ار  اـم  رارـسا  هک  یناـسک  دـننام  هن  انرارـسا ؛ عیذـی  نمک  سیل  دـننکیم : شهوکن  دراد ، یفنم  يهجیتن  ناـشراک  اـما  دـننک  تیادـه 

، مالسلامهیلع تیبلها  رارسا  ياشفا  اب  دنوش ، نومنهر  تسرد  هار  هب  ار  مدرم  حیحص ، ياهویش  هب  هک  نآ  ياج  هب  یناسک  نینچ  دننکیم .
بجوم دشاب و  هتـشاد  بولطم  رثا  نارگید  رد  نامراتفر  هک  میـشوکب  میـشاب و  بقارم  دیاب  نیاربانب ، دنیامنیم . يریگولج  اهنآ  تیاده  زا 

هحفص 55] . ] دنکفیب یهارمگ  هب  ار  نانآ  هدرکان  يادخ  هک  نآ  هن  ددرگ  نانآ  تیاده 

یقیقح نمؤم  نامیا و  ياههناشن 

هراشا

اذا اوقفـشا و  اولجو و  هئامعن  هللا و  اورکذ  اذاف  يدـهلا  نم  اوطعا  ام  اوبلـسی  نا  نوقفـشی  هللا و  نوفاخی  يذـلا  نونمؤملا  امنا  بدـنجنبا ، ای 
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. نولکوتی مهبر  یلع  هتردق و  ذافن  نم  هرهظا  امم  انامیا  مهتداز  هتایا  مهیلع  تیلت 

یعقاو نامیا  يرهاظ و  نامیا 

هرابرد تخانش . ار  یقیقح  نمؤم  اهنآ  هار  زا  ناوتیم  هک  يراثآ  تسا ؛ نآ  راثآ  یقیقح و  نامیا  حیـضوت  ماقم  رد  تیاور  زا  تمـسق  نیا 
زا یکی  مک ، تسد  تسا . هدش  دراو  يرایـسب  تایاور  تایآ و  نامیا ، تاجرد  بتارم و  یقیقح و  نمؤم  یفرعم  نآ ، راثآ  یعقاو و  نامیا 

رفاک و رگا  و  نمؤم ، ای  تسا  رفاک  ای  ناسنا  هک  دننکیم  روصت  دنراد ، یحطس  رکف  هک  دارفا  یـضعب  هک  تسا  نآ  بلاطم  نیا  رکذ  لیالد 
؛ دراد دوجو  وا  يارب  نامیا  دیاوف  راثآ و  يهمه  درادـن و  یقرف  نانمؤم  رگید  اب  دـش ، هک  مه  نمؤم  تسا . نمؤم  دوبن  تمایق  ادـخ و  رکنم 

هتـشاد دوجو  مالـسا  ردص  زا  اهیـشیدنا  جک  عون  نیا  هک  دیآیم  رب  نینچ  یخیرات  ياهثحب  تایاور و  زا  تسین . نینچ  هک  یتروص  رد 
طقف اـیند و  یگدـنز  هب  تسا  طوبرم  مالـسا  عون  نیا  رثا  يرهاـظ .» رفک   » لـباقم رد  تسا ، يرهاـظ » مالـسا   » دارفا زا  یخرب  مالـسا  تسا .

وا يارب  ایند  نیا  رد  مه  مالـسا  ماکحا  مامت  دـشاب و  ناملـسم  رهاظ  رد  یـسک  تسا  نکمم  دوشیم . بترتم  نآ  رب  اـیند  نیا  رد  یماـکحا 
طقف هک  تسا  یقفانم  یـسک  نینچ  دزوسب . منهج  نیلفاسلا  لفـسا  رد  دبا  ات  دشاب و  هتـشادن  ترخآ  باوث  زا  ياهرهب  چیه  اما  دـشاب ، تباث 

، تسا مارح  شنوـخ  نتخیر  هک  نیا  ریظن  تسا ؛ تباـث  یـصخش  نـینچ  يارب  هحفـص 56 ]  ] مالـسا ماکحا  دنکیم . مالـسا  راهظا  رهاظ  رد 
یماکحا طقف  اهنیا  یلو  دربیم و ،... ثرا  شناملسم  ردام  ردپ و  زا  دنک ، جاودزا  دناوتیم  ناناملسم  اب  تسین ، زیاج  شلاوما  رد  فرـصت 

زاـمن دـندمآیم ، دجـسم  هـب  دـندرکیم ، مالـسا  راـهظا  رهاـظ  رد  دارفا  زا  یهورگ  مالــسا  ردـص  رد  دنتــسه . اـیند  نـیا  يارب  يرهاـظ و 
. دندوبن یعقاو  ناملسم  یلو  دندرکیم ، لمع  مالسا  يرهاظ  ماکحا  هب  هصالخ  دنداتسیایم و  مه  لوا  فص  رد  یهاگ  یتح  دندناوخیم ،

رهاظ رد  هک  نیمه  اما  دـنرادن  يداقتعا  مالـسا  ربمایپ و  ادـخ و  هب  ناشبلق  رد  هچرگ  دارفا  نیا  تسا . اهنیا  هب  رظان  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ 
یسک هک  نیمه  ینعی  تسا ؛ نیتداهش  نتفگ  مالسا ، نیا  كالم  دوشیم . ارجا  ناشدروم  رد  مالسا  يرهاظ  ماکحا  دننکیم ، مالـسا  راهظا 

هللا یلص  ربمغیپ  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  تداهـش  ینعی  نیتداهـش  دیآیم . باسح  هب  ناناملـسم  وزج  درک  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش 
املسم ار  يزیچ  دنادب  یسک  رگا  نیاربانب  میشاب . هتشاد  لوبق  هدروآ  دنوادخ  فرط  زا  تلاسر  ناونع  هب  وا  ار  هچ  ره  هک  ملس  هلآ و  هیلع و 

روط هچ  دنکیم . ادیپ  ضقانت  تلاسر  شریذـپ  اب  مرادـن ، لوبق  ار  نآ  دـیوگب  لاح  نیع  رد  هدومرف و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
نیا مریذـپیمن !؟ تسا  هدروآ  ادـخ  فرط  زا  وا  ار  هچنآ  اـما  مراد  لوبق  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تلاـسر  تفگ ، ناوـتیم 
رهاظ رد  وا  تسین ، هنوگ  نیا  قفانم  تسا . يرهاـظ » رفک   » ناـمه نیا  ددرگیم و  رفک  بجوم  نید  تایرورـض  راـکنا  اذـل  تسا . ضقاـنت 
رکنم مه  رهاـظ  هب  رگا  هنرگ  و  تسا ؛ وا  بلق  رد  نطاـب و  رد  دراد  مه  يراـکنا  رگا  و  مراد ، لوـبق  هدروآ  ربماـیپ  ار  هچنآ  همه  دـیوگیم 

. دشابن يراج  وا  دروم  رد  ایند  نیا  رد  مه  مالـسا  يرهاظ  ماکحا  دوشیم  بجوم  يورخا  باذع  رب  هوالع  هک  تسا  يرهاظ  رفک  نیا  دوش 
هک ار  يزیچ  ینعی  ددرگیم ؛ زاب  تلاسر  راکنا  هب  نید  يرورـض  راکنا  هک  دننکیم  حیرـصت  هللا  ۀمحر  ماما  ترـضح  لثم  اهقف  زا  یـضعب 

نمؤم و ره  ندـناوخ . زامن  لثم  تسین ؛ راکنا  لباق  هدروآ  تلاـسر  ناونع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنادیم  شدوخ  صخش 
مرادن لوبق  ار  نآ  دیوگب  رگا  اذل  تسا ، هدوب  شتلاسر  وزج  اعطق  هدروآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  هچنآ  هک  دنادیم  يرفاک 

تباث یصخش  نینچ  يارب  مالسا  ماکحا  نیتداهش ، نتفگ  اب  ینعی  تسا ؛ يرهاظ  مالـسا  هب  طوبرم  اهنیا  تروص ، ره  رد  تسا . ضقانت  نیا 
هب شراکنا  هک  ار -  نید  تایرورـض  زا  یکی  ای  مدش ، ناملـسم  هک  مدرک  هابتـشا  دیوگب ، الثم  دوش ؛ تباث  شـضقن  هک  نیا  رگم  دوشیم ،
هب یطبر  چـیه  دوشیم  راب  يرهاظ  مالـسا  هناقفانم و  مالـسا  رب  هک  یماکحا  دـنک . راکنا  دـنکیم -  تشگزاب  هحفـص 57 ]  ] تلاسر راکنا 
رفک  » مه نآ  لباقم  رد  تسا . ییایند  لیاسم  نیمه  مه  شکالم  تسا ، يرهاـظ  مکح  درادـن ، يورخا  باـقع  باوث و  ترخآ و  یگدـنز 

نامیا کیکفت  يارب  دنک . راکنا  ار  نید  تایرورـض  زا  یکی  ای  دـیوگن  ار  نیتداهـش  نابز ، اب  یـسک  هک  نیا  ینعی  دریگیم ؛ رارق  يرهاظ »
تداعـس بجوم  هک  یعقاو ، نامیا  دروم  رد  طقف  ار  نامیا »  » هژاو میمانب و  مالـسا »  » ار يرهاظ  ناـمیا  تسا  رتهب  یعقاو ، ناـمیا  زا  يرهاـظ 
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امل انملـسأ و  اولوق  نکل  اونمؤت و  مل  لق  انمآ  بارعألا  تلاـق  دـیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  هک  هنوگ  ناـمه  میربب ؛ راـک  هب  تسا  يورخا 
نورد و هب  طوبرم  نامیا »  » اما تسا ، ینوریب  رهاظت  يرهاظ و  لامعا  ماجنا  ظفل و  راهظا  نیمه  مالـسا » [ » 35 . ] مکبولق یف  نامیالا  لخدی 

رواب نیا  تسین  نکمم  دشاب ، هتشاد  رواب  مالسا  قیاقح  داعم و  توبن ، دیحوت ، هب  یسک  رگا  مکبولق ».»  » یف نامیالا  لخدی  امل  تسا ؛ بلق 
رد هتبلا  دوشیم . رهاظ  وا  رد  شمزاول  زا  یـضعب  مک ، تسد  درک  رواب  ار  يزیچ  ناسنا  رگا  دشاب . هتـشادن  وا  رهاظ  نوریب و  رد  يرثا  چیه 

ترـضح ای  نوعرف  لآ  نمؤم  لثم  دـیامن ؛ هیقت  دـنکن و  رهاظ  ار  شنامیا  رمع ، رخآ  ات  اما  دـشاب  نمؤم  اـعقاو  یـسک  تسا  نکمم  يدراوم 
نوعرف لآ  نمؤم  مکح  مالسلاهیلع  بلاطوبا  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دندرکیمن . راهظا  ار  ناشنامیا  هک  مالـسلاهیلع  بلاطوبا 

بلاطوبا ترضح  هک  دندقتعم  ننست ) لها   ) ناناملسم رتشیب  مه  زورما  ات  هدش و  ناناملسم  رب  رما  هابتشا  ثعاب  هلأسم  نیا  تسا . هتشاد  ار 
، دـندش ثوعبم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ادـتبا  نامه  زا  ناشیا  هعیـش ، داقتعا  هب  هک  یتروص  رد  درواین ، ناـمیا  مالـسلاهیلع 

نمؤم هلأسم  نیا  نشور  يهنومن  مه  نآرق  رد  دـنک . تیامح  ترـضح  نآ  زا  رافک  لباقم  رد  دـناوتب  ات  درکیم  نامتک  یلو  تشاد ، نامیا 
نکمم [ 37 .« ] نامیالاب نئمطم  هبلق  هرکأ و  نم  الا  دـیامرفیم : رگید  ياج  رد  ای  [ 36  ] هنامیا متکی  : » دنکیم حیرـصت  هک  تسا  نوعرف  لآ 
ینکن مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  ای  مرکا  ربمایپ  بس  هللااب -  ذایعلا  الثم –  رگا  هک  دننک  شدـیدهت  دوش ؛ رفک  راهظا  هب  راداو  یـسک  تسا 

يارب دشاب  روبجم  مه  وا  میزیریم ، ار  تنوخ  ینکن  هحفص 58 ]  ] نیهوت همظعم  يهبعک  هب  رگا  هک  دننک  دیدهت  ار  وا  ای  میـشکیم ، ار  وت 
يدراوـم نینچ  رد  هیقت  [ 38 . ] ةاقت مهنم  اوقتت  نأ  الا  دـشاب ؛ هتـشادن  يداقتعا  نینچ  نطاـب ، رد  یلو  دـنک ، يربت  رهاـظ  رد  شناـج ، ظـفح 

هیقت اـب  ار  يرمع  بلاـطوبا  ترـضح  اـی  نوـعرف  لآ  نمؤـم  لـثم  یـسک  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دـنزیمن . ررـض  ناـمیا  هب  تسا و  بجاو 
ناوتیم یتح  تسا . ناسنا  نطاب  بلق و  اب  شراک  ورس  اتلاصا  نامیا  هک  تسا  ببس  نادب  نیا  دراد . نامیا  وا  هک  دنمهفن  مدرم  دنارذگب و 

نیا هتبلا  دناوخب . شبلق  رد  دـیاب  ار  شزامن  یـصخش  نینچ  دـشاب . هتـشادن  مه  ار  زامن  تعکر  ود  ندـناوخ  ناوت  هک  درک  ضرف  ار  ینمؤم 
نینچ دنتـشاد ، رارق  ناشیالوم  رظن  ریز  الماک  نامالغ  یخرب  تشاد و  دوجو  يرادهدرب  هک  هتـشذگ  ياهنامز  رد  اما  تسا ، يدـیعب  ضرف 

. دمآیم شیپ  یتالاح 

نامیا ندوب  شخب  تاجن  طرش 

. تسا هدوب  وگتفگ  ثحب و  دروم  مالـسا  ردـص  زا  هک  تسا  ياهلأـسم  دوریم ، نیب  زا  هچ  اـب  دوـشیم و  تباـث  زیچ  هچ  اـب  ناـمیا  هک  نیا 
نامیا نوچ  یلو  دوش ، بکترم  مه  ار  ناهانگ  يهمه  دـهدن ، ماجنا  مه  یلمع  چـیه  دروایب و  نامیا  ناسنا  تسا  نکمم  دـنتفگیم : یخرب 

ددرگ ياهریبـک  هاـنگ  بکترم  ینمؤم  رگا  دـندوب  دـقتعم  یخرب  لـباقم ، رد  دـنفورعم . هئجرم »  » هب هورگ  نیا  دورب . تشهب  هب  تسا  هدروآ 
ناهانگ كرت  تاروتـسد و  هب  لمع  نامه  نامیا  هک  دـنتفگیم  اهنآ  دـنهدیم . تبـسن  جراوخ  هب  هک  تسا  يداقتعا  نیا  دوشیم . رفاـک » »

دنتسنادیم لالح  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارادفرط  نوخ  جراوخ  لیلد ، نیمه  هب  تسا . رفاک  هریبک  بکترم  ور ، نیا  زا  تسا و  هریبک 
دروم رد  یتح  دناهدش . رفاک  اهنیا  دنتفگیم  هک  دوب  نیا  ناشفرح  دندش . بکترم  ار  عیاجف  همه  نآ  دـندرکیم و  زواجت  ناشـسیماون  هب  و 

 - كرش تسا و  رفک  نیا  و  هتفریذپ -  ار  تیمکح  ناشیا  نوچ  هک  دندرکیم  راهظا  نینچ  مه  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  صخش 
اهنیا زا  مادک  چـیه  مالـسلامهیلع ، تیبلها  يهمئا  رظن  هب  اما  دوب . نامیا  زا  یفارحنا  تشادرب  یعون  نیا  تسا . هدـش  جراخ  مالـسا  زا  سپ 
هچرگ دورب ، تشهب  هب  ناسنا  یبلق ، نامیا  فرص  هب  هک  تسین  نینچ  ار . جراوخ  رظن  هن  دنتشاد  لوبق  ار  هئجرم  رظن  هن  نانآ  تسین . تسرد 

هک تسین  روـط  نیا  [ 39 . ] هری ارـش  هحفـص 59 ]  ] ةرذ لاـقثم  لـمعی  نم  و  هری . اریخ  ةرذ  لاـقثم  لـمعی  نمف  دـشاب : هدرک  هاـنگ  رمع  همه 
ظوفحم شنامیا  لصا  لاح  نیع  رد  دوش و  بکترم  ار  یهانگ  ره  دـشاب  زاجم  دـعب  دوش و  مامت  ياهظحل  نامیا  کـی  اـب  ناـسنا  یگدـنز 
يهزادـنا هب  تمایق  تاصرع  رد  هک  نیا  زا  سپ  ترخآ ، ملاع  رد  درک ، ظفح  تایح  يهظحل  نیرخآ  ات  ار  شنامیا  یـسک  رگا  هلب ، دـشاب .

نیا نامیا  دوریم . تشهب  هب  دریگیم و  رارق  تعافش  لومشم  لحارم ، زا  یضعب  رد  تشاد ، ار  تعافش  تقایل  رگا  دش ، باذع  شناهانگ 
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ینانیمطا نینچ  دناوتیمن  سک  چـیه  اما  دـهدیم . تاجن  ار  وا  دـنک ، ظفح  هظحل  نیرخآ  ات  ار  نآ  تسناوت  صخـش  رگا  هک  دراد  ار  رنه 
يهنومن ددرگ . رفاک  انطاب  ناسنا  دورب و  نیب  زا  دوش و  فیعـض  جیردت  هب  نامیا  هک  دوشیم  بجوم  ناهانگ  باکترا  نوچ  دـشاب ؛ هتـشاد 

نیا دوب ؛ دنهاوخ  زین  رخآ  ات  دناهدوب و  مه  هتـشذگ  رد  درک . ییاسانـش  ار  اهنآ  ناوتیم  تقد ، یمک  اب  و  تسین . مک  ام  نامز  رد  دارفا  نیا 
هانگ دـنوشیم و  هانگ  بکترم  هناخاتـسگ  هک  یناسک  [ 40 . ] هللا تایآب  اوبذـک  نأ  ياوسلا  اؤاسأ  نیذـلا  ۀـبقاع  ناـک  مث  تسا : یهلا  تنس 

اج نآ  ات  دنوشیم و  هدیـشک  رفک  هب  تسین  ناشکاب  دنـشاب ، هدرک  هانگ  مه  ردقچره  هدمآرد و  يداع  يرما  تروص  هب  اهنآ  يارب  ندرک 
ناسنا تواقـش  تداعـس و  رد  يریثأت  چیه  هانگ  هک  تسا  تسرد  هئجرم  رظن  هن  سپ  دننکیم .» بیذکت  ار  یهلا  تایآ  هک  دنوریم  شیپ 

بکترم یتح  نمؤم  رگا  دوش . رفاک  ددرگ و  جراخ  نامیا  زا  اروف  دـش  ياهریبک  بکترم  ناسنا  یتقو  هک  جراوخ  لوق  هن  و  دـشاب ، هتـشادن 
باذع خزرب  ملاع  رد  شهانگ ، نامه  يهزادـنا  هب  دـشن  هبوت  هب  قفوم  رگا  دـنک و  هبوت  ات  دـهدیم  تلهم  وا  هب  ادـخ  دوشب  مه  هریبک  هانگ 

. دنکیم ادیپ  تاجن  تمایق  رد  تیاهن ، رد  دشاب  ظوفحم  شنامیا  رگا  دوشیم و 

یعقاو يرهاظ و  نامیا  مالسا و  توافت 

يرهاظ ماکحا  كالم  طقف  يرهاظ  مالسا  ایناث ، دنتـسه ؛ توافتم  يهلوقم  ود  نامیا  يرهاظ و  مالـسا  الوا ، هک  دش  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 
تـسا یتروص  رد  دوشیم ، لصاح  نیتداهـش  هب  رارقا  اب  هک  مه  يرهاظ  مالـسا  اثلاث  دوشیمن ؛ يورخا  تداعـس  بجوم  تسا و  یعامتجا 

رارقا داعم  هب  یلو  تفگ  ار  نیتداهـش  هحفـص 60 ]  ] یـسک رگا  نیاربانب  دشاب . مزتلم  مه  نیتداهـش  مزاول  هب  رهاظ -  رد  دنچ  ره  درف -  هک 
مالسا بجوم  نیتداهش  هب  رارقا  هک  دناهدرک  روصت  یضعب  درادن . مه  يرهاظ  مالسا  یتح  تسا و  رفاک  اعطق  تشادن ، لوبق  ار  نآ  درکن و 

هتـشادن داعم -  هب  رارقا  شریذپ و  دننام  مالـسا -  تایرورـض  لوصا و  زا  یخرب  هب  رارقا  درف  هچرگ  تسا  تاجن  بجوم  مالـسا  دوشیم و 
مزاول تلاسر و  هب  تداهش  شیانعم  تلاسر  هب  تداهـش  تسا . یمالـسا  فراعم  لیاسم و  هب  تبـسن  تفرعم  صقن  زا  تاروصت  نیا  دشاب .

ره هک  ییاهزیچ  زا  یکی  عطق  روط  هب  و  تسا ؛ لوبق  امتح  هتفگ  ادخ  فرط  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هچ  ره  ینعی  تسا ؛ نآ 
زین نآرق  لوا  ياههروس  رد  هک  تسا  داـعم  هب  داـقتعا  دنتـسنادیم ، مه  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  یتح  دوش و  دـهعتم  نآ  هب  دـیاب  ناملـسم 

ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  مناملسم و  نم  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  روط  هچ  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخـس  نآ  يهرابرد 
اب يرهاظ  مالسا  هتبلا  دشابیم ؟ ترضح  نآ  تلاسر  وزج  نیا  تسا و  راک  رد  يداعم  هک  تسا  نآ  ناشیا  ياعدا  هک  دنادن  اما  مراد ، لوبق 

وزج رمع  رخآ  اـت  یـسک  تسا  نکمم  دـش ، رکذ  هک  هنوگ  ناـمه  ور ، نیا  زا  دوشیم . عمج  تسا  يدـبا  باذـع  بجوـم  هک  ینطاـب  رفک 
لخدـی امل  دـشابن : شلد  رد  ناـمیا  ياهرذ  عقاو ، رد  یلو  تسا ، دـهعتم  حـلاص و  یناملـسم  هک  دـننک  روصت  مه  مدرم  دـشاب ، اهناملـسم 

یمالـسا قوقح  نیناوق و  لومـشم  ار  درف  اـیند  نیا  رد  دوشیم  بجوم  طـقف  هک  تسا  يرهاـظ » مالـسا   » ناـمه نیا  مکبوـلق . یف  ناـمیالا 
شیارب ار  مالـسا  يرهاظ  ماکحا  مینک و  باسح  ناملـسم  دـیاب  ار  یـسک  هچ  رهاظ ، ثیح  زا  هک  تسین  نیا  رد  ام  ثحب  العف  هتبلا  مینادـب .

هتکن ددرگیم . بلـس  اهنآ  زا  ای  دوشیم  تباث  دارفا  نیا  يارب  عامتجا  رد  یقوقح  هچ  هک  تسا  اـهقف  هب  طوبرم  هلأـسم  نیا  مییاـمن . تباـث 
میهاربا و ترضح  دنوش . لیان  نآ  هب  دنتـساوخیم  دنوادخ  زا  مالـسلامهیلع  ایبنا  یتح  هک  دراد  مه  يرگید  بتارم  مالـسا  هک ، نیا  رگید 
ار ام  ایادخ ! [ 41 [ ؛ کل نیملـسم  انلعجا  انبر و  دوب : نیا  ناشاهاعد  زا  یکی  دندرکیم  انب  ار  هبعک  یتقو  مالـسلامهیلع  لیعامـسا  ترـضح 

دیکأت نینچ  مه  تسا . ادـخ  ربارب  رد  قلطم  ندوب  میلـست  نآ ، تسا و  مالـسا  زا  يرتیلاع  بتارم  يهدـنهد  ناـشن  نیا  هدـب . رارق  ناملـسم 
چیه دریمب ، نمؤم  هک  یسک  دنتفگیم  دنتـسنادیم و  تاجن  بجوم  اقلطم  ار  نامیا  هک  تسین  حیحـص  مه  يهئجرم  شیارگ  هک  مینکیم 

ناهانگ لـیلد  هب  اـما  دـشاب -  هتـشاد  یعقاو  ناـمیا  ینعی  دورب -  اـیند  زا  مه  نمؤم  یـسک  تسا  هحفـص 61 ]  ] نکمم دش . دهاوخن  یباذـع 
هک دراد  دوجو  هراـب  نیا  رد  يددـعتم  تاـیاور  دوش . هتفرگ  رظن  رد  وا  يارب  ییاهباذـع  فلتخم  لـحارم  رد  هدـش ، بکترم  هک  يداـیز 

تخـس ار  شناـج  توملا  کـلم  دـشاب ، هدـشن  هدیـشخب  شناـهانگ  دـشاب و  هدرکن  هبوت  شناـهانگ  زا  رگا  دوریم ، اـیند  زا  یتـقو  نمؤـم 
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دوب نآ  زا  شیب  شناهانگ  رگا  اما  تسا . تحار  خزرب  رد  دـش ، كاپ  رگا  دوش . كاـپ  شناـهانگ  ددرگیم  بجوم  یتخـس  نیا  دریگیم .
رگا تسا . هدش  رکذ  ییاهباذع  بش ، نیا  يارب  تایاور ، رد  درذـگیم . تخـس  وا  رب  ربق  لوا  بش  دوش ، كاپ  نداد  ناج  یتخـس  اب  هک 
لوط رد  ینمؤم  رگا  دوش . كاپ  شناج  هک  ینامز  ات  دراد  همادا  خزرب  ملاع  رد  اهباذـع  نیا  هنرگ  و  رتهب ، هچ  دـش ، كاـپ  هلحرم  نیا  رد 

، یگنـشت ردـق  نآ  رـشحم ، رد  تماـیق و  تاـصرع  رد  دوـب ، هدـشن  كاـپ  شناـهانگ  مـه  زاـب  دیــشک و  ار  اهباذـع  يهـمه  خزرب ، ملاـع 
بـسح هب  سک  ره  لحارم ، نیا  مامت  رد  دوش . كاپ  ات  دیـشک  دـهاوخ  ار  اهتبیـصم  عاونا  بارطـضا و  تشحو ، يراـتفرگ ، یگدـنمرش ،

رد ربق ، لوا  بش  نداد ، ناـج  عقوم  دوش : عقاو  تعافـش  لومـشم  ياهلحرم  رد  تسا  نکمم  هداد ، ماـجنا  هک  یبوخ  لاـمعا  دوخ و  تقاـیل 
ام ار  هچنآ  : » دـندومرفیم ناشنایعیـش  هب  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  [. 42 . ] تمایق رد  هرخـالاب ، خزرب و  ملاـع 

سک ره  هک  تسین  روط  نیا  باسح ، نیا  اب  دـینکب ». يرکف  دوخ  خزرب  ملاـع  يارب  تسا ؛ تماـیق  تعافـش  مینکیم ، تنامـض  امـش  يارب 
دیاش دنادیم ! ادخ  لاس ، دنچ  دشکب . باذع  اهلاس  خزرب  ملاع  رد  تسا  نکمم  دشاب . تحار  خزرب  ملاع  رد  امتح  دـشاب ، هعیـش  نمؤم و 

لومـشم دارفا  نالف  دنیوگیم  یتقو  تسین . باسحیب  تعافـش ، لاح ، ره  هب  میربیم ! هانپ  ادخ  هب  لاس . اهنویلیم  مه  دـیاش  لاس ، نارازه 
دارفا دراد و  یلحارم  تعافـش  دنریگ . رارق  تعافـش  دروم  دـنوریم  ایند  زا  هک  لوا  نامه  زا  هک  تسین  روط  نیا  دـنوشیم ، عقاو  تعافش 

هک یتـقو  تسا ؛ تماـیق  زور  صوصخم  زاـسراک ، تعافـش  نآ  اـما  دـنوش . عقاو  تعافـش  لومـشم  ینوگاـنوگ  ياـهاج  رد  تسا  نکمم 
، تایاور رد  لیلد ، نیمه  هب  تخوس . دهاوخ  منهج  رد  دبا  ات  دشن  كاپ  شباسح  اجنآ  رد  یسک  رگا  دوشیم . هیفـصت  یلک  هب  اهباسح 
هب دـندرکیم و  کیرحت  ار  ناناوج  ناشراکفا ، رـشن  اب  اهنآ  دـیرادب . رانک  رب  يهئجرم  راکفا  زا  ناتدوخ  ناـناوج  هک  تسا  هدـش  حیرـصت 

مالسلامهیلع همئا  اذل  دوشیم . یتشهب  دشاب ، هتـشاد  نامیا  سک  ره  دیـشابن ، هحفص 62 ]  ] نارگن دنتفگیم : دنتـشادیم ؛ او  هانگ  باکترا 
مهیلع بلغی  ـال  هب  هللا  مهعفنی  اـم  مکناـیبص  اوملع  دراذـگن : رثا  امـش  ناـناوج  راـکفا  رب  یفارحنا  راـکفا  نیا  دیـشاب  بظاوـم  دـندومرفیم :

، دوشیم هدیزرمآ  دهد  ماجنا  يراک  ره  هک  دنک  رکف  ناسنا  یتقو  تسا . كانرطخ  رایـسب  مالـسا  زا  یتشادرب  نینچ  [ 43 . ] اهیأرب ۀئجرملا 
اهراذنا ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاروتـسد  همه  نیا  سپ  دشاب  هنوگ  نیا  رگا  یتسار  درک . دهاوخن  يراددوخ  یتیانج  چیه  زا 

دایز رایسب  نامیا  بتارم  دنتسین . حطس  کی  رد  همه  مه  یعقاو  نامیا  نتـشاد  رد  هک  تسا  نیا  رگید  هلأسم  تسا ؟ هدوب  هچ  يارب  میلاعت  و 
هبترم تفه  اهنآ  زا  یضعب  هبترم و  هد  نآ  يارب  تایاور  زا  یـضعب  دراد . یتاجرد  نامیا  هک  هدش  دیکأت  هلأسم  نیا  رب  ام  تایاور  رد  تسا .
بتارم رد  فـالتخا  ردـق  نآ  دراد . همادا  تیاـهنیب  اـت  ناـمیا  بتارم  مییوگب  میناوتیم  قیقد ، رظن  قیقحت و  بسح  رب  اـما  دـناهدرک . رکذ 
نامیا مینک  یعـس  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  لوا  هجرد  رد  هچنآ  دنـشابن . رگیدکی  هیبش  الماک  مه  رفن  ود  دیاش  هک  دراد  دوجو  دارفا  نامیا 

میناوتیم نامردام  ردـپ و  زا  میتسه ، اهناملـسم  وزج  هک  دـشابن  شوخ  ناملد  مینکن . افتکا  يرهاظ  مالـسا  هب  اهنت  میـشاب و  هتـشاد  یعقاو 
تداعـس يارب  تسا . ایند  نیا  يرهاظ  ماـکحا  تسین ، هدـننک  شوخلد  اـهنیا  تسا . كاـپ  نامندـب  اـی  تسا  لـالح  ناـمهحیبذ  میربب ، ثرا 

افتکا نامیا  يهیلوا  بتارم  هب  میتسه و  نامیا  زا  هبترم  مادک  رد  مینیبب  دیاب  زین  دعب  هجرد  رد  میـشاب . هتـشاد  نامیا  نطاب ، رد  دـیاب  يورخا 
هچ دمهفیم  دنک ، هاگن  نییاپ  يهبترم  هب  یتقو  دـسرب ، هک  ياهبترم  ره  هب  ناسنا  هک  دراد  دوجو  نامیا  يارب  یلاع  بتارم  ردـق  نآ  مینکن .

يارب اهلوحت  نیا  هتبلا  تسا . هداد  تسد  زا  ار  یمیظع  يهیامرـس  هچ  دـنیبیم  دـنک ، لزنت  هدرکان -  يادـخ  رگا -  اـی  هدرک و  یقرت  ردـق 
مییامزایب و ار  دوخ  یهاگ  سکع ، هب  تسا  نکمم  دوش و  تیوقت  نامنامیا  یهاگ  تسا  نکمم  ناـمرمع  لوط  رد  اـم  دـیآیم . شیپ  همه 

لباق یگداس  هب  نامیا  راـثآ  مه  یهاـگ  تسا . رتشیب  لـمع  رد  شریثأـت  دـشاب  رتيوق  ناـمیا  ردـق  ره  تسا . هدـش  رتمک  ناـمنامیا  مینیبب 
. تسین نتخانش 

یعقاو نمؤم  نامیا و  ياههناشن  یخرب 

دـنروآ و تسد  هب  ار  نآ  هحفـص 63 ]  ] هک دـنکیم  بیغرت  ار  اهنآ  تسا و  مدرم  هب  یعقاو  ناـمیا  یفرعم  ماـقم  رد  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب 
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نونمؤملا امنا  تسا : لافنا  يهروس  مود  يهیآ  تایآ  نیا  زا  یکی  دننکن . افتکا  نامیا  لزان  بتارم  هب  دوش و  رتلماک  ناشنامیا  دـننک  یعس 
شلد دتفایم ، ادـخ  دای  هب  شدوخ  ای  دوشیم  ادـخ  دای  یتقو  هک  تسا  نآ  یعقاو  نمؤم  يهناشن  نیلوا  مهبولق . تلجو  هللا  رکذ  اذا  نیذـلا 

گنرد یتخل  تسا  بسانم  اج  نیا  رد  دراد . دوجو  ام  رد  هناشن  نیا  ردـقچ  هک  مینادـب  ات  مییامزایب  ار  نامدوخ  میناوتیم  مه  اـم  دزرلیم .
تاـساسحا و زکرم  مه  تسا و  ناـسنا  تفرعم  زکرم  مه  نآرق ، حالطـصا  رد  بلق » . » میـشاب هتـشاد  هیآ  نیا  حیـضوت  رد  ار  یثـحب  مینک و 

رکذ شیارب  فاصوا  نیا  هک  تسیچ  بلق  تقیقح  هک  نیا  تسا . بلق  دـیما و ... سرت ، هنیک ، ضغب ، تبحم ، نامیا ، نیقی ، ياج  فطاوع .
ار راثآ  نیا  هک  تسا  نامه  نآرق ، حالطـصا  رد  بلق » ، » تروص ره  رد  دـبلطیم . ار  رگید  یلاـجم  هک  تسا  یلـصفم  ثحب  دوخ  دوشیم 

ساسحا نآ  دیاب  دشاب  هتـشاد  دوجو  نامیا  یفرظ  نینچ  رد  رگا  تسا . بلق  رد  فطاوع  تاساسحا و  فراعم ، ياج  یملع ، ریبعت  هب  دراد .
ار شمان  یـسک  ای  دـتفیب  وا  دای  هب  اقافتا  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  یـسک  اعقاو  ناـسنا  رگا  دـیایب . دـیدپ  عقوم  هب  تسا ، ناـمیا  همزـال  هک 

نامه هب  دـنکیم  ساسحا  دونـشیم ، ار  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  مسا  یتقو  لاـثم ، ناونع  هب  دوشیم . ادـیپ  ناـسنا  رد  یلاـح  رییغت  درواـیب ،
تفرعم و ناسنا  ردـق  ره  دوشیم . ادـیپ  وا  رد  یلاـح  رییغت  دروخیم و  ناـکت  شلد  دراد  هقـالع  تفرعم و  ناـشیا  هب  تبـسن  هک  ياهزادـنا 
هب ار  ادخ  هک  یناسک  تسا . ادخ  دای  هدـعاق ، نیا  مهم  قیداصم  زا  یکی  دوشیم . رهاظ  وا  رد  يرتشیب  لاح  رییغت  دـشاب ، رتشیب  شتبحم 

رییغت ناشلاح  ادخ  دای  ماگنه  هب  ناشتفرعم ، هجرد  هب  هتسب  دراد ، دوجو  ناشلد  رد  تفرعم  نیا  دنسانشیم و  تیاهنیب  تمظع  کی  ناونع 
. تسا هدـش  دای  نآ  زا  اهنیا  دـننام  لجو و  فوخ ، تیـشخ ، لـیبق  زا  یتاریبعت  اـب  نآرق  يهمیرک  تاـیآ  رد  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـنکیم .

یلص ربمغیپ  راذنا  ای  تیاده  دیامرفیم ، يرایسب  تایآ  رد  دنتـسه . تقیقح  کی  عباوت  مزاول و  ای  دنراد و  دحاو  ییانعم  ریباعت  نیا  يهمه 
اهنت وت ] [ ] 44 [ ؛ بیغلاب مهبر  نوشخی  نیذلا  رذنت  امنا  دنشاب : هتشاد  تیشخ  هک  دوشیم  یناسک  لماش  طقف  نآرق  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هحفص 64]  ] تیشخ وا  هب  تبـسن  دننیبیمن ، ار  ادخ  هک  نآ  اب  نانیا  یهدیم . رادشه  دنـسرتیم ، ناهن  رد  ناشراگدرورپ  زا  هک  ار  یناسک 
اهنت وت  دیامرفیم : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  اذل  دـنکیمن . هدافتـسا  نآرق  تیادـه  زا  ناسنا  دـشابن ، تیـشخ  نآ  ات  و  دـنراد ،
مهبر ۀیـشخ  نم  مه  دیامرفیم : يرگید  يهیآ  رد  دشاب . اهنآ  رد  تیـشخ  تلاح  نیا  هک  يراذگیم  رثا  اهنآ  رد  یهدیم و  میب  ار  یناسک 

شزرل و تلاـح  لـجو » . » مهبولق تلجو  هللا  رکذ  اذا  نیذـلا  دـیامرفیم : ثحب  دروـم  يهیآ  رد  [ 46 . ] مهبر نوفاخی  اـی : و  [ 45 ، ] نوقفشم
یعقاو نامیا  تفگ  دوشیمن  نیاربانب  دنکیمن ؛ یقرف  شیارب  دشابن  هچ  دشاب ، ادخ  دای  هب  هچ  ناسنا  دشابن ، یتلاح  نینچ  رگا  تسا . ناکت 
تیلت اذا  دیامرفیم : سپـس  دوش . ادـیپ  ناسنا  نورد  رد  یلاح  رییغت  ادـخ  هب  هجوت  ماگنه  هک  تسا  نیا  نامیا  رثا  نیلوا  سپ  دراد . ادـخ  هب 
دـشر تسا ، كرحتم  ایوپ و  حالطـصا ، هب  تسین ؛ دـماج  نکاـس و  هک  تسا  نآ  یعقاو  ناـمیا  رگید  يهناـشن  اـنامیا ؛ مهتداز  هتاـیا  مهیلع 

ياهبترم هک  یـسک  نینچ  دوشیم . مه  هدوزفا  شنامیا  رب  دراد ، نامیا  دوشیم ، هدناوخ  یـسک  نینچ  يارب  یهلا  تایآ  یتقو  تسا . هدـنبای 
يارب تسا  یهلا  ماـیپ  نآرق  تسا . نآرق  نآ ، هداتـسرف و  ياهلیـسو  وا  تیادـه  يارب  شدوـخ ، فـطل  زا  لاـعتم  يادـخ  دراد ، ار  ناـمیا  زا 
قوش هب  دـینک ، تفایرد  ياهمان  دـیرادیم  تسود  ار  وا  هک  یـسک  زا  رگا  میوش . کـیدزن  رتشیب  وا  هب  هک  نیا  يارب  اـم ، رتشیب  تیادـه 

نکمم روط  هچ  شناگدنب . يارب  تسا  ادخ  يهمان  زین  نآرق  دوب . یعیبط  ناتلاح  نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دیوشیم ، لاحـشوخ  دییآیم و 
تمالع دشاب  روط  نیا  رگا  دنکن !؟ ادـیپ  لاح  رییغت  دـنناوخیم  شیارب  ار  ادـخ  يهمان  یتقو  اما  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  ادـخ  هب  یـسک  تسا 
شنامیا رب  دنک و  ادیپ  هجوت  اهنآ  هب  ناسنا  دوشیم ، توالت  نآرق  تایآ  یتقو  هک  تسا  هدنز  ینامیا  دیامرفیم  نآرق  تسا . نامیا  فعض 

دـش و هفاضا  ناسنا  نامیا  یتقو  نولکوتی . مهبر  یلع  هک : تسا  نیا  دوشیم  رهاـظ  نمؤم  ناـسنا  بلق  رد  هک  یموس  يهناـشن  دوش . هدوزفا 
هطاحا زیچ  همه  رب  تسا ، وا  تردق  دی  هب  للع  بابسا و  يهلسلسرس  تسا ، وا  تسد  هب  اهراک  يهمه  دیلک  هک  تخانـش  هنوگ  نیا  ار  ادخ 

، مینیبیم ار  تاببسم  بابسا و  يهلـسلس  ياههقلح  الومعم  ام  دوب . دهاوخ  ادخ  هب  طقف  شدامتعا  دنکیم ؛ ریثأت  وا  نذا  هب  زیچ  همه  دراد و 
رد تکرح  هب  وا  هدارا  هب  زیچ  همه  تسا و  وا  تسد  هب  اههلـسلس  همه  هک  تسا  وا  مینیبیمن . تسا ، نابنج  هلـسلس  هک  ار ، یلـصا  لماع  اما 

دراد يراک  ياهناخ  ترازو  رد  یصخش  دینک  ضرف  هحفـص 65 ] . ] دش دهاوخ  رتشیب  وا  هب  نامدامتعا  مینک ، كرد  ار  نیا  رگا  دیآیم .
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ات دهد ، روتـسد  میقتـسم  لوؤسم  هب  لک  ریدم  دعب  دهد ، عاجرا  لکریدم  هب  شنواعم  سپـس  دهدب ، روتـسد  ریزو  دیاب  ادتبا  هک  دنادیم  و 
دهاوخیم هک  یـسک  نآ  هب  هن  تسا ، ریزو  نامرف  هب  طقف  صخـش  نیا  دامتعا  اج ، نیا  رد  دنک . ارجا  ار  نآ  دـیاب  هک  يدـنمراک  هب  دـسرب 

طقف شلکوت  هاگ  نآ  تسا ، وا  نذا  هب  ملاع  رد  ینوکس  تکرح و  ره  هک  تخانـش  تروص  نیا  هب  ار  ادخ  ناسنا  رگا  دنک . ارجا  ار  نامرف 
يوس زا  دیوگیمن . قلمت  ار  ییاپ  رـس و  یب  ره  یئزج  ياهلأسم  يارب  دنکیمن و  مخ  رـس  يرهاظ  بابـسا  ربارب  رد  دوب و  دـهاوخ  ادـخ  هب 
راهظا ردام  ردـپ و  لباقم  رد  دـنکیم و  تعاـطا  [ 47 ، ] ۀـمحرلا نم  لذـلا  حانج  اـمهل  ضفخا  دـیامرفیم : ادـخ  هک  مه  اـج  نآ  زین  رگید 

تسا و لیاق  مارتحا  ادخ  يارب  طقف  اتلاصا  ینعی  تسا ؛ هدومرف  وا  نوچ  دنکیم ؛ عضاوت  ادخ  يایلوا  لباقم  رد  الثم ، ای  دـیامنیم ، عوضخ 
هک یناسک  ادخ و  يایلوا  ربمایپ و  لباقم  رد  ور ، نیا  زا  دـنکیمن . عوضخ  يرگید  لباقم  رد  ادـخ  زا  ریغ  دـنادیم و  هعاطالا  بجاو  ار  وا 

یـسفن تزع  نمؤم  ناسنا  تسا . ادخ  زا  تعاطا  عقاو ، رد  عوضخ  نیا  دنکیم و  عوضخ  ردام -  ردپ و  ای  ملعم  دننام  هداد -  روتـسد  ادـخ 
اب شراک  رـس و  وا  دنوشن . ای  دنوشب  لیاق  یـشزرا  وا  يارب  نارگید  هاوخ  دنکیمن ، انتعا  يرگید  زیچ  چیه  هب  ادخ ، زج  هب  هک  دنکیم  ادیپ 
رب تلالد  هیآ ، نیا  رد  رورجم  راج و  میدـقت  نولکوتی ؛ مهبر  یلع  و  دـنک ؟ دامتعا  اهنآ  رب  هک  دـناهراک  هچ  نارگید  تسا . ناـهج  يادـخ 

یلمع يهناشن  ود  دعب ، يهیآ  رد  تسا . نانمؤم  ینطاب  یبلق و  ياههناشن  زا  هناشن  هس  اهنیا  دننک . یم  لکوت  ادخ  رب  طقف  ینعی  دراد ؛ رصح 
کئلوا دیامرفیم : مه  نایاپ  رد  [ 48 . ] نوقفنی مهانقزر  امم  ةالصلا و  نومیقی  نیذلا  قافنا ؛ زامن و  يهماقا  تسا : هدرک  رکذ  زین  يرهاظ  و 

: هک دنتسه  یناسک  نانمؤم  دنیامرفیم ، تیاور  نیا  رد  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دننمؤم . اقح  هک  دنتـسه  نانآ  [ 49 [ ؛ اقح نونمؤملا  مه 
رد دنوادخ  دتفایم . هزرل  هب  ناشلد  دوشیم  ادخ  دای  یتقو  هک  دنایناسک  نانمؤم  لد . شزرل  ینعی : لجو » . » اولج هئامعن و  هللا و  اورکذ  اذا 

توالت یتقو  هک  تسا  نیا  نآرق  تیـصاخ  [ 50 [ ؛ مهبر نوشخی  نیذـلا  دولج  هنم  رعـشقت  یناثم  اهباشتم  اباتک  تسا : هدومرف  نآرق  فصو 
رکذ یلا  مهبولق  مهدولج و  نیلت  مث  دوشیم . تسار  ناشمادنا  رب  وم  دنونشیم  ار  نآ  یتقو  دنراد  نامیا  هک  هحفص 66 ]  ] یناسک دوشیم 

مه لجو » . » ددرگیم زاب  هیلوا  تلاح  هب  دوشیم و  مرن  هرابود  ناشتسوپ  دنریگیم و  سنا  سپس  اما  دننکیم ، ادیپ  ار  تلاح  نآ  ادتبا  هللا ؛
دراد روضح  یگرزب  صخـش  یـسلجم  رد  هک  نیا  لثم  دوشیم ؛ ادـیپ  دـنتفایم  ادـخ  دای  هب  یتقو  نانمؤم  رد  هک  تسا  نیمه  هیبش  یتلاـح 
هجوت میلفاغ و  ادـخ  زا  الومعم  ام  دـیوشیم . نارگن  برطـضم و  یمک  ادـتبا  اج  نیا  دـیوشیم . هجوتم  اـتعفد  دـیاهدوب و  لـفاغ  امـش  یلو 

، دتفایم ادخ  دای  هب  هراب  کی  هب  یقیرط  هب  دیآیمرد و  تلفغ  نیا  زا  یتقو  نمؤم  ناسنا  دراد . روضح  اج  همه  هشیمه و  ادـخ  هک  میرادـن 
نینچ میـشاب  هتـشاد  رواب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا . اهبلق  لجو »  » تلاح نامه  نیا  دوشیم . ادـیپ  وا  رد  یفوخ  دروخیم و  یناکت 

نیا یتقو  دنوادخ  تسا . فیعـض  نامنامیا  مینادب  دیاب  میباییمن ، دوخ  رد  ار  یـساسحا  نینچ  ام  رگا  دراد . یتمظع  نینچ  تسه و  یـسک 
ناسنا لمع  لد و  رد  يرثا  چـیه  هک  ینامیا  دـنایعقاو . نانمؤم  ناـنیا  اـقح : نونمؤملا  مه  کـئلوا  دـیامرفیم : دـنکیم ، رکذ  ار  فاـصوا 

دنایناسک نانمؤم  هللا ؛» نوفاخی  نیذلا  نونمؤملا  امنا  : » دنیامرفیم بدنجنبا  هب  مه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسین . نامیا  دـشاب ، هتـشادن 
؛ تسا نامدب  لامعا  لیلد  هب  الومعم  ادخ ، زا  ام  فوخ  میراد . تلفغ  نآ  زا  ام  هک  تسا  فیطل  ياهتکن  نیا  دنراد . لد  رد  یهلا  فوخ  هک 

يدب راک  رگا  هک  نیا  زا  میتسه  لفاغ  یلو  میسرتیم ، نامدوخ  ناهانگ  دب  راثآ  زا  ام  عقاو ، رد  دوشیم . نامطوقس  باقع و  بجوم  نوچ 
ام تسا و  یمهم  رایـسب  عوضوم  نیا  دوش . هتفرگ  ام  زا  میراد  هچنآ  هک  نیا  زا  سرت  الثم ، دراد ؛ دوجو  سرت  ياج  مه  زاـب  میاهدرکن ، مه 

؟ تشاد میهاوخ  نامیا  مه  دعب  يهظحل  ایآ  اما  هداد ، نامیا  ام  هب  نونکات  ادـخ  میراد . جایتحا  ادـخ  کمک  هب  هظحل  ره  هک  میرادـن  هجوت 
بلـست الف  میناوخیم : مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  رد  دریگب . ام  زا  تسا  نکمم  یلو  تشاد ، میهاوخ  نامیا  دـهاوخب ، وا  رگا 

غزت انبر ال  دـیامرفیم : نانمؤم  لوق  زا  مه  نآرق  هیآ  رد  ریگم . نم  زا  مراد  ار  هچنآ  ینعی : دراد ! تیمها  ردـقچ  هلمج  نیا  هیف . اـنا  اـم  ینم 
هچ دوشن ؟ بلـس  ام  زا  نامیا  نیا  هک  میراد  ینانیمطا  هچ  ریگم . ام  زا  ياهداد  ام  هب  هک  ار  یتیادـه  نیا  ایادـخ ، [ 51 [ ؛ انتیده ذا  دعب  انبولق 

نانمؤم فوخ  سپ  هحفص 67 ] . ] دشاب زارد  ادخ  شیپ  نامتسد  دیاب  نیاربانب  دنامب ؟ یقاب  نامیارب  میراد  ار  هچنآ  هک  دراد  دوجو  یتنامض 
ار هچنآ  هک  نیا  زا  سرت  دراد . توافت  میـسرتیم  اهنآ  دب  راثآ  زا  میاهدـش و  بکترم  هک  یناهانگ  زا  فوخ  اب  نیا  تسا . یهلا  تمظع  زا 
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دنراد و دـیکأت  هتکن  نیا  رب  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . يرگید  عوضوم  زین  دوش  بلـس  ام  زا  میاهتـشاد  يونعم  يدام و  ياهتمعن  زا  نونکات 
لیالد زا  یکی  دوش . هتفرگ  هدـش ، هداد  اهنآ  هب  تیادـه  زا  ار  هچنآ  دنـسرتیم  يدـهلا ؛ نم  اوطعأ  اـم  اوبلـسی  نأ  نوقفـشی  و  دـنیامرفیم :

ار ام  ادـخ  هظحل  نیا  تعاس و  نیا  اـت  هک  تسا  نیمه  میناوخب ، زاـمن  رد  هبترم  دـنچ  دـیاب  زور  ره  هک  میقتـسملا » طارـصلا  اندـها   » رارکت
. دش میهاوخ  هارمگ  دسرن  ام  هب  وا  تیاده  رگا  دنک . تیاده  ار  ام  دیاب  وا  میراد . زاین  تیاده  هب  مه  زاب  هچ ؟ دعب  هظحل  اما  هدرک ، تیاده 
: دنراد سرت  روج  ود  ادخ  اب  طابترا  رد  نانمؤم  نیاربانب  دنک . تیاده  ار  ام  میاد  دیاب  سپ  دهدب . دـیاب  وا  میرادـن ، تیادـه  نامدوخ  زا  ام 

ادخ ياهتمعن  دای  هب  یتقو  مه  و  دوشیم ، ادیپ  اهنآ  رد  تیـشخ  لجو و  تلاح  دـننکیم  ادـیپ  هجوت  وا  تمظع  یهلا و  ماقم  هب  یتقو  مه 
. ددرگیم هدوزفا  ناشنامیا  رب  دوشیم  توالت  نانآ  رب  یهلا  تایآ  یتقو  نینچ  مه  دوش . هتفرگ  اهنآ  زا  اـهتمعن  هک  دنـسرتیم  دـنتفایم ،

ذفان ناهج  مامت  رد  هک  دننیبیم  ار  یهلا  تردق  ذوفن  راثآ  دننکیم ، لمأت  اهنآ  رد  دنیامنیم و  هدهاشم  ار  یهلا  ینیوکت  تایآ  یتقو  نانآ 
هک میراودـیما  دـنریگیم . رارق  ریثأـت  تحت  دـننکیم و  لـمأت  دوشیم  توـالت  ناـشیارب  ینآرق  تاـیآ  یعیرـشت و  تاـیآ  مه  یتقو  تسا ؛

هحفص 69] . ] دیامرف تمحرم  یعقاو  نامیا  زا  يرفاو  يهرهب  ام  يهمه  هب  لاعتم  دنوادخ 

ینید لهج  نید و  يراگنا  رازبا  هطبار 

هراشا

هاوس دـیری  هلمعب  هللا  یلا  مهنم  برقتملا  ناک  دـقل  یتح  ابعل  هللا  نید  مهذاختال  کلذ  هساسا و  يوق  لهجلا و  رمع  امیدـق  بدـنجنبا ، اـی 
. نوملاظلا مه  کئلوا 

یمالسا گنهرف  رد  لهج 

، هتفرگ قنور  شرازاب  هدـیدرگ ، يوق  ینادان  لـهج و  ناـینب  زاـبرید ، زا  دـنیامرفیم : دوخ  نخـس  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
نید هک  دـننادیم  نیا  ار  نآ  میکحت  لهج و  رازاب  يهدـنهد  قنور  لماوع  زا  یکی  سپـس  تسا . هدـناود  هشیر  هدـش و  مکحم  شیاـههیاپ 

ییادخ ناشتین  دصقم و  زین  دـناهداد  رارق  ادـخ  هب  برقت  يهلیـسو  ار  دوخ  ملع  هک  یناسک  یتح  هک  نانچ  نآ  دـناهتفرگ ، يزاب  هب  ار  ادـخ 
دیاب تیاور  زا  زارف  نیا  نییبت  يارب  دـنکیم . یفرعم  ناگـشیپ  متـس  فصو  اـب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  ترـضح  دنتـسه . وا  ریغ  لاـبند  تسین و 
هتفای جاور  هتفرگ و  قنور  شرازاب  هدش ، مکحم  لهج  ساسا  زابرید  زا  : » دـنیامرفیم هک  نیا  زا  ترـضح  روظنم  الوا ، دوش . نشور  یتاکن 

؟ دراد نید  هب  یطبر  هچ  نیا  و  تسا ، یعیبط  ياههدیدپ  نیب  طباور  ای  میهافم  هلسلس  کی  نتـسنادن  يانعم  هب  لهج »  » ایناث تسیچ ؟ تسا »
نامه هب  دناهدرک و  شیامزآ  دناهدناوخ ، سرد  دناهدیشک ، تمحز  ملاع  ياههدیدپ  لیاسم و  تخانش  يارب  نونک  ات  هتشذگ  زا  یموق  ره 
مولع رگید  کیناکم و  یـضایر و  هسدنه و  زا  هتـشر ، ره  رد  هک  اج  نآ  ات  دناهتفای ، تسد  ملع  هب  دـناهدرک و  فرطرب  ار  ناشلهج  رادـقم 
يزاب هب  ار  ادخ  نید  هک  نیا  لیلد  هب  مه  نآ  تسا ، هدرک  ادـیپ  جاور  میدـق  زا  لهج   » هک نخـس  نیا  سپ  دـناهدومن . تیبرت  یناصـصختم 

زا تسین . هحفص 70 ]  ] يدام تامولعم  هب  تبسن  لهج  تیاور ، نیا  رد  لهج »  » زا مالسلاهیلع  قداص  ترضح  روظنم  هچ ؟ ینعی  دناهتفرگ »
هک ییاهشناد  تسین . يدام  تامولعم  هنوگ  نیا  تسا  اهنآ  يریگدای  نوهرم  ناسنا  تداعس  هک  یتامولعم  مالـسلامهیلع ، ایلوا  ایبنا و  رظن 

، دریگب ارف  ار  اهنآ  دـیاب  دراد ، رارق  هک  یعامتجا  یگدـنز  زا  یطیارـش  ره  رد  نامز و  ره  رد  سک  ره  تسا و  مزـال  تداعـس  هب  لـین  يارب 
يهلیسو هب  هک  نآ ، دننام  یگدنز و  حیحص  هار  ترخآ ، ناهج  ناسنا ، تشونرس  ادخ ، تخانـش  تسا ؛ نید  لوصا  تاداقتعا و  هب  طوبرم 

رد هچرگ  تسا  لهاج  دـشاب  هتـشادن  رگا  و  تسا ، اهملع  هنوگ  نیا  تسا  دـنمزاین  نادـب  رـشب  هک  یملع  دوشیم . نییبت  مالـسلامهیلع  ایبنا 
رد یتشونرـس  هچ  دوریم و  یملاع  هچ  هب  گرم  زا  سپ  تسیچ ، شایگدنز  فده  دـنادن  هک  یـسک  دـشاب . رهد  فوسلیف  اههنیمز  ریاس 
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موهفم نیا  هب  نآرق  مالـسلامهیلع و  ایلوا  ایبنا و  گـنهرف  رد  لـهج » . » دزاـسب اـمیپاضف  ياههنیفـس  هچ  رگا  تسا ، لـهاج  تسا ، وا  راـظتنا 
. دراد توافت  تسا  لوادتم  ام  نیب  رد  هچنآ  اب  انعم  نیا  تسا .

مدرم نیب  رد  ینید  لهج  جاور  یلصا  لماع 

ناـشرایتخا رد  مالـسلامهیلع  اـیبنا  يهلیـسو  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  یفراـعم  مولع و  زا  دـناهتفر و  ورف  لـهج  رد  ردـق  نیا  مدرم  ارچ  هک  نیا 
هلأسم نیا  هب  نارادمرز  نارادـمروز و  ندز  نماد  نآ ، لیالد  زا  یکی  دراد . ینوگانوگ  لیالد  دـننکیم ، هدرک و  هدافتـسا  رتمک  هتـشاذگ 

دض هجیتن  رد  و  زادنارب ، لهج  شخب و  یهاگآ  ایبنا  میلاعت  دنسرب . دوخ  عماطم  هب  دنناوتیمن  نانآ  دنـشاب  هاگآ  هعماج  مدرم و  رگا  تسا .
نیا رگید  لماع  دبای . شرتسگ  مالـسلامهیلع  ایبنا  توعد  دنراذگن  هک  دنتـسه  هدوب و  شالت  رد  هتـسویپ  نانآ  ور  نیا  زا  تسا . نانآ  عفانم 

ار نید  دننادیم ، نید  یلوتم  نانآ و  فراعم  مولع و  لماح  مالـسلامهیلع و  ناربمایپ  وریپ  ار  دوخ  هک  یناسک  ناراد و  نید  دوخ  هک  تسا 
نایلوتم نانیدتم و  دوخ  یتقو  دنهدیم . رارق  يویند  ضارغا  رگید  شاعم و  رارما  یمرگرس ، يارب  ياهلیسو  ار  نآ  هکلب  دنریگیمن ، يدج 

ار یهار  نامه  دـننکیم ، هاگن  اهنیا  هب  مدرم  دـنک ؟ رثا  نارگید  رد  اهنآ  فرح  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیم  ایآ  دـنریگن ، يدـج  ار  نآ  نید ،
یلماوع زا  یکی  نیا  دشاب . ادخ  نید  اب  يزاب  دنچ  ره  دنهدیم ، ماجنا  نانآ  هک  دـنریگیم  دای  ار  يراک  نامه  دـناهتفر ، اهنآ  هک  دـنوریم 

ایبـنا هک  دوـشیم  یقیاـقح  فراـعم و  زا  اـهنآ  تیمورحم  مدرم و  رب  لـهج  ندـش  طلـسم  بجوـم  هعماـج و  رد  نید  جاور  عناـم  هک  تسا 
تافارحنا یلـصا  لماع  تسا ، نآ  دـیؤم  زین  ینید  نوتم  دـهدیم و  ناـشن  خـیرات  هک  هنوگ  نآ  دـنراذگیم . ناـشرایتخا  رد  مالـسلامهیلع 

ار نآ  هاگآدوخان  روط  هب  اهنآ  تسا و  هدش  هداهن  یتسرپادـخ  نید و  رب  مدرم  ترطف  لصا  هنرگ  و  تسا ، هدوب  لهج »  » مدرم هحفص 71 ] ]
رب دنک  تلالد  هک  درک  ادیپ  نآرق  رد  ار  يدروم  ناوتن  دیاش  دنیامنیم . شنرک  ناهج  راگدیرفآ  هاگـشیپ  رد  ور ، نیا  زا  دننکیم و  كرد 

، دناهدیتسرپیم دیشروخ  ای  هام  ای  تب  هک  دناهدوب  یناسک  هک  تسا  نیا  زا  نخس  اج  همه  دناهتشادن ؛ ینید  چیه  اهناسنا  زا  یخرب  هک  نیا 
یسانش هنیرید  یخیرات و  تاقیقحت  رد  دناهتـشادن . یـشتسرپ  چیه  هک  دناهدوب  مه  ياهدع  هک  نیا  زا  یکاح  تفای  ناوتیمن  ار  يدروم  اما 
ترطف هک  تسا  لیلد  نادب  نیا  دراد . تلالد  ماوقا  شتسرپ  نایدا و  دوجو  رب  هک  دروخیم  مشچ  هب  يدراوم  دوشیم ، قیقحت  ردق  ره  مه 

ینارتخد ادخ  دننکیم  اعدا  الثم ، دنوشیم ؛ هدیشک  لهج  هب  نوگانوگ ، یلماوع  رثا  رد  اما  تسا ، هدش  انب  ناشراگدیرفآ  شتسرپ  رب  مدرم 
اهنآ لوق  زا  یفارخ ، يهدـیقع  نیا  هب  هراشا  رد  دـنوادخ  دـنیادخ و ... دزن  اـم  تعافـش  لـماع  اـهتب  دنتـسه ، ناگتـشرف  ناـمه  هک  دراد ،
الثم ای  دـننک . کیدزن  ادـخ  هب  ار  ام  هک  نیا  يارب  رگم  مینکیمن ، تدابع  ار  اـهنآ  [ 52 [ ؛ یفلز هللا  یلا  انوبرقیل  الا  مهدـبعن  ام  دـیامرفیم :

، لیلد نیمه  هب  دنتـشاد . داقتعا  ادخ  دـنچ  هب  دـندرک ، ذـخا  اهنآ  زا  ار  ثیلثت »  » هب هدـیقع  نایحیـسم  اهدـعب  هک  اهییادـخ  دـنچ  زا  یـضعب 
رد مه  نامردـپ  میتسه ، ادـخ  نارـسپ  ام  دـنیوگیم : ای  تسا  ادـخ  رـسپ  هللاابذوعن -  مالـسلاهیلع -  یـسیع  ترـضح  دـنیوگیم : نایحیـسم 

هتـشذگ زا  هتـشاد ، دوجو  بهاذـم  نایدا و  زا  يرایـسب  رد  یفارخ  دـیاقع  هنوگ  نیا  تسا . لـهج  زا  یـشان  تاریبعت  نیا  تسا . اهنامـسآ 
یفرعم قلاخ  قلخ و  ناـیم  يهطـساو  ار  ناـشدوخ  دـناهدرکیم و  هدافتـسا  ءوس  مدرم  لـهج  زا  هک  دـناهدوب  مه  یناـسک  هدـشیم ، جـیورت 

مه زونه  دنـشخبب ! ار  ناشناهانگ  ای  دنهد  طابترا  مالـسلاهیلع  حیـسم  ای  قلاخ  اب  ار  اهنآ  ات  دناهتفرگیم  یلوپ  مدرم  زا  الثم ، دـناهدومنیم ؛
ات دـندمآ  مالـسلامهیلع  ایبنا  دـنربیم . هرهب  دوخ  عفن  هب  اهنآ  زا  زین  یناـسک  دراد و  دوجو  اـهتلاهج  هنوگ  نیا  زا  مدرم  نیب  رد  شیباـمک 

تثعب فادها  زا  یکی  میرک  نآرق  دـننک . لح  ار  تافالتخا  دـنیامن و  حالـصا  ار  هتـشذگ  نایدا  تافیرحت  دـنزاس ، فرطرب  ار  مدرم  لهج 
[. 53 . ] هیف نوفلتخی  يذـلا  مهل  نیبـیل  تسا : هدـمآ  دـیدپ  نید  رد  هک  دـنادیم  یتاـفیرحت  تاـفارحنا و  حالـصا  ار  مالـسلامهیلع  ناربماـیپ 

. دـندرگیم تلاهج  هب  التبم  ياهدـع  هجیتن ، رد  دـیآیم و  شیپ  رظن  فالتخا  مه  مالـسلامهیلع  ناربمایپ  مالک  ریـسفت  رد  اما  هحفص 72 ] ]
هک نیا  لیلد  اما  دناهتشاد . ادخ  اب  طابترا  نید و  يهنیمز  رد  مدرم  هک  یلهج  رثا  رد  ینعی  هدمآ ؛ دوجو  هب  وحن  نیمه  هب  اه  « وبات  » زا یخرب 
رد هتـسویپ  زین  ياهدع  هکنیا  مغریلع  دـناهدز ، نماد  اهتلاهج  نیا  هب  ياهدـع  هشیمه  هک  تسا  نآ  هدـشن ، نکهشیر  هعماج  زا  لهج  ارچ 
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هک روط  نامه  تسا . هدـش  مکحم  و  هدـناود ، هشیر  مدرم  رد  اهتلاهج  نیا  دناهدیـشوک . اهنآ  زا  تلاـهج  ندودز  مدرم و  راـکفا  حالـصا 
ار دوخ  هک  یناـسک  دـندید  مدرم  یتـقو  تسا . ناراد  نید  راـتفر  هدوب  عماوج  رد  لـهج  جاور  بجوم  هک  یلماوـع  هلمج  زا  مدرک ، هراـشا 

راچد دنریگیمن : يدج  ار  نید  ناشدوخ  دننکیم ، كاچ  هنیـس  نید ، يارب  دننادیم و  مالـسلامهیلع  ایبنا  وریپ  دـننکیم و  یفرعم  نیدـتم 
فرح هب  هقطنم  نیا  مدرم  : » تفگیم احیرص  اهشیشک  زا  یکی  متشاد ، نیتال  ياکیرما  هب  شیپ  يدنچ  هک  يرفـس  رد  دنوشیم . تلاهج 

ياهفرح مدرم  اهنت  هن  : » تفگ نم  هب  یصوصخ  روط  هب  دعب  دنرادن ». رواب  ار  ام  ياهفرح  دننکیمن ، ییانتعا  اهشیشک  اهفقـسا و  ام 
، لیلد نیمه  هب  تسا . ندرک  یگدنز  يارب  ياهلیسو  نید  اهنآ ، رظن  زا  میرادن ». رواب  ار  اهفرح  نیا  مه  نامدوخ  هکلب  دنرادن ، رواب  ار  ام 
، نآ لبق  زا  هک  دننکیم  هاگن  نآ  هب  یموسر  بادآ و  دح  رد  طقف  دنریگیمن و  يدـج  ار  نآ  دنـشابن ، دـقتعم  نآ  ندوب  غورد  هب  مه  رگا 

یعس دوش  نیگنر  ناشیگدنز  يهرفـس  هک  نآ  يارب  دیآیمرد و  اهنآ  تسد  رد  ياهچیزاب  تروص  هب  نید  بیترت ، نیدب  دننکیم . قازترا 
راک نیا  مه  یهاگ  دنهد . ناشن  لابقا  اهنآ  هب  ات  دیایب ، ناششوخ  هک  دننکیم  ریـسفت  مدرم  يارب  یتروص  هب  ار  نآ  دننکیم و  نآ  غیلبت  رد 

شیبامک اهاسیلک  هزورما  مینک . غیلبت  روط  نیا  ار  نآ  میروبجم  اـم  نید ، زا  مدرم  ندـشن  رود  يارب  هک  دـننکیم  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  دوخ 
لباقم رد  دـنناوتیمن  دـندید  یتقو  اما  دـندرکیم ، هزرابم  نآ  اب  دنتـسنادیم و  مارح  البق  ار  لامعا  زا  يرایـسب  دـننکیم . ار  اـهراک  نیمه 

رگا دنیوگیم  هکلب  دناهدرک ، ادیپ  يدیدج  لیلد  هک  تلع  نیا  هب  هن  دندرمش ! لالح  ار  اهنآ  دندرک و  ینیـشن  بقع  دننک ، تمواقم  مدرم 
هزور الثم ، دننکیم ! راکنا  ار  نآ  دنهدیم و  تسد  زا  دنراد  تیحیسم  هب  تبسن  مدرم  هک  مه  ار  يداقتعا  رادقم  نیمه  مینکن ، ار  راک  نیا 
مدرم زا  احیرـص  داد ، نایحیـسم  هب  هتـشذگ  كاـپ  دـیع  رد  پاـپ  هک  یماـیپ  رد  تسا . هدـش  درط  تیحیـسم  نید  زا  یلک  روـط  هب  نـتفرگ 

چیه هتبلا  هک  دننکن ) اشامت  نویزیولت  زور  کی  ینعی   ) دـنریگب نویزیولت » يهزور   » زور کی  دـنریگیمن ، اذـغ  يهزور  هک  لاح  تساوخ ،
راک نیا  دوشیم . وغل  ینید  ماـکحا  يرگید  زا  سپ  یکی  تیحیـسم ، رد  تروص ، نیا  هب  هحفـص 73 ] . ] دادن شوگ  وا  فرح  هب  مه  سک 

يزاب هب  ار  ادـخ  نید  هک  دـندوب  لیئارـساینب  ماوقا  زا  یکی  دربیم ، مان  اـهنآ  زا  نآرق  هک  تبـس ،» باحـصا  . » دراد مه  یخیراـت  يهقباـس 
تعفنم مه  دنشاب ، هدرک  تعاطا  ار  ادخ  روتسد  رهاظ  رد  مه  هک  نآ  يارب  اما  دندوب ، هدش  یهن  هبنش  زور  رد  یهام  دیـص  زا  اهنآ  دنتفرگ .

زاب ار  اههچـضوح  رد  دنتفریمن ، دیـص  هب  هک  هبنـش ، ياهزور  دندرک . تسرد  ییاههچـضوح  ایرد  رانک  دنروآ ، تسد  هب  ار  ناشیداصتقا 
اهنآ ناشراک ، نیا  لیلد  هب  دنوادخ  دندرکیم . دیص  ار  اهنآ  هبنـشکی  زور  دنتـسبیم و  ار  اهنآ  رد  دندشیم ، دراو  هک  اهیهام  دندرکیم ،
نیا نیاربانب ، [. 54 . ] نیئساخ ةدرق  اونوک  مهل  انلقف  دندوب : هتفرگ  يزاب  هب  ار  ادخ  نید  نوچ  دندش ؛ خسم  هنیزوب  لکش  هب  درک و  باذع  ار 
رکنم ار  لـیاسم  نیا  لـصا  هک  اـهنیدیب  فرط  زا  هـن  هدـشیم ، ماـجنا  مـه  اـهرادنید  فرط  زا  هتـشاد و  هقباـس  هتـشذگ  زا  اـهراک  لـیبق 
موسر بادآ و  یـضعب  لثم  یعرـش  ماکحا  ییوگ  دناهتفرگیمن . يدج  ار  نآ  لمع ، رد  دناهدرکیم و  يزاب  ادخ  نید  اب  اهنآ  دناهدشیم .

هب یظفل ، يزاب  فراـعت و  تروص  هب  فرع ، رد  هک  روط  ناـمه  ـالثم ، درادـن . يرثا  ناشتـشونرس  رد  دـننکن  تیاـعر  رگا  هک  تسا  یفرع 
عرش ماکحا  دننک ، ادف  درف  نآ  يارب  مه  ار  دوخ  يوم  یمک  یتح  دنتـسین  رـضاح  اما  مرکون ،»...، تقدصت ، تنابرق ، : » دنیوگیم رگیدمه 

ییانـشآ عناـم  ناـشدوخ و  یتخبدـب  بجوم  مه  نیمه  دـننادیم . تروص  نیمه  هب  یعرـش  لـیاسم  رگید  هزور و  زاـمن و  دروم  رد  مه  ار 
دنمهقـالع نآ  هب  دراذـگیم ، ياـج  رب  یبوخ  راـثآ  دراد و  جاور  ياهعماـج  رد  نید  دـننیبب  مدرم  یتـقو  دوشیم . نید  قیاـقح  اـب  نارگید 

مدرم ینیبدب  بجوم  دنکیمن و  رثا  نارگید  رد  ناشفرح  دنـشابن ، لمع  لها  ناشدوخ  دننزیم  نید  زا  مد  هک  یناسک  یتقو  اما  دـنوشیم ،
دیاب هیصوت  نیا  دناهدرک . دیکأت  هلأسم  نیا  هب  تبسن  نایعیش ، هب  باطخ  دوخ ، تیصو  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دش . دهاوخ  زین  نید  هب 

هب دننادیم و  حیحص  ار  نانآ  هار  دننکیم ، جیورت  ار  ناشیا  بهذم  دنتـسه و  ناشیا  وریپ  دننکیم  اعدا  هک  دشاب  یناسک  همه  نیعلا  بصن 
. دنزرویم قشع  ناراوگرزب  نآ 

ادخ نید  لباقم  رد  ام  يهفیظو 
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، ار نید  هب  طوبرم  دیاقع  هحفص 74 ]  ] مه میریگب ؛ يدج  ار  ادخ  نید  دیاب  میتسه و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نخـس  نیا  بطاخم  ام  زورما 
لمع رد  اهنآ  هب  تبسن  نامدوخ  مه  مینکن . يزاب  ادخ  ماکحا  اب  میشاب  بقارم  دیاب  ار . نآ  یلمع  تاروتـسد  مه  یقالخا و  ياهشزرا  مه 

زا دـنیوگیم : دوب . میهاوخ  نارگید  رفک  لهج و  لوؤسم  هنرگ  و  مییامن ، راتفر  تسرد  اهنآ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  مه  مینکن و  ییانتعایب 
ناملـسم لوؤسم  دنیوگب : نم  هب  تمایق ، رد  مسرتیم  : » دوب هدومرف  دینکیم ؟ هیرگ  ردـق  نیا  ارچ  هک  دـندوب  هدیـسرپ  دزی  ياملع  زا  یکی 
ناملـسم دـنتخومآیم و  وت  زا  اـهيدوهی  يدرکیم ، لـمع  تاهفیظو  هب  رگا  دوب ، تسرد  تراـتفر  رگا  یتـسه ؛ وـت  دزی  ناـیدوهی  ندـشن 

، بلطم نیا  لصا  دییأت  نمض  زین  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسین . دیعب  دنتسه  هبقارم  هبـساحم و  لها  هک  یناسک  زا  نانخـس  نیا  دندشیم ».
لهج نانیب  هتشذگ ، زا  بدنج ، رسپ  يا  لهجلا ؛ رمع  امیدق  بدنجنبا ، ای  دنکیم : یفرعم  مدرم  لهج  لوؤسم  ار  ناراد  نید  یخرب  لامعا 
يزاب هب  ار  ادـخ  نید  هک  نآ  لیلد  هب  ابعل ؛ هللا  نید  مهذاختال  کلذ  و  ارچ ؟ تسا ، هدـیدرگ  مکحم  شاهیاپ  و  هساـسا ؛ يوق  هدـش و  داـبآ 

راکورـس یتایعقاو  اب  دراد و  دوجو  یقیاقح  هک  دنادیم  ناسنا  يدج ، ياهراک  رد  هک  تسا  نیا  رد  يدـج  راک  اب  بعل »  » قرف دـناهتفرگ .
، بعل ياهراک  رد  اما  دوش ؛ ریـس  ات  دروخیم  تسه ، مه  ییاذـغ  دراد ؛ دوجو  اـعقاو  یگنـسرگ  دـنادیم  دروخیم ، هک  اذـغ  ـالثم ، دراد ؛
رب تقدصت و .»... تنابرق ، : » دیوگیمن اعقاو  هک  لومعم  تافراعت  يدـج و  ریغ  ياهوگتفگ  لثم  دـنکیم ؛ هدنـسب  روصت  لایخ و  هب  ناسنا 

ياهراتفر و  تسا ، مزلتسم  نآ  مزاول  هب  ناسنا  هک  یعقاو  يدج و  ياهراتفر  دوشیم : لیکـشت  شخب  ود  زا  ناسنا  ياهراتفر  ساسا ، نیمه 
باـسح هب  يزاـب  ار  ادـخ  نید  هک  یناـسک  لوـمعم . تاـفراعت  اـی  اهیمرگرـس  دـننام  دریگیمن ؛ يدـج  ار  يراـک  هک  بعل  يدـج و  ریغ 

لمع دننکیم ، باسح  يدج  ریغ  لومعم ، تافراعت  موسر و  بادآ و  لثم  مه  ار  اهنآ ) نتفر  دجـسم  الثم   ) مدرم يدابع  لامعا  دنروآیم ،
يرتشم دـنوش و  دنـسرخ  اهنآ  زا  مدرم  ات  دـننکیم  ریـسفت  مدرم  هاوخلد  هب  ار  اـهنآ  دـننادیم و  يزاـب  مه  ار  نید  ماـکحا  تاروتـسد و  هب 

هللا یلا  مهنم  برقتملا  ناک  دقل  یتح  دنریگب : يدج  ار  نید  دنناوتیمن  دننکیم ، هاگن  اهنیا  هب  یتقو  مه  مدرم  ریاس  دـننک . ادـیپ  يرتشیب 
ادـیپ برقت  ادـخ  هب  یمیـش ) کیزیف و  لثم  یمولع  هن  ینید ، مولع   ) ناشملع اب  دنتـساوخیم  هک  یناسک  هک  اـج  نآ  اـت  هاوس ؛ دـیری  هملعب 

ناشدوخ رب  هک  هنوگ  نامه   ) دناهدرک ملظ  تیرـشب ) رب   ) هک دنایناسک  نامه  نانآ  نوملاظلا ؛ مه  کئلوا  دناهدرک . دصق  ار  وا  ریغ  دننک ،
هحفص 75] (. ] دناهدومن ملظ  زین 

يراد نید  رد  تماقتسا  تارمث 

هراشا

امل مهلجرا و  تحت  نم  مهقوف و  نم  اولکأل  اراهن و  اوقرش  مامغلا و ال  مهلظ  ۀکئالملا و ال  مهتحفاصل  اوماقتسا  انتعیـش  نا  ول  بدنجنبا  ای 
هب دننک و  لمع  تسرد  ناشینید  فیاظو  هب  ینعی   ) دنـشاب هتـشاد  تماقتـسا  ام  نایعیـش  رگا  بدنج ، رـسپ  يا  مهاطعا . الا  ائیـش  هللا  اولأس 

( باتفآ ترارح  رد   ) دننکیم و هحفاصم  نانآ  اب  ناگتـشرف  دنوشن ) جراخ  حیحـص  هار  زا  ام  يوریپ  رد  دنـشاب و  دنب  ياپ  دـندقتعم ، هچنآ 
اوه زور  رد  ات  دـنکیم  لزان  بش  رد  ار  ناراـب  دـنوادخ  دراـبب ، ناراـب  تسا  رارق  هک  یماـگنه  یتح   ) دـنزادنایم هیاـس  ناشرـس  رب  اـهربا 

زا یتساوخرد  چیه  و  دزیریم ) اهنآ  رب  فارطا  زا  تمعن  ینعی   ) دتـسرفیم يزور  ناشیارب  اپ  ریز  رـس و  يالاب  زا  و  دـشاب ) یباتفآ  ناشیارب 
. دنکیم اطع  اهنآ  هب  هک  نیا  رگم  دننکیمن ، ادخ 

ناسنا يرطف  بولطم  تداعس ،

اما دننکیم . شالت  اهنآ  زا  یصالخ  يارب  دنیآیم و  گنت  هب  اهيراتفرگ  زا  دنایتخبشوخ ، لابند  هب  اترطف  تداعـس و  بلاط  مدرم  يهمه 
چیه دنـشاب و  تخبـشوخ  دنهاوخیم  همه  تسا . تداعـس » قادصم   » نییعت اهنآ  زا  یکی  دنراد ؛ رظن  فالتخا  رگیدـمه  اب  هنیمز  دـنچ  رد 
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دننکیم روصت  مدرم  زا  يرایسب  تسا . مادک  یعقاو  یتخبشوخ  هک  دننادیمن  اهنآ  زا  يرایـسب  اما  دنوشن ، یتخبدب  يراتفرگ و  راچد  تقو 
دننکیم نآ  هب  ندیسر  فرـص  ار  دوخ  ناوت  يهمه  ور ، نیا  زا  تسا . هحفـص 76 ]  ] يویند رذگدوز  ياهتذل  نیمه  اهنآ  يرطف  بولطم 

هک دننادیم  الامجا  مدرم  زا  رگید  ياهتـسد  تسا . مادک  یعقاو  تداعـس  دنبایرد  ات  دننکیمن  شالت  اهنیا  دنوریمن . يرگید  زیچ  لابند  و 
تـسد هب  فرـص  ار  ناشهجوت  دندنبیم و  لد  يزیچ  هب  مدرم  زور  ره  هک  دننیبیم  اهنآ  درادن . ار  یگتـسبلد  تقایل  رذـگدوز  ياهتذـل 

دنامیمن و یقاب  ناشیارب  دنشاب ، هدش  دنـسرخ  نآ  هب  ندیـسر  زا  هدوب و  دنمهقالع  يزیچ  هب  تبـسن  مه  ردق  ره  یلو  دننکیم ، نآ  ندروآ 
ار هچنآ  ، » حالطـصا هب  دنامیمن و  رادیاپ  دندوب  هدرک  نآ  ندروآ  تسد  هب  فرـص  ار  ناشیگدنز  مدرم  هچنآ  هک  دننیبیم  دوریم . نیب  زا 

دارفا لیبق  نیا  تسیچ . دننک  لابند  دیاب  ار  هچنآ  دننادیمن  اما  دنرادن ، نتـسب  لد  تقایل  اهنیا  هک  دنباییمرد  دیاشن ». ار  یگتـسب  لد  دـیاپن 
ار ناشیلـصا  فدـه  دـناهدمآ  دـنوادخ  يوس  زا  هک  يدارفا  ياـهییامنهار  لـقع و  کـمک  هب  هک  دـنایناسک  هتـسد  کـی  دناهتـسد : ود 

نیدلاخ نآرق : ریبعت  هب  مینکیم و  ریبعت  دنوادخ » برق   » هب نآ  زا  حالطصا ، رد  هک  نامه  تسیچ ؛ یعقاو  تداعس  دنمهفیم  دنسانشیم و 
زا دـنوادخ  دزن  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یعقاو  تداعـس  هک  دنـسریم  هجیتـن  نـیا  هـب  هتـسد  نـیا  [ 55 . ] ضرألا تاوامـسلا و  تماد  اـم  اـهیف 

رارق یطیارش  رد  اما  دننکیم ، ثحب  دننکیم ، رکف  دننکیم ، فرص  تقو  رگید  يهتـسد  اما  دشاب . دنمهرهب  تیاهنیب  يدبا و  یتخبـشوخ 
تـسرد ار  ادخ  هن  دنوشیم ؛ یناطیـش  ياههسوسو  یهاو و  ياهههبـش  کش و  راچد  دـنمهفب . ار  تقیقح  دـنوشیمن  قفوم  هک  دـنریگیم 

ار تسرد  هار  دننکیم  یعـس  هک  یناسک  دنهدیمن . مه  صیخـشت  اما  دننکیمن ، یهاتوک  دـنراد ؛ رواب  تسرد  ار  تمایق  هن  دنـسانشیم و 
ار نآ  هب  ندیسر  حیحص  هار  هک  دنیآرب  ددص  رد  دیاب  تسا ، وا  تمحر  راوج  ادخ و  برق  رد  یعقاو  تداعس  هک  دنمهفیم  دنـسانشیم و 

تداعـس هک  دنوشیم  هجوتم  نانآ  دننکیمن . قیقحت  یفاک  ردـق  هب  دـنراذگیمن و  یفاک  تقو  هنیمز  نیا  رد  دارفا  زا  یخرب  اما  دنـسانشب .
هار دنمهفب  هک  دننکیمن  یعـس  اما  دشاب ، برقم  ززعم و  دـنوادخ  دزن  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  تسا ، ازج  زور  ادـخ و  هب  نامیا  رد  یقیقح 

قیقحت هب  یفاـک  ردـق  هب  دـنریگیم و  رارق  هعماـج  رب  مکاـح  طیارـش  ریثأـت  تحت  دـننکیم و  داـمتعا  سک  ره  فرح  هب  تسا . مادـک  نآ 
هتسد نیا  نتخانشن  هتبلا  دنهد . ناشن  اهنآ  هب  ار  حیحص  هار  دنناوتیمن  هحفص 77 ] ، ] دنتسه اهنآ  فارطا  رد  هک  مه  ینارگید  دنزادرپیمن .

، تروص ره  رد  نآ . ریغ  ای  یـسایس  ای  یعامتجا  لـیاسم  رد  یخرب  دنـسریمن و  یفاـک  تخانـش  هب  يدرف  لـیاسم  رد  یخرب  دراد ؛ یبتارم 
ینعی دـسریم ؛ لمع »  » تبون نآ ، زا  سپ  تسین و  یفاک  ندرک  ادـیپ  تخانـش  اما  دنـسرب ؛ یفاک  تخانـش  هب  دـنوشیم  قفوم  دارفا  یخرب 

دنوشن فرحنم  حیحص  هار  زا  دنیامن ، يدرم  ياپ  هار  نیا  رد  ردقچ  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  ناشبولطم  تداعس  هب  یصاخشا  نینچ  ندیـسر 
. دنیامنن طیرفت  طارفا و  و 

ترخآ ایند و  رد  یهلا  يهژیو  ياهتمعن  زا  نانمؤم  يرادروخرب 

؟ دراذگب مک  اهنآ  زا  يزیچ  لاعتم  يادخ  تسا  نکمم  ایآ  دندرک ، لمع  مه  یتسرد  هب  دنتخانـش و  ار  فده  دـندرک ، قیقحت  یناسک  رگا 
دنوادـخ اریز  دـشاب ؛ نینچ  تسا  لاحم  دـهدن ؟ اهنآ  هب  ادـخ  دـشاب و  ناشحالـص  هب  يزیچ  ترخآ  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  تسا  نکمم  ایآ 

وا يدبا  ياهتمحر  تاضویف و  هب  دننک و  یط  ار  لماکت  هار  ناشدوخ ، يرایتخا  تکرح  اب  اهناسنا  ات  هدـیرفآ  مه  ار  ملاع  تسین ، لیخب 
، دومنن یهاتوک  درک و  لمع  فرـص  ار  شیورین  مامت  تخانـش و  ار  تسرد  هار  یـسک  یتقو  هک  تسا  نیا  یهلا  فده  الـصا  دنوش . لیان 

ناوارف ياهتمعن  دـناهدیزرو  تلفغ  ادـخ  دای  زا  دـندرمت و  نایـصع و  لها  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  دـنکن . یهاتوک  شاهراـبرد  دـنوادخ 
نـشور دنکن ؟ تیانع  دناهدرک ، ادخ  تاروتـسد  هب  لمع  تیاده و  هار  نتفای  فرـص  ار  ناشناوت  هک  یناسک  هب  تسا  نکمم  ایآ  دـهدیم ،

رگیدمه اب  یمحازت  چیه  هک  ترخآ ، ياهتمعن  زا  داد . دهاوخ  اهنآ  هب  ترخآ  ایند و  رد  دـشاب ، ناشعفن  هب  ار  هچ  ره  دـنوادخ  هک  تسا 
هب شاهرتسگ  هک  یتشهب  [ 56 [ ؛ ضرألا ءامسلا و  ضرعک  اهضرع  ۀنج  داد : دهاوخ  اهنآ  هب  دنـشاب  هتـشاد  تقایل  دارفا  هک  يردق  هب  درادن ،

تشهب اریز  دوب ؛ دهاوخن  ياهقیاضم  دننک  هدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  ردق  ره  دراذگیم . ناشرایتخا  رد  تسا  نیمز  اهنامسآ و  مامت  يهزادنا 
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یمحازت اجنآ  رد  دنوش . ضیرم  دندروخ  دایز  رگا  ای  دنوش  ریـس  دـندروخ  اذـغ  یمک  رگا  الثم  هک  تسین  ایند  نیا  لثم  نآ  ياهتمعن  و 
دوجو یگتسخ  هحفص 78 ]  ] هن اج  نآ  رد  دننک . هدافتـسا  دنناوتن  رگید  ای  دنوش  هتـسخ  دندرب ، عتمت  يزیچ  زا  رگا  هک  تسین  نینچ  تسین .

رارق شاهتسیاش  ناگدنب  رایتخا  رد  ییاهتمعن  هچ  تسا و  یملاع  هچ  اج  نآ  هک  دنادیم  ادخ  اهنت  درد ...، هن  فعض ، هن  تلالم ، هن  دراد ،
دنهاوخب هچ  ره  دنرادن و  یلکـشم  چیه  ترخآ  رد  دـناهدومیپ ، ار  نآ  یبوخ  هب  دناهتخانـش و  یبوخ  هب  ار  هار  هک  یناسک  نینچ  دـهدیم !

دشاب هتشاد  يزیچ  زا  يروصت  دیاب  ناسنا  الومعم  دسریم . ناشلقع  هب  دننکیم و  روصت  هچنآ  زا  شیب  یتح  دریگیم ، رارق  ناشرایتخا  رد 
ییاج رد  [ 57 . ] نیعألا ذلت  سفنألا و  هیهتشت  ام  اهیف  دننکیمن : مه  ار  شروصت  هک  دهدیم  تمعن  ردق  نآ  دنوادخ  اما  دهاوخب ؛ ار  نآ  ات 

اهتمعن تاریخ و  اـیند ، رد  اـما  میهدیم . مه  رتشیب  میهدیم ، دـنهاوخب  هچ  ره  [ 58 [ ؛ دیزم انیدـل  اهیف و  نؤاشی  ام  مهل  دـیامرفیم : مه 
هچ دنک ، هدافتـسا  اهنآ  زا  دناوتیم  دودحم  ردق  هب  ناسنا  دشاب ، مه  عورـشم  لالح و  دنچ  ره  اهتمعن  دراد . محازت  رگیدکی  اب  شیب  امک 

ناوتیم دودحم  ردق  هب  تسا و  دودحم  شزیچ  همه  ایند  اهتمعن . رگید  ای  اهیندیشوپ  رد  هچ  اهیندیشون ، رد  هچ  دشاب ، اهیندروخ  رد 
. دوشیم ضیرم  دـنک ، يروخرپ  ناسنا  رگا  الثم ، دـهدیم ؛ سوکعم  يهجیتن  درذـگب  شدوخ  دـح  زا  رگا  درک . هدافتـسا  شیاهتمعن  زا 
اب وا  يونعم  يدام و  ياهتمعن  مه  یتقو  دـهدیم ، دودـحم  رادـقم  هب  دـهدب  يزیچ  یـسک  هب  ایند  نیا  رد  دـهاوخیم  یتقو  مه  دـنوادخ 
ایند نیا  رد  هتـسیاش  ناگدنب  یهاگ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دهدیم . وا  هب  تسا  لصا  شیارب  هک  ار  یتمعن  دنکیم ، ادیپ  محازت  رگیدکی 

نودب ایند  یگدـنز  الـصا  دوشیم . داجیا  اهيراتفرگ  تامحازت ، نیا  لیلد  هب  هک  تسا  ایند  تعیبط  نیا  دـنوشیم . ییاهيراتفرگ  هب  التبم 
رگم دـهدب ، اهنآ  هب  مه  ایند  نیا  رد  دـنوادخ  دنتـساوخ ، هچ  ره  ادـخ  يهتـسیاش  ناگدـنب  هک  تسا  نیا  رب  رارق  اـما  تسین . نکمم  یتخس 

تساوخ نیا  اما  دنهاوخیم ، ار  ییاهزیچ  ادخ  حلاص  ناگدنب  یهاگ  دنک . ادیپ  محازت  يرگید  اب  یتمعن  دشاب و  راک  رد  رتيوق  یتحلـصم 
هتبلا دشاب . ناشحالص  هب  هک  دهدیم  يزیچ  اهنآ  هب  دنوادخ  یعقاوم ، نینچ  رد  دوشیم . رگید  ياهزیچ  زا  اهنآ  تیمورحم  بجوم  یهاگ 

: دنیوگیم دنهاوخیمن ، يزیچ  ادخ  زا  ناشلد  يهتساوخ  قباطم  الومعم  دننکیم و  راذگاو  ادخ  هب  ار  ناشراک  مه  ادخ  يهتسیاش  ناگدنب 
ندـنام ظوفحم  يارب  لاثم ، يارب  هک  دـنکیم  هدارا  نینچ  هحفـص 79 ]  ] مه دنوادخ  نک . نامبیـصن  تسا  رتهب  ام  يارب  ار  هچ  ره  ایادـخ ،

تـساوخ دتـسرفب . ناراب  ناشیارب  بش  دـنوشیم ، تحاران  زور  ناراب  زا  رگا  ای  دزادـنیب  هیاس  ناشرـس  رب  ات  دتـسرفب  يربا  اـمرگ ، زا  اـهنآ 
ناشیایند زا  یهاگ  یتح  دنک ؛ اطع  تسا  رتهب  ناشیارب  هک  ار  نآ  درک ، ادیپ  محازت  رگیدـکی  اب  اهتمعن  نیا  رگا  هک  تسا  نینچ  دـنوادخ 

هک درک  تابثا  ناوتیم  یناهرب ، یلقع و  لیالد  اب  سپ  دربیم . الاب  ار  ناشتاجرد  دـیازفایم و  ناشیورخا  ياـهتمعن  رب  دراذـگیم و  مک 
تروص نیا  هب  رگا  یتح  دهدیم ، اهنآ  هب  ادخ  دشاب  ریخ  ناشیارب  ار  هچ  ره  دنیامیپب ، تسرد  ار  نآ  دنسانشب و  ار  حیحص  هار  یناسک  رگا 

رد ار  ناشریخ  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دننک ؛ ادیپ  افـش  دندش  ضیرم  رگا  ای  دزادنیب  هیاس  ناشرـس  رب  يربا  ناتـسبات ، مرگ  زور  رد  هک  دشاب 
ار دـصقم  هک  یناـسک  اـیآ  دـنایناسک ؟ هچ  اـهنیا  دـننیبن . یتحاراـن  چـیه  هک  تسا  نـیا  رب  رارق  تروـص ، ره  رد  دـشاب . هدـید  نـیا  زا  ریغ 

قیفوت دناهتخانـش و  یبوخ  هب  ناشیگدـنز  ياههبنج  رگید  یعامتجا و  يدرف و  لیاسم  مامت  نایم  رد  مه  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  دـناهتخانش ،
ناملـسم سک  ره  تسا و  مالـسا »  » حیحـص هار  هناگی  ام ، يهدیقع  ساسا  رب  نآ ؟ ریغ  ای  ییادوب  ای  ینارـصن  ای  دنايدوهی  دناهتـشاد ، لمع 

« ادخ  » ناملسم بولطم  سپ  تسا . يدبا  ملاع  رد  ادخ و  دزن  ناسنا  یقیقح  يهدش  مگ  تسا . هتخانـش  یبوخ  هب  ار  ترخآ  تداعـس  دشاب 
ارف ار  مالسا  ماکحا  تایرورض و  دشاب  ناملسم  هک  یسک  نیاربانب  تسا . مالسا » تاروتـسد  يارجا   » هار اهنت  زین  وا  هب  ندیـسر  يارب  تسا .
رد ادخ  ياهتنمیب  ياهتمعن  تفایرد  قحتسم  یصخش  نینچ  تسا . هتفای  شیبامک  مه  ار  هار  هتخانـش ، ار  دصقم  سک  ره  سپ  دریگیم .

. تسا ترخآ  ایند و 

تداعس زا  دارفا  يهرهب  توافت 

یلو دناهدرک ، مه  قیقحت  دنسانشب ، ار  حیحص  هار  دناهتساوخیم  هک  دناهدوب  یناسک  مه  هشیمه  دنراد . ینوگانوگ  ياههقرف  ناناملسم  اما 
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دنتـساوخیم دندرکیم ؛ یگدنز  رانک  هشوگ و  رد  هک  دـندوب  یناسک  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  نارود  رد  صوصخ  هب  دـناهدشن . قفوم 
هک ياهزادـنا  هب  دارفا  هتـسد  نیا  دوب . راک  نیا  عنام  هنارباج  ياهتموکح  نارود و  نآ  یعاـمتجا  طیارـش  یلو  دنـسانشب ، اـقیقد  ار  مالـسا 

نوچ دنرادن ؛ مه  ار  یتیانع  هنوگ  همه  تفایرد  قاقحتسا  اعبط  دننک . لمع  رادقم  نامه  هب  دیاب  دنراد و  تیلوؤسم  دناهدرک ، ادیپ  تخانش 
تـسد اهنآ  هب  ندرکن ، لمع  لیلد  هب  اهنآ  هک  هتـشاد  دوجو  یتالامک  دناهتخانـشن  هک  ییاهزیچ  رد  دـناهدومیپن . هحفـص 80 ]  ] ار هار  مامت 

نم رجأ  عیـضن  انا ال  داد : دهاوخ  ار  اهنآ  شاداپ  دح  نیمه  رد  مه  دنوادخ  دناهتـشادن . تخانـش  يهنیمز  رد  يریـصقت  دنچ  ره  دـناهتفاین ،
هب مه  دنوادخ  دناهدرک . لمع  دـناهدیمهف  هچنآ  هب  یلو  دناهتـشاد ، روصق  هکلب  دناهتـشادن  ریـصقت »  » تخانـش رد  اهنآ  [ 59 . ] المع نسحأ 

يارب دناهداهن و  ماگ  حیحص  ریسم  رد  زین  دوخ  ششوک  شالت و  اب  دناهتخانش و  ار  دصقم  هک  یناسک  اما  دهدیم . ناششاداپ  هزادنا  نامه 
يهنیمز رد  رگم  دنرادن ، یلکـشم  چـیه  رگید  دنتـسه ) مالـسلامهیلع  تیبلها  يهعیـش  ینعی   - ) دـناهدش یهلا  قیفوت  لومـشم  قیرط ، یط 

هک تسین  نینچ  دنراد . یبتارم  تفرعم ، ظاحل  زا  مه  اهنیا  هتبلا  دناهتخانـش . تسرد  ار  هار  فده و  نوچ  دنـشوکب ؛ لمع  رد  دیاب  و  لمع ،
قرف رگیدـکی  اب  دارفا  تفرعم  ملع و  بتارم  دسانـشب ، شداعبا  يهمه  رد  ار  مالـسلامهیلع  تیبلـها  تاروتـسد  ماـمت  دـش ، هعیـش  سکره 
سک ره  دش . دنهاوخ  مورحم  زین  نآ  راثآ  كرد  زا  عبتلاب  دنـشاب و  هدیـسرن  تایئزج  مامت  لماک  تخانـش  هب  یخرب  تسا  نکمم  دنکیم .

ظاحل زا  نایعیش  ام  هک  تسا  نیا  رب  ام  ضرف  لاح  ره  رد  دش . دهاوخ  رادروخرب  مه  يرتشیب  راثآ  زا  دشاب ، هدیـسر  رتلماک  تخانـش  هب 
، مینک لـمع  یتسرد  هب  رگا  سپ  میاهتخانـش . شداـعبا  يهمه  اـب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  قیرط  زا  ار  مالـسا  میرادـن و  يدوبمک  تخاـنش 

یـسک هچ  يارب  ار  شیاهتمعن  دهاوخیم  ادـخ  رگم  دـنکن ؟ نینچ  ارچ  و  درک ، دـهاوخ  تمعن  رد  قرغ  ار  ام  ترخآ  ایند و  رد  دـنوادخ 
ار هچ  ره  تسین ، یـضراعت  محازت و  ترخآ  رد  دوشیم ؟ مامت  شیاهتمعن  دهدب ، اهیـضعب  هب  رگا  ایآ  دراد !؟ لخب  رگم  دـنک !؟ هریخذ 
تسا و ایند  ياهیگژیو  زا  تیدودحم  [. 60 . ] نوکیف نک  هل  لوقی  نأ  ائیش  دارأ  اذا  هرمأ  امنا  دهدب ؛ دناوتیم  مه  يرگید  هب  هداد  یکی  هب 
هک نآ  رگم  دنکیم ، اطع  وا  هب  ادخ  دـهاوخب  ار  هچ  ره  دومیپ ، تسرد  ار  تخانـش  هار  سک  ره  مه  اج  نیا  رد  درادـن . دوجو  ترخآ  رد 

، يوشیم مورحم  يرگید  زیچ  زا  دوش  هداد  وت  هب  زیچ  نالف  رگا  هک  دوش  هتفگ  مه  شدوخ  هب  رگا  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دـشابن ؛ تحلـصم 
تـسرد مه  ار  هار  دناهداد ، صیخـشت  تسرد  ار  دـصقم  هک  یناسک  سپ  تسا . رتهب  هتـساوخ  ادـخ  هک  نامه  دـیوگیم  دـنکیمن و  لوبق 

رد هحفـص 81 ]  ] قرغ ترخآ ، اـیند و  رد  هـک  یناـسک  ناـمه   ) دـناهتفرگ راـک  هـب  نآ  هـب  ندیــسر  يارب  زین  ار  ناـشناوت  ماـمت  دـناهتفر و 
ناشیگدنز داعبا  مامت  رد  ار  نآ  دناهتخانش و  تسرد  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  يهویش  هک  دنتسه  یناناملسم  دش ) دنهاوخ  ادخ  ياهتمعن 

، ناشیگدنز دصقم  هک  یناسک   ) ام نایعیـش  رگا  بدنج ، رـسپ  يا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ساسا ، نیا  رب  دـناهداد . رارق  روحم 
يریـسم زا  دنهد و  جرخ  هب  تماقتـسا  دناهدنادرگ ) دوخ  تمه  يههجو  ار  یقیقح  تداعـس  دناهتخانـش و  تسرد  ار  تمایق ، ادخ و  ینعی 

. دنکیم دوخ  ياهتمعن  رد  قرغ  ار  نانآ  دنوادخ  دنوشن  فرحنم  دناهدرک  باختنا  هک 

تداعس هب  یبایتسد  طرش  تماقتسا ،

یکی تسا ؛ هدش  تماقتسا  هب  رما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نآرق ، ياج  دنچ  رد  هک  مینادب  تسا  اج  هب  تماقتسا ،»  » حیضوت رد 
؛ کعم بات  نم  ترما و  امک  مقتـساف  ۀـیآلا : هذـه  ناـکمل  دوه  ةروس  ینتبیـش  دومرف : هک  تسا  لـقن  ترـضح  نآ  زا  هک  دوه  يهروس  رد 

نامرف هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، هدرک  هبوت  وت  اـب  هک  ره  وت و  زروب  تماقتـسا  سپ  هیآ : نیا  دوجو  ببـس  هب  درک ؛ ریپ  ارم  دوه  يهروس  [ 61]
دـنکیم و ریپ  ار  ناـسنا  هچنآ  عـقاو ، هب  دـندرکیم . دـیکأت  ثیدـح  نیا  رب  داـیز  دوـخ ، نانخـس  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ياهدـش . هداد 

اولاق نیذلا  نا  دهدیم : تراشب  ناگدنزرو  تماقتـسا  هب  يرگید  يهیآ  رد  دـنوادخ  روظنم ، نیمه  هب  تسا . تماقتـسا »  » تسا نکـشرمک 
راگدرورپ دنتفگ : هک  نانآ  [ 62 [ ؛ نودعوت متنک  یتلا  ۀنجلاب  اورـشبأ  اونزحت و  اوفاخت و ال  الأ  ۀکئالملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر 

هک یتشهب  هب  امـش  رب  ام  تراشب  دیـشابن و  نیگمغ  دیـسرتن و  هک  دـنیآ  دورف  نانآ  رب  ناگتـشرف  دـندیزرو ، تماقتـسا  سپـس  تسا ، هللا  ام 
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نیا رد  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  مالـسلامهیلع  تیبلها  بهذم  قح و  نید  شریذپ  ادخ و  هب  نامیا  فرـص  نیاربانب ، دـیاهدش . هداد  هدـعو 
چیه زا  دنوادخ  دشاب ، هنوگ  نیا  یسک  رگا  میوشن . فرحنم  ياهظحل  ات  میشاب  بقارم  دیاب  میهد . جرخ  هب  تماقتـسا  مینک و  يرادیاپ  هار 
هچنآ زج  زین  وا  دنکیم و  اطع  وا  هب  دهاوخب  ادخ  زا  هچ  ره  تسا ؛ هوعدـلا  باجتـسم  یـسک  نینچ  دـنکیمن . راذـگورف  وا  قح  رد  يریخ 

يرتلماک رتالاب و  تاجرد  هب  هک  یناسک  هتبلا  دنهدیم . تسد  دننکیم و  هحفاصم  وا  اب  مه  هکیالم  دـهدیمن ؛ ماجنا  تسا  ادـخ  یـضرم 
[. 63 . ] دننکیم كرد  ار  اهنآ  هحفاصم  دننیبیم و  ار  هکیالم  هحفص 82 ]  ] دنشاب هدیسر 

ایند ياهتمعن  زا  نانمؤم  يدنمهرهب  رب  یهلا  تحلصم  ریثأت 

یگـشیمه یلک و  يهدعاق  هدش  لقن  تیاور  نیا  رد  یعقاو  نانمؤم  نایعیـش و  تازایتما  زا  هنومن  يارب  هچنآ  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب 
هنوگ نیا  یناسک  نینچ  ینعی  دناهدرک ؛ رکذ  نانآ  صوصخ  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یتائاضتقا  هکلب  تسین ،

. دننک هحفاصم  اهنآ  اب  هکیالم  ای  دزادنیب  هیاس  ناشرس  رب  ات  دتسرفب  يربا  اوه  يامرگ  رد  الثم ، دنوادخ  هک  تسه  ناشدوجو  رد  ییاضتقا 
نیا ینعی  تسا ؛ رتالاب  یحلاصم  لـیلد  هب  هدرکن  ار  اـهراک  نیا  شنمؤم  ناگدـنب  زا  یـضعب  يارب  دـنوادخ  رگا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما 

تـسا نکمم  اما  دتـسرفب و ،... ناشیارب  بش  رد  درابب ، یناراب  دشاب  رارق  رگا  دـشاب و  یباتفآ  ناشیاهزور  هک  دراد  دوجو  نانآ  يارب  اضتقا 
: هک تسا  نیا  دنکیم  اطع  یناگدنب  نینچ  هب  دنوادخ  هک  یتازایتما  هلمج  زا  دهدن . اهنآ  هب  ار  تازایتما  نیا  رتالاو ، حلاصم  یخرب  لیلد  هب 

ییانک ریبعت  نیا  دیاش  دننکیم . تفایرد  ناشیاپ  ریز  زا  مهورس  يالاب  زا  مه  ار ، دوخ  يزور  نانآ  مهلجرا ؛ تحت  نم  مهقوف و  نم  اولک  ال 
لهأ نأ  ول  و  دیامرفیم : مه  نآرق  رد  نومـضم ، نیمه  هب  دوشیم . ریزارـس  نانآ  يوس  هب  فرط  ره  زا  تمعن  هک  دشاب  نیا  روظنم  هدوب و 

تخانش و  ) دندرکیم هشیپ  اوقت  دندروآیم و  نامیا  نیمز  لها  رگا  [ 64 [ ؛ ضرألا ءامسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتا  اونمآ و  يرقلا 
مالسلامهیلع تیبلها  صلاخ  نایعیش  یناسک  نینچ  لماک  قادصم  میدوشگیم . ار  تاکرب  ياهرد  اهنآ  رب  نیمز  نامسآ و  زا  تماقتـسا ،)

هحفص 83] . ] مهاطعا الا  ائیش  هللا  اولأس  امل  دنادرگیم : باجتسم  ار  ناشیاعد  هک  نیا  رگم  دنهاوخیمن  ادخ  زا  زیچ  چیه  هک  دنتسه 

مالسلامهیلع تیبلها  تیالو  ندوب  شخب  تاجن  طرش 

هراشا

انالوت اندصق و  نم  لکف  مهل  ۀبوتلا  اولـس  مهقیفوت و  یف  هللا  یلا  اونیکتـسا  اریخ و  الا  مکتوعد  لهأ  نم  نیبنذملا  یف  لقت  ال  بدنجنبا ، ای 
. ۀنجلا یف  وهف  هیلع  لکشا  وا  ملعی  امع ال  تکس  ملعی و  ام  لاق  انودع و  لاوی  مل  و 

اههتسنادان زا  توکس  هب  شرافس  نایعیش و  هب  تبسن  ییوگدب  زا  ریذحت 

یتح هک  دنکیم  شرافس  ناشیا  هب  هتشاد و  رذح  رب  نایعیـش  هب  تبـسن  ییوگدب  زا  ار  نانمؤم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تیاور ، يهمادا  رد 
دننک اعد  سامتلا ، عوشخ و  عوضخ و  اب  هکلب  دنیوگن ، اهنآ  يهرابرد  يرگید  زیچ  ریخ ، نخس  زج  دنشاب ، راک  هانگ  نایعیش  زا  یخرب  رگا 

یقالخا روتـسد  کی  نیا  دـنریگ . رارق  یلاعت  قح  شزرمآ  لومـشم  ات  دـننک  هبوت  كرت و  ار  ناشناهانگ  دـهد  قیفوت  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک 
ریغ فرحنم ، ار  ناشیا  دننک و  هطبار  عطق  اهنآ  اب  دندرک ، هدهاشم  دوخ  ینید  ناردارب  زا  ییاطخ  هک  نیا  ضحم  هب  دیابن  نانمؤم  هک  تسا 
اعد ناشیارب  هناصلاخ  دیاب  تسا ، تسرد  ناشداقتعا  نامیا و  ساسا  یلو  دنتـسه  راک  هانگ  نایعیـش  رگا  دننادب . منهج  لها  تیاده و  لباق 

یهانگ رگا  ضرف  رب  دشاب ؛ هتشاد  نظ  نسح  نانمؤم  هب  تبـسن  دیاب  ناسنا  دیامرف . اطع  اهنآ  هب  هانگ  كرت  هبوت و  قیفوت  دنوادخ  هک  مینک 
هک دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  مه  یتیاور  دـشاب . هتـشادن  ینمـشد  ناـشدوخ  هب  تبـسن  دـنادب و  دـب  ار  ناـشراک  ناـمه  طـقف  دـناهدرک ، مه 
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نامه دنوادخ  دـننکب ، يدـب  راک  اهنآ  رگا  دراد ؛ تسود  دـننکیم  ظفح  ار  ناشنامیا  دنتـسه و  نمؤم  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  دـیامرفیم :
، دشابن تسرد  ناشدیاقع  هدوب و  دساف  هشیر  زا  یناسک  رگا  سکعرب ، درادیمن . نمـشد  ار  ناشدوخ  اما  درادیم ، نمـشد  ار  ناشدب  راک 

دیاب زین  اـم  هحفـص 84 ] . ] درادیمن تسود  ار  ناشدوخ  اما  درادیم  تسود  ار  ناشبوخ  راـک  دـنوادخ  دـنهد ، ماـجنا  مه  یبوخ  راـک  رگا 
، دنکیم مه  یهانگ  رگا  میشاب ، هتشاد  تسود  ار  وا  دیاب  تسا ، حیحص  شداقتعا  نمؤم و  یسک  رگا  میـشاب ؛ هنوگ  نیا  نارگید  هب  تبـسن 

همادا رد  ترـضح  دوـش . هدـیزرمآ  دـنک و  كرت  ار  شهاـنگ  دـهد  قـیفوت  وا  هـب  دـنوادخ  مـینک  اـعد  میرادـب و  نمــشد  ار  شهاـنگ  نآ 
دیوگب دنادیم  هچ  ره  هک  طرش  نیا  هب  دشاب ، هتفریذپن  ار  ام  نانمشد  تیالو  هتفریذپ و  ار  ام  تیالو  دیایب و  ام  غارـس  سک  ره  دیامرفیم :

هدش ام  تعافش  لومشم  دیامن ، توکس  تسا  هبتـشم  لکـشم و  شیارب  هک  ییاههنیمز  رد  دنک و  زیهرپ  دنادیمن  هک  ییاهزیچ  نتفگ  زا  و 
رظن راهظا  زا  دنک و  توکس  دیاب  درادن ، ملع  نآ  هب  تبـسن  هک  دوش  هدیـسرپ  یلاؤس  یـصخش  زا  رگا  ساسا ، نیا  رب  دوریم . تشهب  هب  و 
هدرک قیقحت  هتـشاد و  ملع  نآ  يهراـبرد  هک  نیا  نودـب  دوشیم ، حرطم  ياهلأـسم  یتـقو  هک  دنتـسه  دارفا  زا  يرایـسب  دـیامن . يراددوـخ 

رد رگا  هک  دشاب  هتشاد  ار  تعاجش  نیا  دیاب  نمؤم  ناسنا  دننادیمن . زین  ار  دوخ  راکنا  لیلد  هک  یلاح  رد  دنزادرپیم ، نآ  راکنا  هب  دنشاب ،
رتصصختم هدرک و  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  قیقحت  هک  یـسک  زا  منادیمن ؛ : » دیوگب تحارـص  اب  دش  یلاؤس  وا  زا  نآ  ریغ  ینید و  لیاسم 

مکحم و دیاب  دنراد ، یهاگآ  ملع و  نآ  هب  تبسن  دناهدرک و  قیقحت  بوخ  یعوضوم  يهرابرد  هک  یناسک  رگید ، يوس  زا  دیـسرپب . تسا 
. دنیامن عافد  نآ  زا  دنتسیاب و  ناشفرح  يور  راوتسا 

طورشم ای  قلطم  ناسنا ؛ تداعس  رد  تیبلها  تیالو  ریثأت 

لوبق ار  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  تیالو  نوچ  دـننکیم  نامگ  یخرب  هک  تسا  نیا  هدـش ، تاماهبا  زا  یلیخ  أشنم  هک  یـساسا  هلأسم  کی 
ره دشاب ، هتشادن  لوبق  ار  مالسلامهیلع  همئا  تیالو  یسک  رگا  رگید  فرط  زا  دنوشیم و  هدیزرمآ  دنهد ، ماجنا  ار  یهانگ  ره  رگا  دنراد ،

نیا رد  هک  يدایز  تایاور  هب  هجوت  اب  و  ساسا -  نیا  رب  دوریم . منهج  هب  درذـگیمن و  وا  زا  دـنوادخ  دـهد ، ماجنا  يدایز  تادابع  دـنچ 
، دـنوش بکترم  زین  یهانگ  رگا  دـنراد ، تسود  ار  رـشع  اـنثا  همئا  دنتـسه و  هعیـش  هک  نیمه  دـننکیم  روصت  یناـسک  دراد -  دوجو  هراـب 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  يهضور  رد  ضرف  رب  رگا  هک  دنرادنپیم  نینچ  اهنآ  دنریگیم . رارق  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  تعافش  لومشم 
[65 « ] ۀنجلا هل  تبجو  نیـسحلل  یکابت  وا  یکبا  وا  یکب  نم  : » تیاور هب  هجوت  اب  دنهد ، رارق  ناگدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  دننک و  تکرش 

چیه رگید  دوشیم  ثعاب  فرط  کی  زا  دـنک ، هاگن  تیاور  هب  دـید  نیا  اب  یـسک  رگا  دوشیم . هدـیزرمآ  هحفص 85 ]  ] ناشناهانگ يهمه 
ناربج مالسلاهیلع ، ادهـشلادیس  يارب  یکابت  اروشاع و  بش  کی  رد  ندز  هنیـس  الثم  دنکیم  رکف  اریز  دشاب ؛ هتـشادن  ندرک  هانگ  زا  ییابا 
شیب دنرادن ، لوبق  ار  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  تماما  هک  یناسک  هب  تبـسن  يدرف  نینچ  رگید  يوس  زا  دنکیم ، ار  وا  ناهانگ  يهمه 

نیب رگا  دـشاب ، هتـشادن  لوبق  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  تیالو  یـسک  رگا  هک  میراد  نومـضم  نیا  هب  مه  یتیاور  دوشیم . نیبدـب  دـح  زا 
دنـس ایآ  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  دربیم . منهج  هب  ار  وا  دـنوادخ  دوش ، ياهدیکـشخ  کشم  لثم  هک  يروط  هب  دـنک  تداـبع  ماـقم  نکر و 

. مینکیم هراشا  اهنآ  هب  همادا  رد  هک  تسا  يرورض  صوصخ  نیا  رد  هتکن  دنچ  نایب  ریخ ، ای  تسا  حیحص  یتایاور  نینچ 

لمع نامیا و  مزالت 

یفاک ییاهنت  هب  لمع  ای  ییاهنت و  هب  نامیا  ای  دنتـسه  تداعـس  طرـش  ود ، ره  لمع  نامیا و  اـیآ  هک  تسا  نیا  مهم  يداـقتعا  هلأـسم  کـی 
، میرک نآرق  رظن  زا  کش  نودـب  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  یلامجا  خـساپ  ود ؟ ره  ای  لمع ، ای  تسا  نامیا  لصا  ایآ  رگید  ترابع  هب  تسا ؟

مالسلامهیلع نیموصعم  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تمایق ، زور  دنوادخ ، یسک  رگا  درادن . یشزرا  نامیا  نودب  لمع 
منهج تشهب و  هب  يداقتعا  هک  یسک  الوصا  دوشیمن . شترخآ  تداعـس  ثعاب  دهد ، ماجنا  هک  مه  یبوخ  راک  ره  دشاب ، هتـشادن  لوبق  ار 
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ۀعیقب بارـسک  مهلاـمعأ  اورفک  نیذـلا  و  دـیامرفیم : میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  دورب !؟ تشهب  هب  دـهاوخیم  هنوگچ  درادـن  تماـیق  زور  و 
ناشلامعا دنرفاک ، هک  نانآ  و  [ 66 [ ؛ باسحلا عیرـس  هللا  هباسح و  هافوف  هدنع  هللا  دجو  ائیـش و  هدجی  مل  هءاج  اذا  یتح  ءام  نآمظلا  هبـسحی 

بآ چیه  دسر  اج  نادب  نوچ  دباتش ، نآ  بناج  هب  درادنپ و  بآ  ار  نآ  هنشت  صخش  هک  بآ  یب  راومه  نابایب  رد  دنام  یبارـس  هب  لثم  رد 
اب ادخ  و  دهدب ] شرفک  رفیک  و   ] دسرب لماک  مامت و  شراک  باسح  هب  هک  دـنیبب  شیوخ  لامعا  رظان  رـضاح و  ار  ادـخ  رفاک ، نآ  دـباین و 

ماـجنا یگرزب  داـیز و  بوـخ  ياـهراک  هـک  ار  یناـسک  ـالومعم  مدرم  هحفـص 86 ] . ] دـنکیم یگدیـسر  قیالخ  ماـمت  باـسح  هب  تعرس 
مدع لیلد  هب  دیاش  هک  نآ  لاح  دنرامـشیم ، مرتحم  رایـسب  دننکیم ، جرخ  نالک  یلیخ  ياهلوپ  ای  دنزاسیم  ناتـسرامیب  الثم  دـنهدیم ،
قرب هک  یسک  دوشیم  رگم  دنسرپب ، یـضعب  تسا  نکمم  دشاب . هتـشادن  یـشزرا  دنوادخ  رظن  رد  اهنآ  ياهراک  تمایق و ... زور  هب  داقتعا 
نیمه رگا  نآرق  رظن  زا  هک  تسا  نیا  خـساپ  دورن ؟ تشهب  هـب  دـننکیم  هدافتـسا  وا  عارتـخا  زا  اـیند  ماـمت  مدرم  هزورما  هدرک و  عارتـخا  ار 
رـشع اـنثا  يهمئا  نآرق و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مالـسا ، تیناـقح  و  دـنوادخ ، دوجو  تسا ، هدرک  عارتخا  ار  قرب  هک  يدرف 
دمع يور  زا  هک  یـسک  دوریمن . تشهب  هب  دشاب ، هدرک  راکنا  دانع  يور  زا  ار  اهنآ  مامت  یلو  دـشاب  هدـش  تباث  شیارب  زین  مالـسلامهیلع 

تداعـس بجوم  دـهد ، ماجنا  هک  مه  یبوخ  راک  ره  دـنک ، یهاتوک  دـمهفب ، دـناوتیم  اـی  دـمهفیم  هک  نیا  اـب  دـنک و  راـکنا  ار  یتقیقح 
يریثأت ترخآ  رد  وا  لامعا  هب  یگدیـسر  رد  اـما  دـهدب ، ار  وا  بوخ  راـک  يازج  اـیند  رد  دـنوادخ  تسا  نکمم  هتبلا  دوشیمن . شیورخا 

راکنا ار  اهنآ  ادمع  دشاب و  هدش  تباث  شیارب  یهلا  فراعم  ینعی  دشاب ؛ هتـشادن  نامیا  یـسک  رگا  نآرق ، مالـسا و  رظن  زا  نیاربانب  درادـن .
تـسا نکمم  زین  بلطم  نیا  سکع  ۀـنجلا .» حـیر  دـجیال  : » دـنکیمن مامـشتسا  مه  ار  تشهب  يوب  یتح  دوریمن ، تشهب  هب  اهنت  هن  دـنک ،
هتـشاد نامیا  یـسک  هک  نیا  ضرف  الـصا  دیاش  هتبلا  دهدیمن . ماجنا  یبوخ  راک  چیه  اما  دراد  نامیا  هک  یـسک  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو 

يارب هدجـس  کی  دیوگیم ، ربکا » هللا   » کی لقادح  دراد  نامیا  هک  یـسک  نوچ  دشابن ؛ تسرد  دهدن ، ماجنا  یحلاص  لمع  چیه  دـشاب و 
وا یگدنز  رد  هدیقع  نیا  اعطق  دراد و  لوبق  ار  اهنیا  صخـش ، هک  تسا  نیا  نامیا  يانعم  دراد و ... عوضخ  یهلا  هاگـشیپ  رد  دنکیم ، ادخ 
رب وا  یگدنز  رد  يرثا  چیه  یلو  دشاب  هتـشاد  نامیا  یبلطم  هب  یـسک  تسا  نکمم  ریغ  تشاد . دـهاوخ  مک -  دودـحم و  دـنچ  ره  يرثا - 
ادخ يارب  یعوضخ  شلد  رد  لقادـح  دـیوگب ، ربکا » هللا   » دـناوتن دـشاب و  لال  رگا  یتح  تسه ،» ادـخ   » هک دراد  لوبق  رگا  دراذـگن . ياج 

ضرف تسا . لکـشم  رایـسب  دهدن ، ماجنا  یحلاص  لمع  چیه  یلو  دشاب  هتـشاد  یعقاو  نامیا  یـسک  هک  نیا  ضرف  نیاربانب  دـهدیم . ماجنا 
زا ندروآ ، نامیا  ضحم  هب  یلو  دروایب  نامیا  دسانشب و  ار  ادخ  فیلکت ، نس  هب  ندیـسر  يادتبا  رد  یناوجون  هک  تسا  نیا  الثم  شلوقعم 

ضرف هک  نآ  طرـش  هب  دـشاب  تداعـس  أشنم  دـناوتیم  ییاهنت  هب  نامیا  لاح ، ره  رد  دـهد . ماجنا  یحلاص  لمع  دـنکن  تصرف  دورب و  ایند 
دنهدیمن ماجنا  ریخ  راک  کی  اهنت  هن  ناشرمع  مامت  رد  اما  میراد  نامیا  دنیوگیم  هک  یناسک  ياعدا  دشاب . هتشاد  یحیحص  هحفص 87 ] ]

حلاـص لاـمعا  يهمه  كرت  اـب  یعقاو  ناـمیا  دـنیوگیم . غورد  تسین و  تیعقاو  اـب  قـبطنم  دـنوشیم ، زین  یناوارف  تاـیانج  بکترم  هکلب 
یف دوشب ، تداعـس  أشنم  دناوتیم  نامیا  هک  نیا  لصا  دشاب . هدرکن  ادیپ  ار  یلامعا  نینچ  ماجنا  تصرف  یـسک  هک  نیا  رگم  درادن ؛ ناکما 
لمع ات  دشاب  هتشاد  تصرف  صخش  دشاب و  مهارف  نآ  طیارـش  هک  نیا  طرـش  هب  تسا  حلاص  لمع  نامیا ، يهمزال  اما  تسا  حیحـص  هسفن 

بکترم هک  دنتسه  یناوارف  نانمؤم  ارچ  سپ  دنکیمن ، هانگ  نمؤم  ناسنا  تسا و  حلاص  لمع  نامیا ، يهمزال  رگا  اما  دهد . ماجنا  یحلاص 
رب بضغ  توهـش و  یتقو  ینعی  تسا ؛ فیعـض  ناشنامیا  اما  دنتـسه  نمؤم  اهنآ  هک  مییوگب  دـیاب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  دـنوشیم ؟ هانگ 
هب دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  دـنوشیم . هانگ  بکترم  دـننکیم و  شومارف  ار  نامیا  يهمزال  دوشیم ، بلاغ  اـهنآ 
ای توهـش و  یتقو  و  دوشیمن -  مه  رفاک  اما  تسین -  نمؤم  هظحل  نآ  رد  دوشیم و  ادـج  نمؤم  درف  زا  نامیا  حور  هاـنگ ، ماـجنا  ماـگنه 

لیلد هب  یلو  تسا ، هداد  ماجنا  مه  یحلاص  لـمع  هلمجلا  یف  هک  ینمؤم  ناـسنا  ددرگیمرب . ناـمیا  حور  هراـبود  درک ، شکورف  شبـضغ 
شومارف ار  نامیا  مزاول  تادقتعم و  یلک  روط  هب  هک  دوش  بجوم  هانگ ، نامه  ماجنا  رگا  دوشیم ، هانگ  بکترم  بضغ  توهـش و  يهبلغ 

اؤاـسأ نیذـلا  ۀـبقاع  ناـک  مث  دراد : رارق  رفک  ضرعم  رد  يدرف  نینچ  دوـش ، هدوزفا  هریبـک -  ناـهانگ  نآ  شناـهانگ -  رب  زور  ره  دـنک و 
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هک دش  نیا  دـنتخادرپ  دـب  رادرک  تشز و  لامعا  نآ  هب  هک  نانآ  راک  ماجنارـس  [ 67 [ ؛ نؤزهتـسی اهب  اوناک  هللا و  تایآب  اوبذـک  نأ  ياوسلا 
. درادن نامیا  تقایل  رگید  تسا ، هدش  هدولآ  هانگ  هب  ردق  نیا  هک  یلد  تسا  یعیبط  دندرک . رخـسمت  بیذکت و  ار  ادخ  تایآ  هدش و  رفاک 

یحیحـص نامیا  هک  یناسنا  هتبلا  ددرگیمن . زاب  رگید  دور و  یم  نیب  زا  یلک  روط  هب  دـعب  دوشیم و  فیعـض  مک  مک  يدرف  نینچ  ناـمیا 
توهـش و بح  لیلد  هب  هدرکان  يادخ  رگا  اریز  دنیبب ؛ دوخ  مشچ  يولج  هشیمه  ار  رطخ  دیاب  مه  زاب  دهدیم ، ماجنا  مه  ریخ  راک  دراد و 

دـشاب هتـشاد  اقب  دیاب  نامیا  نیاربانب  دریگ . رارق  رفک  ضرعم  رد  تسا  نکمم  دوش ، هدولآ  هانگ  هب  دـسح و ... ایند ، صرح  ماقم ، ترهش و 
يهظحل رد  اما  دشاب ، نامیا  اب  رمع  رخآ  زور  ات  یناسنا  رگا  دوشیمن . يدبا  تداعس  بجوم  مه  ینامیا  ره  هتبلا  ددرگ . تداعس  بجوم  ات 

طقف یسک  رگا  ینعی  هحفص 88 ] [ ؛ تسا قداص  زین  بلطم  نیا  سکع  تسا . هدوب  رفاک  لوا  زا  هک  تسا  نیا  لثم  دوش ، نامیا  دقاف  گرم 
ناسنا يورخا  تشونرـس  هک  تسا  نیا  رگید  ضرف  کی  دوشیم . هدـیزرمآ  وا  يهتـشذگ  ناهانگ  دروایب ، نامیا  اـعقاو  رمع  رخآ  يهظحل 

، دوشیمن هبوت  هب  قفوم  گرم  زا  لبق  تسا و  هدـش  زین  يدایز  ناهانگ  بکترم  رگید  يوس  زا  یلو  هداد  ماجنا  یحلاـص  لـمع  هک  ینمؤم 
نآ هبوت -  هب  قفوم  گرم  زا  لبق  رگا  ناسنا  مییوگب ، دیاب  هلأسم  نیا  حیـضوت  رد  منهج ؟ هب  ای  دوریم  تشهب  هب  ایآ  يدرف  نینچ  تسیچ ؟

بجوم بلاـطم  هنوگ  نیا  ناـیب  دـنیوگب  یناـسک  تسا  نکمم  دوشیم . هدـیزرمآ  شناـهانگ  يهمه  دوش ، یعقاو -  حوـصن و  يهبوـت  مه 
لاح ره  رد  دوشیم ؟ حوصن  يهبوت  هب  قفوم  هک  دـشاب  نئمطم  دـناوتیم  یـسک  هچ  مییوگیم  ام  اما  دوشیم ؛ ناراک  هاـنگ  رتشیب  يرجت 

مهتائیـس هللا  لدـبی  کئلوأف  احلاص  لـمع  نمآ و  باـت و  نم  ـالا  دزرماـیب : ار  وا  ناـهانگ  هدرک  تنامـض  دـنوادخ  دـش ، هبوت  هب  قفوم  رگا 
ادخ سپ  دنرآ ، ياج  هب  حـلاص  لمع  ادـخ  هب  نامیا  اب  دـننک و  هبوت  هانگ  زا  هک  یناسک  نآ  رگم  [ 68 [ ؛ امیحر اروفغ  هللا  ناک  تانـسح و 
رمع تدم  رد  هک  یناسنا  نینچ  مه  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  رایـسب  ناگدنب  قح  رد  دـنوادخ  هک  دـنادرگ  باوث  هب  لدـب  ار  اهنآ  ناهانگ 

، دوشن هبوت  هب  قـفوم  رخآ  تاـظحل  رد  رگا  تسا ، هدیـسرن  هریبـک  دـح  هب  هک  هدـش  يریاغـص  بکترم  اـهنت  هدرک و  كرت  ار  ریاـبک  دوـخ 
ناهانگ زا  هچ  ناـنچ  [ 69 [ ؛ اـمیرک الخدـم  مکلخدـن  مکتائیـس و  مکنع  رفکن  هنع  نوهنت  اـم  رئاـبک  اوبنتجت  نا  دزرمآیم : ار  وا  دـنوادخ 

هب ملاع ] ود  رد   ] ار امـش  میرذـگ و  رد  امـش  رگید  ناهانگ  زا  ام  دـینیزگ  يرود  دـناهدرک  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  ] هریبک ناـهانگ  [ یگرزب
رب رارـصا  اریز  دـشاب ؛ هدیـسرن  هریبک  دـح  هب  يدرف  نینچ  ریاغـص  تائیـس و  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  میناـسرب . وکین  دـنلب و  یماـقم 
رد هک  یتایاور  ساسا  رب  روطچ ؟ دـنک  هبوت  شاهریبک  هانگ  زا  هدـشن  قفوم  گرم  زا  لبق  هک  يدرف  اما  هریبک . تسا  یهاـنگ  دوخ  ریاـغص ،
هب دـش ، كاپ  ناشباسح  ناشناج ، نتفرگ  تخـس  نامه  اـب  رگا  دریگیم . تخـس  ار  دارفا  هنوگ  نیا  ناـج  توملا  کـلم  میراد ، هنیمز  نیا 
رد ربق و  لوا  بش  هک  نیا  دنشاب . هتشاد  ییاهباقع  هلمجلا  یف  هدوب و  بذعم  خزرب  ملاع  رد  یتدم  تسا  نکمم  هنرگ  دنوریم و  تشهب 

اهیگنسرگ اهيراتفرگ ، اهیتحاران ، رشحم ، هحفـص 89 ]  ] رد یتح  تسا  نکمم  دنادیم . ادخ  دننکیم ، اهنآ  اب  ياهلماعم  هچ  خزرب  ملاع 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  تعافش  هب  دنوشیم و  شزرمآ  لومـشم  دش ، كاپ  ناشباسح  اهباقع ، نیا  اب  رگا  دنـشاب . هتـشاد  ییاهیگنـشت  و 

هدروخن همطل  ناـشنامیا  لـصا  هک  تسا  نیا  تشهب ، هب  نتفر  طرـش  هتبلا  دـنوریم . تشهب  هب  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  همئا  ملـس و  هلآ و 
یـسک رگا  دـندوب  دـقتعم  جراوخ  هریبک » بکترم   » باب رد  هک  دـنامن  هتفگاـن  هتبلا  دنـشاب . هدرک  ظـفح  ار  نآ  گرم  يهظحل  اـت  دـشاب و 

یلع ترـضح  هک  دوـب  ساـسا  نیا  رب  تسا . رفاـک  دوـش ، دنتـسنادیم -  هریبـک  اـهنآ  دوـخ  هک  ياهریبـک  مـه  نآ  هریبـک -  هاـنگ  بـکترم 
دیاقع نامه  لیلد  هب  اهنآ  دنتشادنپیم . هریبک  هانگ  کی  ار  ترضح  نآ  يوس  زا  تیمکح  نتفریذپ  اریز  دنتـسنادیم ؛ رفاک  ار  مالـسلاهیلع 
ظفاح راهنلا و  مئاص  لیللا و  مئاق  هک  ییاهنامه  يرآ ، دندرکیم . زواجت  ناشیاهنز  هب  دندیربیم و  رـس  ار  نایعیـش  دنتـشاد  هک  یفارحنا 
هتبلا تسا . طـلغ  دوشیم ، رفک  بجوم  ياهریبک  ره  هک  جراوخ  لوق  نیا  تروص ، ره  رد  دنتـشاد . يدـساف  يهدـیقع  نینچ  دـندوب ، نآرق 

شناـمیا رگا  هکلب  دوشیمن ، رفاـک  اـما  ددرگیم  یهلا  باذـع  راـتفرگ  دوشن ، مه  هبوت  هب  قفوم  دـهد و  ماـجنا  ياهریبک  هاـنگ  یـسک  رگا 
هب نتفر  يارب  نیاربانب  دوشیم . تشهب  دراو  اتیاهن  باذع ، لمحت  زا  دعب  دشاب ، هدش  مه  ياهریبک  بکترم  دنچ  ره  دـشاب ، هدـنام  ظوفحم 

. دوریمن تشهب  هب  یسک  نامیا  نودب  تسا ؛ یساسا  طرش  نامیا  تشهب ،
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نامیا ناکرا 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  هچنآ  نتفریذپ  تفگ : ناوتیم  هلمج  کی  رد  تسا ؟ نکر  دـنچ  ياراد  نامیا  هک  تسا  نیا  مهم  هلأسم  کی 
زا هک  دـناهدومرف  ناـیب  ار  يرایـسب  دراوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هتبلا  تسا . ناـمیا  ناـکرا  زا  دـناهدومرف ، ملـس  هلآ و  هیلع و 
هک نیا  هب  دراد  ملع  یـسک  رگا  الثم  ایآ  تسیچ ؟ اهنآ  يهیقب  اـما  تسا . داـعم  توبن و  دـیحوت و  ینعی  نید ، لوصا  ناـمه  اـهنآ  نیرتمهم 

روضح ریدغ  رد  الثم  تسا -  هدرک  بوصنم  تفالخ  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ادـخ ، فرط  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
، هنیک دسح ، يور  زا  اما  تسا -  هدینش  ترضح  نآ  زا  ار  بلطم  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یگدنز  لوط  رد  ای  هتـشاد و 

يهمه هک  تسا  نامیا  اب  یـسک  تسا ؟ نامیا  اب  دریذـپن ، ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هتخادرپ و  نآ  راکنا  هب  ییوجماقتنا ، ضغب و 
تیبلها تیالو  دانع ، يور  زا  یسک  رگا  سپ  دشاب . هتـشاد  لوبق  تسا ، هدروآ  ادخ  فرط  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  هچنآ 

وا تیالو  راب  ریز  تسا ، هتـشک  ردـب  گنج  رد  ار  مردـپ  مالـسلاهیلع  یلع  هحفـص 90 ]  ] نوچ دیوگب ، الثم  دـنک و  راکنا  ار  مالـسلامهیلع 
لآ انیتآ  دـقف  هلـضف  نم  هللا  مهاتآ  ام  یلع  سانلا  نودـسحی  مأ  تسا : یمنهج  اـعطق  دزادرپب ، نآ  راـکنا  هب  دـسح  يور  زا  اـی  و  موریمن ،

دوـخ لـضف  زا  ادـخ  ار  اـهنآ  هک  نآ  تهج  هب  مدرم  اـب  دـنزرویم  دـسح  اـیآ  [ 70 [ ؛ امیظع اـکلم  مهاـنیتآ  ۀـمکحلا و  باـتکلا و  میهاربا 
اهقف هک  نیا  میدرک . اـطع  گرزب  یتنطلـس  کـلم و  اـهنآ  هب  میداتـسرف و  تمکح  باـتک و  میهاربا  لآ  رب  اـم  هتبلا  هک ]  ] دومن رادروـخرب 
نیمه هب  تسا ، هدرک  راکنا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  عقاو  رد  دـنک  راکنا  ار  نید  تایرورـض  یـسک  رگا  دـنیامرفیم 

تایرورـض زا  يزیچ  یتح  رگا  هکلب  درادـن ، تایرورـض  یتح  ای  تماـما و  هب  داـقتعا  هب  صاـصتخا  هلأـسم  نیا  هتبلا  ددرگیم . زاـب  هلأـسم 
راکنا ار  ربمایپ  تلاسر  عقاو  رد  دنک ، راکنا  ار  نآ  دانع  يور  زا  یـسک  و  دشاب ، هتفگ  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اما  دشابن ،

هب ار  ادـخ  مرادـن ، لوبق  ار  ادـخ  مکح  ینعی  تسا ؛ ادـخ  یعیرـشت  تیبوبر  راکنا  هب  شتـشگزاب  انعم  کی  هب  تلاسر ، راـکنا  تسا . هدرک 
هک یـسک  دـشاب . لد  رد  طقف  تسا  نکمم  مه  یهاگ  دوش و  هتفگ  ناـبز  هب  تسا  نکمم  یهاـگ  هلأـسم  نیا  هتبلا  مرادـن . لوبق  تیمکاـح 

ار نآ  شلد  هت  اـما  درم و - ... نز و  قوقح  فـالتخا  تاریزعت ، دودـح ، هب  طوبرم  ماـکحا  دـننام  تسا -  مالـسا  وزج  یمکح  دراد  نیقی 
ناملسم هلماعم  وا  اب  تسا و  تباث  شتراهط  هک  نیا  اب  ینعی  تسا ؛ رفاک  نطاب  رد  اما  تسا ، ناملسم  رهاظ  رد  هچ  رگا  دشاب ، هتـشادن  لوبق 

صخـشم ناـمیا  مالـسا و  نیب  تواـفت  هک  تسا  اـج  نیا  تسا . قلطم  ناـمیا  تشهب  هب  دورو  طرـش  اریز  دوریمن ؛ تشهب  هب  اـما  دوشیم ،
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  يزیچ  ره  نتفریذپ  دوشیم ، يدبا  تداعـس  تشهب و  رد  لوخد  بجوم  هک  یعقاو  نامیا  نیاربانب  دوشیم .

. تسا هدروآ  ادخ  فرط  زا  ملس  هلآ و  هیلع و 

يرکف فعضتسم  هلأسم 

مالسا قیاقح  دنناوتیمن  صاخ  یطیارش  رد  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  هک  یناسک  فیلکت  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اج  نیا  رد  هک  یـشسرپ 
مینک رتزاب  ار  ناممشچ  رادقم  نیا  رگا  اما  دشابن ، ناسآ  یلیخ  امش  نم و  لاثما  يارب  تلاح  نیا  روصت  دیاش  تسیچ ؟ دنهد ، صیخـشت  ار 

هک تسین  يروط  عماوج  زا  يرایسب  هحفص 91 ]  ] طیارـش دنهدیم . لیکـشت  دارفا  هنوگ  نیا  ار  نیمز  يور  مدرم  تیرثکا  هک  دید  میهاوخ 
مینک و ادیپ  یعقاو  نامیا  ات  تسا  هدومرف  تیانع  ام  هب  ار  فراعم  نیا  هتـشاذگ و  تنم  ام  رب  ادخ  رگا  دننک . كرد  ار  قیاقح  يهمه  مدرم 

تسا نآ  تقیقح  دننکیم  لایخ  هک  دناهدش  عقاو  یطیارش  رد  مدرم  زا  يرایسب  میشاب . رازگرکـش  رایـسب  دیاب  میـسانشب ، ار  مالـسا  قیاقح 
دایز سنا  لیلد  هب  هک  دنتسه  نیشن  هعیش  ریغ  ياهروشک  رد  یمالسا  ياههقرف  زا  يرایـسب  لاثم  يارب  تسین . نآ  زج  دنیوگیم و  اهنآ  هک 

دندقتعم دننادیم و  كرـشم  ار  نایعیـش  اهنآ  دشاب . حیحـص  يرگید  هار  دننکیمن  روصت  الـصا  ناشدوخ ، یعامتجا  یطیحم -  طیارـش  اب 
... و دراد ! توافت  ناناملـسم  زامن  اب  تسا و  يرگید  زیچ  دنناوخب ، مه  رگا  دـنناوخیمن و  زامن  نایعیـش  تسا ، رگید  ینآرق  نایعیـش  نآرق 
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هب ار  یحو  هک  نیا  ياج  هب  هدرک و  تناـیخ  نیما  لـیئربج  دـندقتعم  اههعیـش  هک  دـناهدرک  تسرد  نومـضم  نیا  هب  یلوعجم  تیاور  یتح 
یتقو نایعیـش ]!  ] اهنآ ور  نیا  زا  تسا ! هدرک  لزاـن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  یهابتـشا  دـنک ، لزاـن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

! تسا هدرک  تنایخ  نیما  لیئربج  هللااب -  ذوعن  ینعی -  نیمالا !» ناخ  : » دنیوگیم هبترم  هس  ربکا ، هللا  نتفگ  ياج  هب  دوشیم ، مامت  ناشزامن 
و درادـن ، تیعقاو  ییاهزیچ  نینچ  هک  میروخب  مسق  راب  رازه  ام  رگا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  هعیـش  دـض  رب  ياهدرتسگ  تاغیلبت  نانچ  نآ 
هک دـنیآیمن  رب  ددـص  رد  الـصا  یناسک  نینچ  دـننکیمن . رواب  اهنآ  دـهدیمن ، ماجنا  يراک  نینچ  ام  روشک  رد  زین  هعیـش  رفن  کـی  یتح 

ار مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  یطیارـش ، نینچ  رد  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  یناسک  مینک  ضرف  نونکا  لـطاب . اـی  تسا  قح  عیـشت  دـننیبب 
ای دنتسه  یتشهب  ایآ  يدارفا  نینچ  دننادب ؛ مراهچ  يهفیلخ  مه  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  قح و  ار  هثالث  يافلخ  و  دنـشاب ، هتـشادن  لوبق 

نیا هب  ریخ ؟ ای  دوشیم  زین  دارفا  نیا  لماش  دوریم ، منهج  هب  دشاب  هتشادن  ار  ام  تیالو  یسک  رگا  دیوگیم : هک  یتیاور  نآ  ایآ  یمنهج ؟
يهزادـنا هب  فعـضتسم ، دـنیوگیم . فعـضتسم »  » احالطـصا دـیآیمن ، ناشنهذ  هب  رگید  یبهذـم  تیناقح  لامتحا  الـصا  هک  دارفا  هنوگ 

. تسا قلطم  فعضتسم  هک  تسین  نیا  شیانعم  تشاد ، فاعضتسا  یعرف  رما  کی  رد  يدرف  رگا  هتبلا  تسا . روذعم  فاعم و  شفاعـضتسا 
زا هچ  لقع و  هار  زا  هچ  دشاب -  هدش  مامت  شیارب  تجح  هک  هزادنا  ره  هب  دشاب ، فعضتسم  يداقتعا  لیاسم  زا  یضعب  رد  طقف  یسک  رگا 

هدرک ظفح  ار  نآ  هظحل  نیرخآ  ات  هک  نآ  طرش  هب  تسا ، نامیا  ناسنا  تداعـس  كالم  نیاربانب  تسا . لوؤسم  هزادنا  نامه  هب  لقن -  هار 
نیب زا  دوشیم و  فیعض  جیردت  هب  هحفـص 92 ]  ] تروص نیا  ریغ  رد  دشاب ، مزتلم  نآ  مزاول  هب  ناسنا  هک  دنامیم  یقاب  یتقو  نامیا  دشاب .

ماکحا زا  یخرب  دراد و  دـیدرت  کش و  دـنیبیم  شلد  هت  اـما  تسا ، هدـش  رفاـک  هک  دوشن  هجوتم  زین  درف  دوخ  تسا  نکمم  یتح  دوریم .
نونکا درادن . ترخآ  يارب  ياهدیاف  اما  دشاب ، هتـشاد  ایند  رد  يراثآ  دناوتیم  هچرگ  نامیا  نودب  اهنت  لمع  دنک . لوبق  دناوتیمن  ار  یهلا 

نیموصعم همئا  تماما  هب  دـنراد ، لوبق  ار  نید  لوصا  ریاس  هک  نیا  رب  هوـالع  ینعی  دـنراد ؛ یلماـک  حیحـص و  تاداـقتعا  هک  یناـسک  اـیآ 
هک اهناسنا  مامت  مینک ؟ ناشدرط  میوش و  نمـشد  اهنآ  اب  دـیاب  ام  اـیآ  دـناهدش ، یهاـنگ  بکترم  مه  یهاـگ  اـما  دـندقتعم ، مالـسلامهیلع 

ترـشاعم وا  اب  دیابن  دراد ، قسف  هب  رهاجت  یـسک  رگا  هتبلا  تسا . رتمک  رایـسب  ناموصعم  ریغ  زا  ناموصعم  دادـعت  املـسم  دنتـسین . موصعم 
تافص نآ  هب  زین  شدوخ  تسا  نکمم  اریز  دنک ؛ تقافر  وا  اب  ناسنا  تسین  بوخ  تسا ، تشز  تافص  زا  یضعب  ياراد  یـسک  رگا  مینک .

اب دنک و  داشرا  ار  وا  دیامن  یعـس  دشاب و  هتـشاد  يزوسلد  وا  هب  تبـسن  دیاب  هکلب  دهدب ، ازـسان  شحف و  وا  هب  دیابن  اما  ددرگ . التبم  تشز 
ظفح ار  ناشنامیا  یناسک  رگا  لاح  ره  رد  دنک . هبوت  كرت و  ار  شناهانگ  ات  دهد  شقیفوت  ادخ  هک  دـهاوخب  دـنوادخ  زا  يراز  عرـضت و 
لاقثم لمعی  نمف  درادن : يرثا  چیه  هانگ  تسا و  یفاک  اهنت  نامیا  هک  تسین  انعم  نیدب  نخـس  نیا  هتبلا  دنوریم . تشهب  هب  هرخالاب  دننک ،

هب سک  ره  دید و  دـهاوخ  ار  نآ  شاداپ ]  ] هدرک کین  راک  ياهرذ  ردـق  هب  سک  ره  [ 71 [ ؛ هری ارـش  ةرذ  لاقثم  لمعی  نم  و  هری . اریخ  ةرذ 
هک دوشیم  یناسک  بیـصن  مه  تعافـش  تسین . باسحیب  يراک  چیه  دید . دهاوخ  ار ] نآ  رفیک   ] هدـش بکترم  یتشز  راک  ياهرذ  ردـق 

ماما ددرگیم . تعافش  تقایل  نتفر  نیب  زا  ثعاب  ناهانگ  زا  یضعب  باکترا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنشاب و  هدرک  بسک  ار  تعافش  تقایل 
افختـسم لانت  نل  انتعافـش  نا  دـییوگب : نم  ناتـسود  تیبلها و  هب  دـندومرف ، ناـشتکربرپ  تاـیح  تاـظحل  نیرخآ  رد  مالـسلاهیلع  قداـص 

ندـش هدـیزرمآ  بجوم  هبوت  هک  روط  نامه  نیاربانب  دوشیمن . اـم  تعافـش  لومـشم  درامـشب ، کبـس  ار  زاـمن  هک  یـسک  [ 72 [ ؛ ةالصلاب
بلـس يو  زا  ار  تعافـش  تیلباق  ای  دـنک  داجیا  شیارب  تعافـش  قاقحتـسا  دـناوتیم  زین  ناسنا  رگید  ياهراک  زا  یخرب  دوشیم ، ناـهانگ 

هحفص 93] . ] دنک

اجر فوخ و 

هراشا
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ءاجرلا و نیب  مهنیذـلا  لاق  وجنی  نمف  تلق  هللا  ۀـمحرب  قثاولا  بونذـلا  یلع  ءيرجتملا  وجنی  هلمع و ال  یلع  لکتملا  کلهی  بدـنجنبا  اـی 
. باذعلا نم  افوخ  باوثلا و  یلا  اقوش  رئاط  بلخم  یف  مهبولق  نأک  فوخلا 

ناسنا يرایتخا  لامعا  ماجنا  رد  هزیگنا  ریثأت  اجر و  فوخ و  موهفم 

فوخ هک  دنکیم  یفرعم  یناسک  ار  یهلا  باذع  زا  ناگتفای  تاجن  بدنجنبا ، هب  دوخ  تیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
هللا ۀـمحرب  قثاولا  بونذـلا  یلع  ءيرجتملا  اوجنی  هلمع و ال  یلع  لکتملا  کلهی  دراد : دوجو  ناـشیاهلد  رد  لداـعتم  یقیقح و  ياـجر  و 

لامعا هب  هک  یسک  باذعلا ؛ نم  افوخ  باوثلا و  یلا  اقوش  رئاط  بلخم  یف  مهبولق  ناک  فوخلا  ءاجرلا و  نیب  مهنیذلا  لاق  وجنی ؟ نمف  تلق 
تاجن دـنکیم  ادـیپ  يرجت  ناهانگ  ماجنا  رب  دـنوادخ ، تمحر  دـیما  هب  هک  مه  یـسک  دـسریم و  تکاله  هب  دراد ، دامتعا  دوخ  بوخ ] ]

اجر فوخ و  نایم  ناشلاح  هک  یناسک  دندومرف : ترـضح  دنکیم ؟ ادـیپ  تاجن  یـسک  هچ  سپ  درک  لاؤس  بدـنجنبا ] . ] تفای دـهاوخن 
تـسا نانچ  نآ  دنوادخ  تمحر  هب  نانآ  يراودیما  هن  دنـشاب و  دیماان  ناشناهانگ  شزرمآ  زا  هک  تسا  نانچ  نآ  ناشفوخ  هن  ینعی   ] دـشاب

رد ار  نآ  دوریم  لامتحا  هظحل  ره  هک   ] تسا ياهدـنرپ  لاـگنچ  رد  ناـنآ  ياـهبلق  ییوگ  دنـشاب ]. هتـشاد  ار  هاـنگ  باـکترا  تأرج  هک 
. باذـع زا  فوخ  مه  دراد و  دوجو  ناـشیاهلد  رد  باوث  هب  قوش  مه  دـنبای ] ییاـهر  ناـنآ  دـنک و  اـهر  ار  نآ  اـی  دراـشفب  دوخ  لاـگنچ 

مه یکی  فوخ و  رون  یکی  دراد ؛ دوجو  رون  ود  نمؤم  لد  رد  درادیم  ناـیب  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  زا  یتاـیاور 
ناسنا هحفص 94 ] [. ] 73 . ] دوب دـهاوخن  رتنیگنـس  يرگید  زا  مادـک  چـیه  دـنهد ، رارق  وزارت  کی  يهفک  ود  رد  ار  اهنآ  رگا  هک  اجر  رون 

رد یبلق  یحور و  یتالاح  ینعی  هدارا ، يدابم  دیاب  هفـسالف ، ریبعت  هب  دشاب ، هتـشاد  ياهزیگنا  دیاب  امتح  دوخ  يرایتخا  ياهراک  ماجنا  يارب 
كرت ار  يروما  ای  دـهد و  ماجنا  ار  يراک  ناسنا  ات  دوشیم  ثعاب  هک  ياهزیگنا  نیرتمهم  دوش . يراک  ماـجنا  هب  راداو  اـت  دـیآ  دـیدپ  درف 

، دش دهاوخ  مهارف  شیارب  یتذل  ساسحا  صاخ  راک  کی  ماجنا  اب  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  ناسنا  رگا  تسا . درد  تذل و  ساسحا  دیامن ،
كرت ار  اهراک  يرـس  کی  جنر ، درد و  یتحاران و  زا  ندـنام  ناما  رد  يارب  سکعرب ، دـهدیم و  ماجنا  يراودـیما  هزیگنا و  اب  ار  راک  نآ 
يارب ناـسنا  دـشابیم . راـیتخا  هدارا و  تردـق  ياراد  هک  تسا  يدوـجوم  ره  ناوـیح و  ناـسنا و  نیب  كرتـشم  تلاـح ، نیا  درک . دـهاوخ 
دیما دشکیم ، تمحز  دنکیم و  راک  بش  ات  حبـص  زا  هک  رفن  کی  الثم  دنک . مهارف  ار  یتامدقم  دیاب  درد ، زا  رارف  ای  تذل و  هب  ندیـسر 

یتامدـقم ماجنا  هب  جایتحا  هک  ییاهتذـل  هنوگ  نیا  يارب  اضعب  هفـسالف  دربب . تذـل  نآ  ندروخ  اب  دروایب و  تسد  هب  یناـن  همقل  اـت  دراد 
تسا ياهمدقم  هکلب  درادن ، یتذل  نآ  ندروخ  فرص  ینعی  تسا ؛ عفان  وراد  ندروخ  دنیوگیم  الثم  دنربیم ؛ راک  هب  ار  عفن »  » ریبعت دراد ،
یـسک الثم  تسا . تحلـصم »  » هکلب عفن ، هن  تسا و  تذل  هن  اهراک ، يرـس  کی  ماجنا  يهزیگنا  اما  دسرب . یتمالـس  هب  ناسنا  هک  نیا  يارب 

هک تسا  يراـک  اـما  تشاد ، دـهاوخ  وا  يارب  یعفن  هن  هدرب و  تذـل  نآ  نتخاـس  زا  امیقتـسم  هن  تسا ، هدرک  ثادـحا  ار  یناتـسرامیب  هـک 
، دنباییم يدوبهب  دننکیم و  ادیپ  تاجن  یمتح  گرم  زا  ناتـسرامیب  نآ  رد  ندش  يرتسب  اب  ینارامیب  دنیبیم  هک  یتقو  وا  دراد . تحلـصم 

میناوتیم نیاربانب  دنتـسه . اهراک  هنوگ  نیا  وزج  زین  تدابع  ماجنا  ملع و  لیـصحت  نوچ  مه  يروما  دـنکیم . تذـل  تیاـضر و  ساـسحا 
بولطمان يرما  زا  ای  دسرب و  ياهدیاف  بولطم و  هب  هک  تسا  نیا  يارب  دهدیم ، ماجنا  هدارا  اب  يهدـنز  دوجوم  کی  هک  يراک  ره  مییوگب 

ررض و درد ، زا  زیهرپ  بولطمان  روما  رد  الباقتم  تسا و  لمع  كالم  هعماج  ای  درف  حالـص  ریخ و  ققحت  بولطم ، روما  رد  دشاب . ناما  رد 
اهنآ ندروآ  تسد  هب  يارب  ناسنا  هک  دنتسه  ياهنوگ  هب  بولطم  روما  یخرب  دشابیم . رظندم  تسین  هعماج  ای  درف  حالص  هب  هک  ییاهراک 

. میهدیمن ماجنا  نآ  يارب  یـشالت  چـیه  اما  مینامب ، هدـنز  ات  میـشکب  سفن  هک  تسا  بولطم  ام  يهمه  يارب  الثم  دـنکیمن . یـشالت  چـیه 
الصا نآ  ققحت  مینادب  یلو  دشاب  ام  بولطم  يرما  رگا  مینک . مهارف  یتامدقم  دیاب  اهنآ  هب  ندیسر  يارب  هک  دنتـسه  ياهنوگ  هب  زین  یخرب 

یتح ای  تسا و  یندـش  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  اما  مینکیمن ، شالت  هاـگ  چـیه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  تسین ، هحفص 95 ]  ] ریذپناکما
« اجر  » ای دـیما » ، » ناسنا رد  یتلاح  نینچ  ندـمآ  دوجو  هب  درک . میهاوخ  شالت  نآ  يارب  امتح  میهدـب ، هدـنیآ  رد  مه  ار  نآ  ققحت  لامتحا 
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هتـشاد دـیما  ددـنویپیم ، عوقو  هب  هدـنیآ  رد  دـهدیم  لامتحا  ای  دراد  نیقی  هک  بولطم ، يرما  ققحت  هب  ناسنا  هک  نیا  ینعی  اجر  دراد . مان 
سرت ددنویپب ، عوقو  هب  هدنیآ  رد  دهدیم  لامتحا  ای  دراد  نیقی  هک  بولطمان ، يرما  ققحت  زا  ناسنا  هک  نیا  ینعی  فوخ  لباقم ، رد  دشاب .
هجوت سرت  دـیما و  لماع  ود  هب  دوخ ، يرایتخا  لامعا  ندادـن  ماجنا  ای  نداد و  ماجنا  يارب  هراومه  ناـسنا  نیارباـنب  دـشاب . هتـشاد  همهاو  و 
ققحت بولطماـن  يرما  دـب ، يراـک  رثا  رد  هک  نیا  زا  سرت  دوشیم و  لـصاح  بولطم  يرما  بوـخ ، يراـک  رثا  رد  هک  نیا  هب  دـیما  دراد ؛

یبولطم رما  هک  دـشاب  هتـشاد  دـیما  دـناوتیم  مه  ناسنا  ینعی  دـشابیم ؛ هجو  ود  ياراد  سرت  دـیما و  لماع  ود  زا  مادـک  ره  هتبلا  دـباییم .
تـسد هب  ار  شایتمالـس  هک  دشاب  هتـشاد  دیما  دناوتیم  مه  ناسنا  الثم  ددرگ . عفد  یبولطمان  رما  هک  دشاب  هتـشاد  دیما  مه  دوش و  لصاح 
يرما اـی  دورب و  تسد  زا  بوـلطم  يرما  هک  نیا  زا  دـناوتیم  مـه  ناـسنا  دوـش . فرطرب  شايراـمیب  هـک  دـشاب  هتـشاد  دـیما  مـه  دروآ و 
یضرم یشوخان و  هک  نیا  زا  مه  و  دورب ، نیب  زا  شایتمالس  هک  دسرتب  نیا  زا  مه  الثم  دشاب ؛ هتشاد  همهاو  سرت و  دوش  لصاح  بولطمان 

. دنک ادیپ 

دارفا تخانش  نازیم  اب  سرت  دیما و  هطبار 

هلاس هس  ود  كدوک  کی  دیما  سرت و  الثم  دراد . یگتـسب  دننکیم  كرد  هک  ییاهزاین  تفرعم و  تخانـش و  نازیم  هب  دارفا ، سرت  دیما و 
... يورخا و يونعم و  یعامتجا ، یللملا ، نیب  لیاسم  هب  تبـسن  تقو  چیه  وا  دریگیم . لکـش  دراد  هک  ییاههتـساوخ  يهدودـحم  رد  طقف 

ياهيراتفرگ رقف ، يرامیب ، زا  یلومعم ، يداع و  ياهناسنا  رتالاب ، یحطـس  رد  درادن . اهنآ  زا  يروصت  چـیه  اریز  درادـن ؛ يدـیما  سرت و 
هب یبوخ  یعامتجا  تیعقوم  بوخ و  يهناخ  بوخ ، رـسمه  دنوشب و  رادلوپ  هک  دنراد  دـیما  رگید ، يوس  زا  دـنراد و  سرت  یگدـنز و ...

لـقع و هک  نیا  زا  لاـثم ، يارب  دـنریگیم ؛ رظن  رد  مه  ار  يوـنعم  لـیاسم  تـسا ، رتشیب  ناـشتفرعم  يرادـقم  هـک  يدارفا  دـنروآ . تـسد 
ياهباوث هب  دنراد ، نامیا  ترخآ  هب  هک  مه  یناسک  دوش . هدوزفا  ناشنامیا  تفرعم و  رب  هک  دنراد  دیما  دنسرتیم و  دورب  نیب  زا  ناشنامیا 

ار اـهسرت  اهدـیما و  هریاد  هک  تسا  نیا  نـید ، لاـسرا  يهفـسلف  هحفـص 96 ] . ] دنــساره رد  يورخا  ياهباذـع  زا  دـنراودیما و  يورخا 
ییاهزیچ زا  دـیاب  اهنیا  زا  رتالاب  هکلب  دیـسرت ، هقعاص و ... يرامیب ، یگنـسرگ ، زا  دـیابن  طقف  هک  دـنامهفب  ناسنا  هب  ینعی  دـهد ؛ شرتسگ 

ایند و رد  دنوادخ  هیحان  زا  یباذـع  دوش ، هایـس  هدولآ و  ناسنا  بلق  حور و  دروخب ، همطل  ناسنا  تیناسنا  هب  هک  نیا  دوب ؛ ساره  رد  رتمهم 
لیاسم نیا  زا  هزادـنا  کی  هب  دارفا  همه  دـنکن . ییانتعا  وا  هب  دوش و  یـضاران  ناسنا  زا  دـنوادخ  رتمهم ، همه  زا  دـسرب و  ناسنا  هب  ترخآ 

ای دنکیم . یـضاران  ار  دنوادخ  زیچ  هچ  دننادیمن  اهنآ  اریز  دننکیمن ؛ كرد  هجو  چـیه  هب  ار  اهسرت  هنوگ  نیا  اههچب  الثم  دنـسرتیمن .
رتیلاع بتارم  رد  هک  یناـسک  سرت  اـما  دنـسرتیم ، منهج  ترخآ و  ياهباذـع  زا  دـنراد ، رارق  ناـمیا  لوا  تاـجرد  رد  هک  ییاـهناسنا 

. دنکن ییانتعا  اهنآ  هب  رگید  دنوادخ  دوش  ثعاب  ای  دناجنرب  ار  ناشبوبحم  اهنآ  راک  هک  دنسرتیم  الثم  دنکیم ؛ قرف  اهنآ  اب  دنتسه ، نامیا 
تحاران و دـنکیم ، رهق  اهنآ  اب  ناشردام  ای  ردـپ  یتقو  لاثم ، يارب  دـنراد . ار  دـح  نیا  رد  لیاسم  یـضعب  كرد  ییاـناوت  مه  اـههچب  هتبلا 

ناسنا يرطف  زاین  نیرتالاب  تسین . يردام  تبحم  رهم و  شزاون و  عطق  یهجوتیب و  زا  رتدب  كدوک  يارب  یهیبنت  چیه  دنوشیم . رادهصغ 
نتفگن نخـس  تمایق  زور  رد  ار  یهلا  ياهباذـع  نیرتگرزب  زا  یکی  میرک  نآرق  دـشاب . هتـشاد  تیاـنع  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  زین 

و [... 74 [ ؛ میلأ باذع  مهل  مهیکزی و  ۀمایقلا و ال  موی  مهیلا  رظنی  هللا و ال  مهملکی  و ال  دـیامرفیم ...: هدرک و  رکذ  یقـش  دارفا  اب  دـنوادخ 
، باذع نیا  تشاد . دنهاوخ  كاندرد  یباذع  و  دنادرگیمن ، ناشکاپ  و  درگنیمن ، ناشیا  هب  و  دیوگیم ، نخـس  نانآ  اب  تمایق  زور  ادـخ 
هک تمایق  رد  هک  هاگ  نآ  اما  تسا ، یباذع  عون  هچ  نیا  هک  مینکن  كرد  یبوخ  هب  نالا  ام  دـیاش  تسا . رتتخـس  یـشتآ  باذـع و  ره  زا 

دیمهف میهاوخ  هاگ  نآ  میدش ، مورحم  ادخ ) هجوت  هاگن و  نتفگ و  نخـس   ) دنوادخ تیانع  زا  میدرک و  ساسحا  نامدوجو  رد  ار  زاین  نیا 
ای میسرتیم  اهنآ  زا  ایند  رد  هک  ار  يروما  طقف  تسین و  ییایند  روما  هب  رـصحنم  اجر  فوخ و  نیاربانب  میاهداد . تسد  زا  ار  یتمعن  هچ  هک 
ار اهنآ  میناوتیم  نامتفرعم  ندرب  الاب  اب  ام  هک  دریگیم  رب  رد  زین  ار  رتیـساسا  رتمهم و  يدراوم  هکلب  دوشیمن ، لماش  میراد  دیما  اهنآ  هب 
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هحفص 97] . ] مینک سمل  كرد و 

یناسنا تکرح  لماع  ادخ ، زا  اجر  فوخ و 

نیا رب  هوالع  ام  الثم ، میربب . باسح  تسا  اهنآ  تسد  هب  روما  نآ  هک  مه  یناسک  زا  دیاب  میـسرتب ، روما  یخرب  زا  دیاب  هک  نیا  رب  هوالع  ام 
نیا زا  یهاگ  ناسنا  میسانشب . ار  وا  میربب و  باسح  زین  تسا  وا  تسد  هب  باذع  نیا  هک  یـسک  زا  دیاب  میـسرتب ، ترخآ  باذع  زا  دیاب  هک 

زا دنک . التبم  اهيرامیب  نیا  هب  ار  وا  دناوتیم  هک  دسانشیم  ار  یسک  زین  یهاگ  ددرگ و  زدیا  ای  ناطرس و  ابو ، هب  التبم  ادابم  هک  دسرتیم 
داعم هب  داقتعا  هک  یناسک  تسا . يرورـض  مزال و  يرما  دراد ، ار  نآ  عفد  ای  باذـع و  ندرک  دراو  ییاناوت  هک  یـسک  تخانـش  يور ، نیا 

تـسد رد  اهباوث  اهباذع و  نیا  رایتخا  هک  دننادیمن  اما  دندقتعم ، ترخآ  باوث  باذع و  زین  گرم و  زا  سپ  یگدنز  هب  ینعی  دـنراد ؛
ییاـهناسنا لـبق ، لاـس  نارازه  رد  هک  دـیآیم  تسد  هب  نـینچ  دوـجوم  نـیارق  دـهاوش و  زا  دنـسانشیمن . ار  دـنوادخ  عـقاو  رد  تـسیک ،

رد ناسانش  ناتساب  زا  یخرب  تسه . ییاهیتحاران  یگنسرگ و  اجنآ  رد  هک  دناهتسنادیم  هدوب و  دقتعم  ترخآ  ملاع  هب  هک  دناهتـسیزیم 
، دناهدوب دوخ  نامز  سانـشرس  دارفا  زا  ایوگ  هک  ییاهناسنا  داسجا  اب  هارمه  هک  دناهدرک  دروخرب  یمدنگ  ياههشوخ  هب  دوخ  ياهشواک 

یگنـسرگ عفر  يارب  گرم ، زا  سپ  ملاع  رد  ناگدرم  ندش  هدنز  ماگنه  ات  دناهتـساوخیم  دوخ  راک  نیا  اب  اهنآ  دـیاش  دـندوب . هدـش  نفد 
اجنآ رد  هک  نیا  گرم و  زا  سپ  یناهج  دوجو  يدانم  طقف  مالسا  نیاربانب  دنوشن ! فلت  یگنسرگ  زا  ات  دننک  لوانت  اهمدنگ  نیا  زا  دوخ 

رد اهباوث  اهباذـع و  نیا  رایتخا  هک  دـنامهفب  ناسنا  هب  ات  تسا  ددـصرد  نآ  رب  هوالع  هکلب  تسین ، دراد  دوجو  ییاهباوث  اهباذـع و 
دارفا دوخ  لامعا  زا  یشان  اتلاصا  سرت  نیا  هتبلا  دسرتب . ادخ  زا  دیاب  دوشن ، التبم  اهباذع  نآ  هب  دهاوخیم  رگا  ناسنا  تسا و  ادخ  تسد 

. درک دهاوخ  لزان  اهنآ  رب  دـنوادخ  ار  باذـع  نآ  هک  دـنوشیم  یباذـع  هب  التبم  دـننکب ، يدـب  راک  اهناسنا  رگا  ینعی  تسا ؛ ایند  نیا  رد 
هدیدنسپ بولطم و  روما  مه  دوشن و  التبم  ترخآ  ایند و  بولطمان و  روما  اهتبیـصم و  هب  مه  ات  دشاب  ادخ  شدیما  میب و  هطقن  دیاب  ناسنا 

تفرعم هاگدـید  زا  یناسنا  تکرح  لماع  تسا . ریذـپناکما  دـنوادخ  زا  تعاطا  وترپ  رد  اهنت  رما  نیا  و  دروآ ، تسد  هب  ار  ترخآ  اـیند و 
تفرعم نامیا و  بتارم  بسح  رب  اهناسنا  ات  دوشیم  بجوم  اجر  فوخ و  لماع  ود  تسا . دـنوادخ  هب  ياجر  ادـخ و  زا  فوخ  یمالـسا ،

رتالاب تاجرد  زا  هک  یناـسک  هحفـص 98 ]  ] تسا و منهج  باذـع  زا  سرت  لیلد  هب  دارفا  یخرب  تداـبع  دـنزادرپب ؛ ادـخ  تداـبع  هب  دوخ ،
یلع ربصا  فیکف  کباذـع  یلع  تربص  ینبهف ... دـننکیم : تدابع  ار  وا  دـنتفیب  ادـخ  مشچ  زا  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  دـنرادروخرب ، نامیا 

؟ منک ربص  تقارف  رب  مناوتیم  روطچ  منک ، ربص  تباذع  رب  رگا  [ 75 [ ؛ کقارف

اجر فوخ و  باصن  دح 

دیما رگا  دشاب . هتـشاد  ار  نآ  يهبترم  لقادح  دیاب  نمؤم  هک  تسا  یباصن  دـح  ياراد  تسا و  بتارم  وذ  یکیکـشت و  يرما  اجر  فوخ و 
هک تسا  عساو  ادخ  تمحر  ردق  نآ  درادن و  نآ  رد  یتلاخد  رگید  وا  ياهراک  دنک  رکف  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  دـنوادخ  تمحر  هب  ناسنا 

بذاک ياجر  کی  عقاو  رد  دیما ، نیا  دشاب . هتـشادن  یکاب  ناهانگ  باکترا  زا  دوش و  خاتـسگ  ناسنا  ات  دوشیم  ثعاب  دزرمآیم ، ار  همه 
منهج هب  هدومن و  باذـع  اـی  دربیم و  تشهب  هب  دزرمآیم و  ار  اـهنآ  دارفا ، دوخ  لاـمعا  ساـسا  رب  دـنوادخ  اریز  درادـن ؛ تیعقاو  تسا و 
بجاو ددرگیم ، بوخ  لامعا  ماجنا  بجوم  هک  اجر  زا  يدح  زین  دوشیم و  هانگ  زا  عنام  هک  فوخ  زا  ياهبترم  نتـشاد  نیاربانب ، دربیم .

يدح هب  دوش  مک  فوخ  دـنک و  هبلغ  فوخ  رب  هک  دـشاب  يروط  اجر  رگا  دـشاب . رارقرب  نزاوت  دـیاب  لماع  ود  نیا  نیب  هتبلا  تسا . مزال  و 
اجر زا  شیب  مه  فوخ  رگا  تسا . تکاله  نآ  رد  هک  دوشیم  هانگ  هب  التبم  ناسنا  دـنامن ، یقاب  ناسنا  رد  هاـنگ  كرت  يهزیگنا  رگید  هک 
دیاب يدرف  نینچ  درب . دهاوخ  منهج  هب  ار  وا  ادخ  امتح  تسا  هدـش  یهانگ  بکترم  نوچ  هک  دـنک  رکف  دـیابن  درف  ینعی  تسا ؛ اطخ  دـشاب 

تـسا یناسک  صوصخم  اجر  فوخ و  رگید  بتارم  دشاب . راودـیما  دـنوادخ  شزرمآ  تمحر و  هب  بوخ ، ياهراک  ماجنا  اب  دـنک و  هبوت 
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ار ناشدوخ  تشونرـس  دـنناوتیم  یتح  هک  دـسریم  اج  نادـب  ات  اضعب  دارفا  هنوگ  نیا  تفرعم  تسا . رتشیب  ناشتفرعم  نامیا و  هجرد  هک 
لکـشم ام  يارب  تلاح  نیا  روصت  دـیاش  هتبلا  دـنوش . رادربخ  داد ، دـهاوخ  اهنآ  هب  ییاهزیچ  هچ  ملاع  نآ  رد  دـنوادخ  هک  نیا  زا  دـننیبب و 

ییاهباذع هچ  دـنوادخ  هک  نیا  زا  ای  دوشیم و  ناشفوخ  بجوم  یهلا  يهیلالج  تافـص  هب  هجوت  فرـص  هک  دنتـسه  مه  یناسک  دـشاب .
هحفص 99] . ] دتفایم ناشمادنا  رب  هزرل  دراد ،

اجر فوخ و  نیب  نزاوت 

لامک تسا و  فوخ  ناسنا  يدوجو  داعبا  زا  یکی  دنک . ادیپ  روهظ  ناسنا  دوجو  داعبا  مامت  رد  ادخ  یگدـنب  هک  تسا  نیا  تیناسنا  لامک 
مالـسلامهیلع و ناموصعم  رد  یتح  فوخ  نیا  ور  نیا  زا  دـنک . ادـیپ  روهظ  ناسنا  دوجو  رد  تدابع  ناونع  هب  هک  دـنکیم  اضتقا  تیدوبع 

لیلد هب  اما  دـنریگیم ، رارق  ادـخ  شزرمآ  دروم  دـننادیم  هک  نیا  اـب  اـهنآ  دراد . دوجو  زین  دـناهدشن  بکترم  یهاـنگ  الـصا  هک  یناـسک 
رثا رد  زین  اهنآ  ياجر  دننکیم . شومارف  ار  ناشدوخ  دـننیبیم و  ار  ادـخ  رهق  یتالاح  رد  دـنراد ، دـنوادخ  تیراهق  تفـص  هب  هک  یهجوت 

ای دنک و  ادیپ  روهظ  اجر  زا  شیب  فوخ  دارفا  یضعب  دوجو  رد  تسا  نکمم  زین  هبترم  نیا  رد  هتبلا  تسا . دنوادخ  هیلامج  تافص  هب  هجوت 
دروم نیا  رد  دـشاب . هتـشاد  دوجو  لداعت  دـح  رد  اجر  فوخ و  لماع  ود  ره  ناشدوجو  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دارفا  نیرتلماک  سکعرب .
نامز مه  نس و  مه  اـبیرقت  ربماـیپ و  ود  ره  هک  مالـسلاهیلع ، یـسیع  ترـضح  مالـسلاهیلع و  ییحی  ترـضح  يوگ  تفگ و  زا  ار  یناتـساد 

: درک ضرع  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  هب  باطخ  مالسلاهیلع  ییحی  ترـضح  يزور  هک  دننکیم  لقن  نومـضم  نیا  هب  دناهدوب ، رگیدکی 
دنوادخ تمحر  هب  امش  ایآ  دومرف : لباقم  رد  زین  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  دیتسه ؟ مارآ  هنوگ  نیا  هک  دیـسرتیمن  یهلا  باذع  زا  ایآ 
شزوس رثا  رد  هک  ياهنوگ  هب  درکیم  هیرگ  رایسب  ادخ  فوخ  زا  مالسلاهیلع  ییحی  ترـضح  دینکیم ؟ هیرگ  ردق  نیا  هک  دیتسین  راودیما 

رگا هک  دوب  بلقلا  قیقر  ردـق  نآ  ترـضح  نآ  دوب . هدـش  رهاظ  شتروص  ياـهتشوگ  دوب و  هدـش  مخز  شتروص  شیاـهمشچ ، کـشا 
دوب بظاوم  دیوگب ، نخس  ترخآ  رد  یهلا  باذع  زا  تساوخیم  تشاد و  ار  دجسم  رد  هظعوم  دصق  مالسلاهیلع  ایرکز  ترـضح  شردپ 

تسناوتیمن رگید  هک  دشیم  هتفشآرب  نانچ  نآ  دینشیم ، ار  نانخس  نیا  رگا  اریز  دشاب ؛ هتـشادن  روضح  مالـسلاهیلع  ییحی  ترـضح  هک 
هدرک ادیپ  روهظ  رتشیب  وا  رد  دـنوادخ  هیلالج  تافـص  فوخ و  راثآ  هک  تسا  ملاع  نیئاکب  زا  مالـسلاهیلع  ییحی  ترـضح  دـنک . لمحت 
لقن نیا  رگا  دوب . هتفای  یلجت  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  دوجو  رد  رتشیب  هیلامج ، تافص  ینعی  دنوادخ ؛ تمحر  اجر و  لباقم ، رد  دوب .

اما دناهدوب ، یهلا  ناربمایپ  زا  ود  ره  مالسلاهیلع  ییحی  ترضح  مالـسلاهیلع و  یـسیع  ترـضح  هچ  رگا  هک  دیآیمرب  نینچ  دشاب ، حیحص 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ام  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دوب . هدرکن  ادیپ  روهظ  اهنآ  رد  هزادـنا  کی  هب  یهلا  لامج  لالج و  تافص 

اریز دنتسه ؛ مالسلاهیلع  ییحی  ترضح  مالـسلاهیلع و  یـسیع  هحفص 100 ]  ] ترـضح زا  لضفا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  زین  ملس و 
زا سرت  فوخ و  راثآ  هک  مینکیم  هدـهاشم  یتایاور  رد  اـضعب  رگا  هتبلا  تسا . هدـش  یلجتم  اـهنآ  رد  هزادـنا  کـی  هب  ود  ره  تافـص  نیا 
زین دـنوادخ و  هیلالج  تافـص  هب  هجوت  لیلد  هب  دراد ، دوجو  رتشیب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تارـضح  زا  يدادـعت  دزن  رد  منهج  باذـع 

يایلوا ریاس  دـنرگنیم . ار  دـنوادخ  هیلامج  تافـص  طقف  دـننکیم ، ادـیپ  طاسبنا  تلاح  هک  مه  یتقو  الباقتم  تسا . نانآ  صاـخ  تـالاح 
اما دنوادخ ، هیلامج  تافـص  هب  ای  دنـشاب و  هتـشاد  ادخ  هیلالج  تافـص  هب  يرتشیب  هجوت  اضعب  بیترت  نیمه  هب  تسا  نکمم  مه  دنوادخ 

هحفص 101] . ] دشاب ناسکی  لالج  لامج و  تافص  هب  ناشهجوت  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  نیرتلماک 

مالسا هاگدید  زا  يداش 

هراشا
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. رورسلا نمؤملا  هیخآ  یلع  لخدیلف  رونلاب  هجوتی  نیعلا و  روحلا  هللا  هجوزی  نأ  هرس  نم  بدنجنبا  ای 

نمؤم ردارب  ندرک  داش 

یباوبا هدش و  دراو  يرایسب  تایاور  رد  نوگانوگ  ياهتروص  هب  تسا  گرزب  تادابع  زا  یکی  نمؤم ، ردارب  ندرک  داش  هک  نومضم  نیا 
تایاور و نیا  زا  هنومن  دـنچ  هب  اج  نیا  رد  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هعیـشلا و ... لئاسو  یفاو ، یفاک ، لثم  ییاور  ياههعومجم  زا 

تسا نیا  لاعتم  يادخ  دزن  تادابع  نیرتبوبحم  ای  نیرتهب و  هک  تسا  نیا  تایاور  نیا  زا  یضعب  نومـضم  مینکیم . هراشا  اهنآ  حیـضوت 
ینیلک موحرم  هراـب  نیا  رد  دـنک . رورـس » لاـخدا   » نمؤم بلق  رد  فورعم ، ریبـعت  هب  اـی  دـیامن و  داـش  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  لد  ناـسنا  هک 
ینعی [ 76 [ ؛ نمؤملا یلع  رورـسلا  لاخدا  نم  هللا  یلا  بحأ  ءیـشب  هللادـبع  اـم  تسا : هدروآ  یفاـک  رد  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  زا  ار  یتیاور 

نیا رگنایب  تیاور  نیا  دـننک . دراو  نمؤم  بلق  رد  يرورـس  هک  نآ  زا  وا  دزن  دـشاب  رتبوبحم  هک  يزیچ  هب  هدـشن  تدابع  لاـعتم  يادـخ 
ربمغیپ دوخ  زا  نومـضم  نیمه  ریظن  یفاک  لوصا  رد  تسا . لاعتم  يادـخ  دزن  اهتدابع  نیرتبوبحم  نمؤم  ندرک  داش  هک  تسا  تقیقح 

نیرتبوبحم [ 77 [ ؛ نینمؤملا یلع  رورـسلا  لاخدا  یلاعت  هللا  یلا  لامعالا  بحا  نا  تسا : هدـش  لقن  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
، ناـشینامیا ناردارب  ندرک  داـش  هب  مدرم  قیوشت  يارب  هحفـص 102 ]  ] تایاور زا  یـضعب  رد  تسا . نینمؤم  ندرک  داش  ادـخ ، دزن  لاـمعا 
تسا و هدرک  داش  زین  ار  مالـسلاهیلع  تیبلها  ام  هکلب  هدرکن  داش  ار  صخـش  کی  اهنت  دـنک  داش  ار  ینمؤم  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  نینچ 
هک یـسک  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  [ 78 . ] تسا هدرک  داش  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  دـنک ، داش  ار  ام  هک  یـسک 

هدـش لقن  ررکم  ام  تایاور  رد  نیماضم  هنوگ  نیا  [ 79 . ] تسا هدرک  داش  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـنک ، داش  ار  ینمؤم 
لب و طقف  هلخدا  هیلع  هنا  ارورـس  نمؤم  یلع  لخدا  اذا  مکدحا  يری  لاق ال  مالـسلاهیلع  قداصلا  نع  تسا : هدمآ  یفاک  رد  هلمج  زا  تسا .
هک دنکن  رکف  درک ، داش  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  امش  زا  یکی  رگا  ینعی  [ 80 [ ؛ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  هللا  لب و  انیلع  هللا 

دراو ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لد  رد  ار  يداش  نیا  مسق  ادـخ  هب  تسا ، هدرک  داش  ار  ام  مسق  ادـخ  هب  هدرک ، داش  ار  وا  طقف 
رس دقف  ینرس  نم  ینرس و  دقف  انمؤم  رس  نم  دیامرفیم : هک  هدش  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مه  یتیاور  تسا . هدرک 
زا ییاههنومن  هدش ، دای  دراوم  تسا . هدرک  داش  ار  ادخ  دنک  داش  ارم  هک  یـسک  هدرک و  داش  ارم  دنک ، داش  ار  ینمؤم  هک  یـسک  [ 81 [ ؛ هللا
داش مالـسلامهیلع  تیبلها  رظن  زا  هک  تسین  یکـش  هنوگ  چـیه  ياج  نیاربانب  تسا . هدـش  دراو  هراـب  نیا  رد  هک  تسا  يددـعتم  تاـیاور 

يارب یتاماهبا  دوشیم و  حرطم  یتالاؤس  بلطم  نیا  يهرابرد  اما  تسا . تادابع  نیرتـالاب  هکلب  هدیدنـسپ و  رایـسب  يراـک  ناـنمؤم  ندرک 
اب ار  تالاؤس  نیا  زا  یـضعب  تسا . هدش  هتفرگ  یتسردان  ياههجیتن  اهتشادرب و  هدـش و  عقاو  یتاهابتـشا  مه  یهاگ  دـیآیم . شیپ  ناسنا 
ایآ هک  تسا  نیا  تالاؤس  نیا  زا  یکی  داد . خساپ  ناوتیم  یتحار  هب  یعطق ، نیارق  قیرط  زا  ای  هدش و  دراو  تایاور  ریاس  رد  هک  ینیماضم 
ره تسا . نشور  ابیرقت  لاؤس  نیا  خـساپ  دوشیم ؟ بوسحم  گرزب  یتدابع  یلمع  نینچ  دـنک ، داش  هک  یهار  ره  زا  ار ، یـسک  ره  ناـسنا 

ار لاؤس  نیا  باوج  دشاب ، هتشاد  یمالـسا  فراعم  مالـسلامهیلع و  تیبلها  بتکم  مالـسا ، یـشزرا  ماظن  اب  يرـصتخم  ییانـشآ  هک  سک 
راک نیا  املـسم  دوش . داش  يرگید  ات  دوش  بکترم  یهانگ  ینعی  دنک ؛ داش  ار  يرگید  هانگ ، هار  زا  یـسک  هک  تسین  نیا  روظنم  دـنادیم .

هارمه هحفص 103 ]  ] نمؤم ندرک  داش  دیابن  هک  هتکن ، نیا  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  تسا . ظوفحم  مه  شهانگ  هکلب  درادن ، یباوث  اهنت  هن 
، دشاب لذتبم  وغل و  ياهراک  مزلتسم  هک  یتروص  هب  یتح  نمؤم ، ندرک  داش  دنیوگیم  ناگرزب  زا  یضعب  تسا . هدش  دیکأت  دشاب ، هانگ  اب 

هرخـسم اهییوگ و  هلذـب  یـضعب  دنتـسین ، دـیقم  نادـنچ  ناشراتفر  راتفگ و  رد  هک  یناسک  یقتم و  ریغ  دارفا  تسا  نکمم  تسین . بولطم 
ار تادابع  نیرتالاب  دـناهدرک ، داش  ار  نارگید  اهراک  نیا  اـب  نوچ  هک  دـننک  روصت  دـنهد و  ماـجنا  تسین ، نمؤم  نأـش  رد  هک  ییاـهيزاب 
ای هورکم   ) مومذـم انایحا  بولطمان و  ياهراک  وزج  مک  تسد  اما  دـشابن ، مارح  اهراک  هنوگ  نیا  هک  مینک  ضرف  دـنچره  دـناهداد . ماـجنا 

راچد یگدنز  تالکشم  يراتفرگ و  رثا  رد  يدرف  دینک  ضرف  دشاب . یتائانثتسا  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دیآیم . رامـش  هب  هبتـشم )
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داش هدرک و  جراخ  تلاح  نیا  زا  ار  وا  دنهاوخب  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دشاب  هدرک  ادیپ  ياهنوگ  رامیب  تلاح  کی  هدـش و  دـیدش  یگدرـسفا 
هجلاعم یعون  تسا  نکمم  راک  نیا  درادـن . دوجو  تسین  بولطم  يداع  طیارـش  رد  هک  ییاهراتفر  ماـجنا  اـی  ییوگهلذـب  زج  یهار  دـننک 

ماجنا ار  تدابع  نیرتالاب  دنک ، راتفر  لکش  ره  هب  نارگید ، ندرک  داش  يارب  سک  ره  هک  تفگ  ناوتیمن  تسا و  انثتـسا  تلاح  نیا  دشاب .
دوجو يوغل  ياهراک  داد . ماـجنا  ار  یلمع  نینچ  وغل ، اـی  هبتـشم و  هورکم ، روما  هار  زا  یتح  هاـنگ و  قیرط  زا  ناوتیمن  املـسم  تسا . هداد 
هدوهیب ياهراک  بکترم  هک  تسا  نیا  ناـنمؤم  تافـص  زا  [ 82 [ ؛ نوضرعم وغللا  نع  مه  نیذـلا  و  تسین : بوـلطم  هسفن  دـح  یف  هک  دراد 

زا ناـنمؤم  ندرک  داـش  اـهنت  هکلب  تسین  تاداـبع  نیرتـالاب  یـسک  ره  ندرک  داـش  قلطم ، روط  هب  هک  تفگ  ناوتیم  نیارباـنب  دـنوشیمن .
. دوشیم بوسحم  تادابع  نیرتالاب  هدیدنسپ و  بولطم و  تسا  زاجم  اعرش  هک  ییاههار  هیعرش و  يراجم 

ناسنا يرطف  بولطم  ندوب  داش 

نیا نیرتمهم  دوشیم . حرطم  هنیمز  نیا  رد  تسا ، يداینب  یلوصا و  لیاسم  وزج  رتهدـیچیپ و  رتقیمع و  رایـسب  هک  زین ، يرگید  ياهلاؤس 
هدرک و شرافـس  همه  نیا  نارگید  ندرک  داش  يارب  مالـسا  هک  دراد  یتیبولطم  یگدنز  رد  ندوب » داش   » رگم الوصا  هک  تسا  نیا  اهلاؤس 

دشاب رورسم  داش و  رایسب  ناسنا  هک  تسا  نیا  بولطم  عضو  مالـسا  هاگدید  زا  ایآ  رگید ، ترابع  هب  تسا ؟ هتفرگ  رظن  رد  باوث  نآ  يارب 
رد رگا  هک  نومضم  نیا  هب  یتیاور  هلمج  زا  تسا ، هدش  دراو  نزح  حدم  رد  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  هحفص 104 ] [ ؟ نوزحم سکع ، هب  ای 

حرطم لاؤس  نیا  دـهدیم ، رارق  تمحر  دروـم  نوزحم  صخـش  نآ  هطـساو  هب  ار  عـمج  نآ  يهمه  ادـخ  دـشاب ، ینوزحم  صخـش  یعمج 
« ندوب داش   » رگا تسا ؟ بولطم  يرما  مالـسا  رظن  زا  ندوب » داش   » اـیآ درک ؟ عمج  تاـیاور  هورگ  ود  نیا  نیب  ناوتیم  هنوگچ  هک  دوشیم 
هک تسا  یلاؤس  نیا  دوشیم ؟ یقلت  تادابع  نیرتالاب  هکلب  دراد ، باوث  نارگید  ندرک » داش   » روطچ سپ  درادـن ، يدایز  تیبولطم  ناسنا 

کی ندوب  داش  ندوب و  رورـسم  لصا  کش  نودب  درک . نایب  ار  یتامدقم  دیاب  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  يارب  تسین . ناسآ  نادـنچ  نآ  باوج 
رد نمؤم  هک  تسا  نیا  تسا ، هداد  تمایق  زور  رد  ناسنا  هب  ار  نآ  ياطعا  يهدـعو  لاعتم  يادـخ  هک  ییاهتمعن  زا  تسا . يرطف  بولطم 

ياج رد  تسا . مرخ  باداش و  رایسب  تشهب  رد  نانمؤم  ياههرهچ  [ 83 [ ؛ ۀمعان ذئموی  هوجو  دوب : دهاوخ  داش  دوشیمن و  نیگمغ  تشهب 
زاب تسا ، نادنخ  داش و  رایسب  هک  یلاح  رد  شلایع ، لها و  دزن  هبساحم ، زا  سپ  نمؤم  [ 84 [ ؛ ارورسم هلهأ  یلا  بلقنی  دیامرفیم : يرگید 

زا یگمه  یلاحشوخ و ... یتقوشوخ ، یتخبشوخ ، لیبق  زا  یمیهافم  تسا . رورس  يداش و  یـشوخ ، بلاط  اترطف  ناسنا  کشیب  ددرگیم .
تشهب دراو  تمایق  زور  رد  یتقو  نانمؤم  درادن . یلاکشا  نیا  تسا و  یشوخ  بلاط  دوخ ، هب  دوخ  ناسنا ، ینعی  تسا ؛ هدش  هتفرگ  یشوخ 

نارود ینعی  تشادرب ؛ نانآ  زا  ار  هودنا  نزح و  هک  دننکیم  شیاتـس  ار  ادخ  [ 85 [ ؛ نزحلا انع  بهذأ  يذلا  هللادمحلا  دنیوگیم : دنوشیم 
ندوب و داش  سپ  تسین . يربخ  هودـنا  نزح و  زا  رگید  دـنوشیم ، تشهب  دراو  هک  ینامز  دـش و  يرپس  دنتـشاد  اـیند  رد  هک  یمغ  نزح و 
. دنتـسه هدرـسفا  نیگمغ و  هشیمه  منهج ، لـها  سکعرب ، تسا . تشهب  رد  ناـنمؤم  شاداـپ  نـیا  تـسا و  بوـلطم  اـترطف  ندوـبن  نوزحم 

نآرق تسا . نایخزود  تالاح  زا  [ 87 ( ] ةدوسم مههوجو   ) هایـس هدیکورچ و  ياههرهچ  و  [ 86 ( ] اریرطمق اسوبع   ) هدیـشک مهرد  ياههفایق 
، دندنویپب هحفـص 105 ]  ] ادهـش لـیخ  هـب  هـک  دـیامن  قـیوشت  ار  نارگید  میقتـسم  ریغ  دـنک و  فـیرعت  ادهـش  زا  دـهاوخیم  هـک  هاـگ  نآ 

هداد اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  ببـس  هب  اهنآ  [ 88 [ ؛ مهب اوقحلی  مل  نیذلاب  نورشبتسی  هلـضف و  نم  هللا  مهاتآ  امب  نیحرف  دیامرفیم :
اعطق ترخآ ، رد  مه  خزرب و  رد  مه  هک  تسا ، يرطف  بولطم  رما  کی  رورس ، يداش و  نتشاد  نیاربانب ، دنتسه . رورـس  يداش و  رد  تسا 

اهیـشوخ و ایند  رد  تسا . یـشوخ  بلاط  اترطف  ناسنا  میـشاب . یتمعن  نینچ  بلاط  دیاب  ام  يهمه  دـشابیم . یهلا  گرزب  ياهتمعن  وزج 
نیا رسارس  رد  ای  داش و  دوخ  رمع  يهمه  رد  هک  تسین  ایند  رد  سک  چیه  دراد ؛ دوجو  همه  يارب  ینیوکت ، یعیبط و  روط  هب  اهیـشوخان ،

زا اهيداش  نیا  و  دشاب ، داش  ایند  رد  دهاوخیم  یعیبط  روط  هب  ناسنا  دراد . ییاهيداش  اهمغ و  شیب  امک  یـسک  ره  دشاب . نیگمغ  تدم 
ادـیپ یتقوم  هانگ  کی  زا  هک  ییاـهيداش  دـننام  دراد ، یپ  رد  ار  ینـالوط  ياـهمغ  يداـش ، کـی  یهاـگ  دوشیم . ادـیپ  یفلتخم  ياـههار 
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. تشاد دـهاوخ  لابند  هب  ار  يدـعب  ياهيراتفرگ  اما  دوش ، داش  تقوم  روط  هب  هانگ  کی  ماـجنا  اـب  تسا  نکمم  ناـسنا  دـنچ  ره  دوشیم .
سپ تسا و  یتقوم  نانآ  يداش  دننکیم ، داش  ار  دوخ  تارکـسم و ... ردخم ، داوم  لامعتـسا  دننام  عورـشم  ریغ  ياههار  زا  هک  مه  یناسک 

زیوجت ار  یباداش  نینچ  تقو  چـیه  مه  لقع  درادـن و  یتیبولطم  يداش ، عون  نیا  دـش . دـنهاوخ  تخبدـب  ار  يرمع  هکلب  اـهتعاس  نآ ، زا 
ار شاهعماج  هداوناخ و  دوخ ، هدش ، داتعم  يرمع  دعب  دنک و  ادیپ  یبذاک  يداش  دنک ، هدافتـسا  ردخم  داوم  زا  ياهظحل  ناسنا  هک  دنکیمن 

ناسنا يدـبا  تداعـس  ییاهن و  تیبولطم  ریـسم  رد  هک  تسا  ینامز  يزیچ  ره  یعقاو  تیبولطم  مالـسا ، یـشزرا  ماـظن  قبط  دـنک . تخبدـب 
نینچ اساسا  ایآ  تسا . بولطم  هدیدنـسپ و  رایـسب  دـشاب ، وا  ترخآ  يداش  هب  کـمک  ياتـسار  رد  ناـسنا  ییاـیند  ياـهيداش  رگا  دـشاب .

. دنکیمن مه  تدابع  دوریمن ، يراک  چیه  لابند  هب  دشاب ، هتشاد  قلطم  یگدرسفا  هک  یناسنا  تسا . تبثم  خساپ  دراد ؟ دوجو  ییاهيداش 
هن دنیـشنب ، ياهشوگ  دهاوخیم  اهنت  درادن ، طاشن  هک  یـسک  ار . ترخآ  راک  هن  دـهد  ماجنا  تسرد  دـناوتیم  ار  ایند  راک  هن  یـسک  نینچ 

. نارگید ترخآ  ایند و  هن  دروخیم و  شدوخ  ترخآ  ایند و  درد  هب  هن  يدرف  نینچ  دهد . ماجنا  يراک  هن  دونـشب و  یفرح  هن  دنزب ، یفرح 
یعون عقاو  رد  ترخآ ، راک  هب  هن  دـسرب و  ایند  راک  هب  هن  درف  هک  دوش  ثعاب  دراد و  زاب  یگدـنز  راـک و  زا  ار  ناـسنا  هک  یهودـنا  نزح و 

دوشیم بجوم  مه  یهاگ  دوش . یهتنم  زین  رفک  هب  تسا  نکمم  یتح  راک  نیا  درادن . یتیبولطم  هنوگ  چیه  تسا و  هحفص 106 ]  ] يرامیب
. تسین بوـلطم  تقو  چـیه  ییاـهنزح  نینچ  دـننزب . یـشکدوخ  هب  تسد  دنتـسه ، فیعـض  یناـمیا  ياراد  اـی  دـنرادن  ناـمیا  هک  یناـسک 
، دـهد ماجنا  تسرد  ار  دوخ  یترخآ  ياهراک  مه  ییایند و  ياهراک  مه  هک  نیا  هب  دـنک  راداو  ار  ناسنا  هک  یطاشن  تلاـح  نآ  سکعرب ،
هک ياهلیـسو  زا  هدافتـسا  يور ، نیا  زا  تسا . بولطم  يرما  دهد ، ماجنا  رتهب  ار  شتدابع  دـناوخب و  رتهب  ار  شـسرد  هک  دوش  بجوم  الثم 
رد یحرف  رورـس و  ره  هک  تسین  روط  نیا  تفگ ، ناوتیم  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  بولطم  دـشاب  هتـشاد  لابند  هب  ار  ناسنا  يورخا  تداـعس 

؛ تسا هدش  دای  زیمآشهوکن  ینحل  اب  ایند  هب  طوبرم  حرف  زا  ابلاغ  نآرق  رد  دنک . ادـیپ  یطارفا  تلاح  رگا  صوصخ  هب  تسا ، بولطم  ایند 
نوراق يهرابرد  هیآ  نیا  [ 90 . ] نیحرفلا بحی  هللا ال  نا  حرفت  ال  ای : تسا . شورفرخف  ناـمداش و  ناـسنا ]  ] وا [ 89 [ ؛ روخف حرفل  هنا  دننام :

ال دنتفگ : دندمآ و  شدزن  هب  وا  تحیـصن  يارب  لیئارـساینب  دوب . رورغم  رایـسب  دیلابیم و  دوخ  هب  ییایند ، ياهتمعن  هطـساو  هب  هک  تسا 
يارب یتسمرس »  » ریبعت یـسراف  تایبدا  رد  الومعم  درادیمن . تسود  ار  نیحرف  ادخ  نکن ، یتسمرـس  یلیخ  نیحرفلا ؛ بحی  هللا ال  نا  حرفت 

یلماکت تکرح  هب  یکمک  اهنت  هن  اریز  تسا ؛ بولطمان  املـسم  اهيداش  هنوگ  نیا  دوریم . راک  هب  یطارفا  ياهحرف  اهرورـس و  هنوگ  نیا 
بجوم درادیم و  زاب  شفیلاـکت  فیاـظو و  زا  هتخاـس  رورغم  لـفاغ و  ار  وا  دزادـنایم ، ناطیـش  ماد  رد  ار  ناـسنا  هکلب  دـنکیمن ، ناـسنا 

، دنتـشاد رورـس  یلیخ  اـیند  رد  هک  یناـسک  هک  تسا  هدـش  هراـشا  مه  ینآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  رد  دـشورفب . رخف  نارگید  هب  هک  دوـشیم 
ایند رد  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دیامرفیم ، نایمنهج  فصو  رد  [ 91 [ ؛ ارورسم هلهأ  یف  ناک  هنا  تسین : بوخ  یلیخ  ترخآ  رد  ناشعضو 

. دندنارذگیم یتسمرس  يداش و  هب  ار  یگدنز  هدرک و  ینارذگ  شوخ 

بولطم نزح 

؛ تسا بولطم  ینزح  دـنک ، هحفـص 107 ]  ] شایعامتجا یعرـش و  ياهتیلوؤسم  ترخآ و  ادـخ ، هجوتم  ار  ناسنا  هک  ینزح  لـباقم ، رد 
هدش بجوم  لمع  نیا  دوش  هجوتم  رگا  هدش ، یهانگ  بکترم  هک  یلقاع  ناسنا  میاهدرک . یهاتوک  فیلاکت  ماجنا  رد  ارچ  هک  نیا  زا  نزح 

، دـنک بسک  ار  ترخآ  اـیند و  تداعـس  يرگید  راـک  نداد  ماـجنا  اـب  تسناوـتیم  هک  یلاـح  رد  دـهدب ، تسد  زا  ار  ترخآ  تداعـس  هک 
زاب یگدـنز  راک و  زا  ار  ناسنا  هک  دـسرب  يدـح  هب  رگا  اما  تسا ، بولطم  دـسرن ، طارفا  دـح  هب  رگا  اـهنزح  هنوگ  نیا  دوشیم . نوزحم 

رد ناسنا  دوش  بجوم  هک  ياهصغ  مغ و  درادـن . ياهدـیاف  چـیه  دـهد ، ماجنا  دـناوتن  ار  دوخ  یعرـش  فیلاکت  درف  هک  دوش  ثعاـب  دراد و 
هچ دـهد ، ماجنا  ار  ینید  بولطم  ياهتیلاعف  ریاس  دـنک و  تمدـخ  عامتجا  هب  دورب ، داهج  دـنک ، تدابع  دـناوخب ، سرد  دـناوتن  یگدـنز 

دـیامن و هتـشذگ  ناربج  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  ینامز  نآ  و  دـشاب ؛ بولطم  دـناوتیم  مه  نزح  زا  ياهبترم  نیارباـنب  دراد ؟ ياهدـیاف 
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. دهد ماجنا  دنوشیم  وا  ترخآ  تداعس  ثعاب  هک  يریخ  ياهراک  فیلاکت و 

دارفا تساوخ  نیمأت  ورگ  رد  يداش 

اما دوش . نیمأت  شاهتـساوخ  هک  دوشیم  لصاح  یتقو  یـسک  ره  يارب  يداـش  رورـس و  هک  تسا  نیا  تشاد  رظن  رد  دـیاب  هک  یموس  هتکن 
داش ار  ناتلاسدرخ  كدوک  دـیهاوخیم  امـش  یتقو  لاثم ، يارب  دراد ؛ توافت  رگیدـکی  اب  دارفا  يداش  تسین و  ناسکی  دارفا  ياههتـساوخ 

شیارب دـش ، رتگرزب  يرادـقم  كدوک  یتقو  و  دـیهد ، ماجنا  يزاب  بابـسا  ای  یکاروخ و  نداد  اب  ار  راک  نیا  ینامز  تسا  نکمم  دـینک 
اهنآ ریاظن  رادهدـنخ و  ياهناتـساد  ندینـش  ندرک ، يزاب  ندروخ ، اب  هک  تسا  هناکدوک  يداش  عاونا  اهنیا  دـینک . فیرعت  ناتـساد  هصق و 
نیا هب  رگید  تسا ، هدرک  ادیپ  دشر  نانآ  یناور  داعبا  دـنراد و  یلوقعم  یعیبط و  دـشر  هک  یناسک  یناوج ، نینـس  رد  اما  دوشیم . لصاح 

زا دوشیم ، یندب  تاهج  هب  طوبرم  هک  ییاههتـساوخ  زج  هب  دراد ؛ يرگید  ياههتـساوخ  یناوج  رد  ناسنا  دـنوشیمن . داش  نادـنچ  اهزیچ 
درف رد  تساوخ  نیا  یناوجون  يهرود  زا  دـشاب . هتـشاد  مارتـحا  تیـصخش و  دـهاوخیم  شلد  ناوـج  دراد . ییاههتـساوخ  مه  یناور  رظن 

دهاوخیم هک  تسا  نیا  يارب  ناوج  يرگشاخرپ  یهاگ  الثم  دـنکیم ؛ ادـیپ  یطارفا  رایـسب  تلاح  رد  مه  یهاـگ  هتبلا  دوشیم و  اـفوکش 
یخرب هتبلا  دوشیم . داش  ددرگ  نیمأـت  رگا  هک  دراد  ییاههتـساوخ  یعیبط  روط  هب  ینـس  ره  رد  ناـسنا  دـهد . ناـشن  ار  شدوخ  تیـصخش 

هحفص 108] . ] دراد نکسم و ... كاروخ ، هب  ناسنا  هک  ییاهزاین  دننام  دراد ؛ همادا  یگدنز  لوط  رد  هک  دراد  دوجو  مه  ییاههتساوخ 

مالسا رظن  رد  بولطم  يداش 

دیاب خـساپ  رد  بولطمان ؟ ای  تسا  بولطم  يرما  مالـسا  رظن  زا  يداش  ایآ  هک  مینیبب  دـیاب  دـیدرگ ، نایب  هک  ییاـههتکن  هب  هجوت  اـب  نونکا 
هدرک ادیپ  یلاعت  شحور  ردق  نآ  هک  ار  یسک  دیهاوخب  امـش  رگا  تسا . بولطم  دشاب  يونعم  لامک  تهج  رد  هک  يداش  عون  ره  مییوگب 

هب دـناوتب  وا  هک  دـینک  مهارف  ار  ياهنیمز  دـیاب  املـسم  دـینک ، داـش  دوشیمن  داـش  یهلا  ناتـسآ  هب  ندییاسرـس  ادـخ و  تاـجانم  اـب  زج  هک 
ره زا  [ 92 [ ؛ کسنأ ریغب  ةذل  لک  نم  كرفغتـسا  و  دـنکیم : ضرع  شیاهتاجانم  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دزادرپب . شتدابع 
هب ینامداش  نینچ  زا  تسا ، هانگ  نم  يارب  دوش ، لصاح  وت  ياقل  زا  زج  هک  يرورس  ره  منکیم ، رافغتسا  مدرب  وت  اب  سنا  ریغ  زا  هک  یتذل 

داـش يزیچ  هب  یهلا  ياـقل  اـتیاهن  وا و  اـب  تاـجانم  ادـخ و  اـب  سنا  رثا  رد  زج  هک  دـننکیم  ادـیپ  جوا  ناـنچ  نآ  یناـسک  مربیم . هاـنپ  وـت 
نیا رد  اهنآ  دوش و  هتـشادرب  ناشهار  عناوم  اهتمحازم و  هک  دنک  يراک  دیاب  دیامن ، داش  ار  یناسک  نینچ  دهاوخب  ناسنا  رگا  دنوشیمن ،

دیق و چیه  دوخ ، دصقم  هب  ندیـسر  يارب  ینمؤم  نینچ  ندرک  داش  اریز  دراد ؛ قلطم  شزرا  هک  تسا  ییداش  نینچ  دـننک . تفرـشیپ  ریـسم 
يداش نیا  هشیمه  تسا و  ادـخ  اـب  سنا  ادـخ و  تداـبع  هب  مه  ناـشیداش  دـنوشیمن ، داـش  عورـشم  هار  زا  زج  اـهنیا  نوچ  درادـن . یطرش 

تفرشیپ يونعم  لماکت  تهج  رد  ناسنا  هک  نیا  هب  دنک  کمک  اما  دشاب ، يویند  يداش  تسا  نکمم  رگید ، ياهيداش  اما  تسا . بولطم 
اب طابترا  امیقتسم  يداش  عون  نیا  دنراد . رگیدکی  اب  هداوناخ  طیحم  رد  رسمه  ود  هک  يویند  يداش  لثم  دوشن ، هانگ  هب  التبم  لقاال  ای  دنک 

دناوتیم دوش ، ماجنا  تبرق  دصق  اب  رگا  اما  دـنربیم ، رگیدـکی  زا  هداوناخ  طیحم  رد  رـسمه  ود  هک  تسا  يذاذـتلا  درادـن ، تمایق  ادـخ و 
اریز تسا ؛ تدابع  زا  ياهبترم  مه  نیا  هتبلا  تسا . تیصعم  هب  يالتبا  زا  عنام  مک  تسد  دشابن ، راک  رد  تبرق  دصق  مه  رگا  دشاب . تدابع 

تسا روظنم  نیا  هب  دنراد  ناشدوخ  یگدنز  رد  نانمؤم  هک  يویند  ياهيداش  تسا . هتفرگ  تروص  تیصعم  هب  يالتبا  زا  يریگولج  يارب 
فالتا وغل و  بجوم  دوشن و  طارفا  هک  يدـح  رد  رفـس  رد  اصوصخم  حازم  دنـشاب . هتـشاد  یطاشن  ناـشفیاظو  تاداـبع و  ماـجنا  يارب  هک 

رد هدوب و  تابحتـسم  زا  هک  ییاج  ات  تسا ، بولطم  دـشاب  هتـشادن  لابند  هب  ار  نارگید  تیذا  نیهوت و  رخـسمت ، نینچ  مه  ددرگن و  تقو 
تسا و یگتسخ  یگدرسفا و  لالم ، زا  يریگولج  بجوم  هک  تسا  يویند  يداش  کی  نیا  تسا . هدش  دیکأت  نآ  رب  هحفص 109 ]  ] مالسا

ندـش داش  زین  نارگید و  يارب  يداش  نینچ  لیاسو  ندرک  مهارف  دوشیمن . يدـعب  فیاظو  ماجنا  زا  عنام  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هوـالع ، هب 
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نمؤم هک  یتهج  نآ  زا  نمؤم  تسا و  نمؤم  ندرک  داـش  كـالم  لاـح ، ره  هب  تسا . بولطم  درادـن و  یبـیع  دـح  نیا  رد  مه  ناـسنا  دوخ 
تـسد ای  فیاظو و  ماجنا  يونعم و  لماکت  يارب  ای  تسا و  ادخ  اب  طابترا  رد  امیقتـسم  ای  وا  يداش  دوشیمن ؛ داش  هانگ  هب  هاگ  چـیه  تسا 

داش اتعیبط  دـنکیم ، قرف  رگیدـکی  اـب  دارفا  ناـمیا  بتارم  میتفگ  هک  رخآ ، هتکن  هب  هجوت  اـب  هتبلا  دـشابیم . هاـنگ  زا  يریگولج  يارب  مک 
زونه هک  مه  ینمؤم  ندرک  داش  دوشیم . مه  اههچب  لماش  هکلب  دشابیمن  غلاب  دارفا  هب  رـصحنم  هلأسم  نیا  دنکیم و  قرف  مه  دارفا  ندرک 

دیهاوخب امـش  رگا  دـمهفیم . وا  هک  تسا  يدـح  ناـمه  رد  وا  ندرک  داـش  دراد . باوث  هدیـسر  فیلکت  هب  هزاـت  تسا و  تیلوـفط  نس  رد 
اهنآ اب  تقو  چیه  دنکیمن و  كرد  الصا  وا  دینک ، مهارف  كدوک  کی  يارب  دنتـسه  تفرعم  جوا  رد  هک  یناسک  دح  رد  ار  يداش  لیاسو 

ندرب نیب  زا  هتبلا  دراد . ررـض  شیارب  یگدرـسفا  اریز  تسا ؛ بولطم  یگدرـسفا  زا  نمؤم  نیا  ندروآ  نوریب  لاـح ، ره  رد  دوشیمن . داـش 
ار یـسک  دـیابن  ام  الثم  تسین ؛ بولطم  دـشاب ، رتقفوم  شفیاظو  ماجنا  تهج  رد  درف  هک  دوشیم  نیا  ثعاب  تسا و  ادـخ  يارب  هک  ینزح 

يارب الصا  سلجم  نیا  اریز  میزادنیب ؛ هدنخ  هب  دوشب  داش  هک  نیا  يارب  تسا ، هیرگ  لوغشم  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  يازع  سلجم  رد  هک 
بولطم ندوب  نیگمغ  ندرک و  هیرگ  هک  تسا  ییاج  اج  نیا  تسین ، ندرک  داـش  ياـج  اـج  نیا  تسا . ندوب  نیگمغ  يارب  ندرک و  هیرگ 

راک ایآ  مینادنخب ، دراد ، رارق  نزح  تلاح  رد  هدش و  يراج  شکـشا  دنکیم و  زاین  زار و  ادخ  اب  بش  همین  رد  هک  ار  یـسک  رگا  ای  تسا .
تداعـس يوس  هب  یعیبط  تکرح  زا  ار  ناسنا  هک  مه  ییاهنزح  نآ  ـالباقتم  تسین و  بولطم  اـهيداش  نیا  اـعطق  میاهداد !؟ ماـجنا  یبوخ 

، تاـیاور هنوگ  نیا  قـالطا  ياـکتا  هب  تسا  نکمم  یخرب  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  تسا . بولطماـن  دراد  زاـب  يورخا  يویند و 
...، دـننادنخب و دـندنخب و  دـننک ، ییوگ  هلذـب  ینارذـگ و  شوخ  دـنهاوخیم  هک  ییاهناسنا  دـننک . اـضرا  ار  دوخ  یناـسفن  ياههتـساوخ 

تهج رد  رورس  لاخدا  رگا  درادن . باوث  يرورس  لاخدا  ره  هک  نآ  لاح  دراد ! باوث  نمؤم  هب  رورس  لاخدا  هک  نیا  هب  دننکیم  لالدتسا 
ادیپ یطاشن  شفیاظو  ماجنا  هار  رد  ددرگ و  فرطرب  صخـش  لماکت  تدابع و  عناوم  هک  دوش  بجوم  لقاال  دشاب و  هحفص 110 ]  ] لماکت

يرگن عقاو  لاح ، ره  هب  دننک . کمک  يداش  نیا  هب  نارگید  هچ  دنک ، مهارف  ار  نآ  لیاسو  ناسنا  دوخ  هچ  دشاب ، بولطم  دناوتیم  دـنک ،
لکـش عون ، طقف  دیآیم و  شیپ  اهناسنا  يهمه  يارب  يدایز  ياهيراتفرگ  ایند  نیا  رد  هک  دـنکیم  رما  نیا  هجوتم  ار  ناسنا  ینیب  عقاو  و 

ياهالب مه  یهاگ  تسا ، يزیزع  نداد  تسد  زا  یهاـگ  تسا ، يراـتفرگ  رقف و  يراـمیب ، یهاـگ  دـنکیم ؛ قرف  رگیدـکی  اـب  نآ  ناـمز  و 
ماجنا زا  دناهدش و  ییاههودنا  مغ و  نینچ  هب  التبم  هک  یناسک  نینچ  هب  ندرک  کمک  املـسم  تسا . نافوط  لیـس و  هلزلز ، دننام  یعامتجا 
دصق یتدابع  ره  طرش  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسا . تادابع  نیرتهب  زا  اهنآ  ندرک  داش  تیاهن ، رد  دناهدنامزاب و  دوخ  فیاظو 

هحفص 111] . ] تسا تبرق 

یناطیش ياهماد 

هراشا

نامیلـسل تلاق  نامیلـسمأ  ناـف  ناـسللا  نیعلا و  نم  ارکـش  لـقا  ءییـش  دـسجلا  یف  اـمف  راـهنلاب  مـالکلا  لـیللاب و  مونلا  لـقا  بدـنجنبا  اـی 
هکابش اوماحتف  اهب  داطصی  دئاصم  ناطیشلل  نا  بدنجنبا  ای  مهلامعا . یلا  سانلا  جاتحی  موی  كرقفی  هناف  مونلا  كایا و  ینب  ای  مالسلاهیلع :

امأ هللا . اهضرف  یتلا  تاولـصلا  ءاضق  نع  مونف  هکابـش  اما  ناوخالا و  رب  نع  دصف  هدئاصم  اما  لاق  یه  ام  هللا و  لوسرنبا  ای  تلق  هدئاصم  و 
یف هتایا  هللااب و  نیئزهتـسملا  تاولخلا  یف  نیمئانلا  تاولـصلا  نع  نیهاسلل  لیو  مهترایز  ناوخالا و  رب  یلا  مادقالا  لقن  لثمب  هللا  دبعی  ام  هنا 

[. 93 .« ] میلأ باذع  مهل  مهیکزی و  ۀمایقلا و ال  موی  مهیلا  رظنی  هللا و ال  مهملکی  ةرخآلا و ال  یف  مهل  قالخ  کئلوأ ال   » تارتفلا

یفرحرپ یباوخرپ و  ءوس  راثآ 
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مهم و یعناوم  ود ، نیا  تسا . یفرحرپ  یباوخرپ و  زا  زیهرپ  كولـس ، ریـس و  باـبرا  قـالخا و  ياـملع  دـیکأت  دروم  تاـعوضوم  هلمج  زا 
هب ناسنا  ندیـسر  عنام  زین  يروخرپ  دننام  يرگید  ياهزیچ  هتبلا  دـنیآیم . رامـش  هب  هللا  یلا  برقت  يونعم و  لامک  هب  ندیـسر  يارب  جـیار 

. دننکیم بلج  دوخ  هب  ار  ناسنا  هجوت  دنراد  هک  یعفانم  ای  ذیاذل  ببس  هب  مییوگب  تسا  نکمم  اهنآ  دروم  رد  اما  ددرگیم ؛ يونعم  لامک 
ياهزادنا نآ  رگم  درادن ، ناسنا  يایند  يارب  یتح  ياهدیاف  ای  تیبولطم و  هحفص 112 ]  ] چیه هسفن  یف  ندیباوخ ، دننام  يرما  هک  یلاح  رد 

يارب تسا  نکمم  هک  ندروخ  تذل  فالخ  رب  ددرگیم . شبجاو  فیاظو  هب  نتخادرپ  يارب  وا  ياوق  دیدجت  ناسنا و  زاین  عفر  بجوم  هک 
هک تسا  یعقوم  ای  نآ و  تامدقم  هب  طوبرم  دشاب ، هتـشاد  یتذل  مه  رگا  درادن ، ناسنا  يارب  یتذـل  ندـیباوخ  دـیامن ، هزیگنا  داجیا  ناسنا 

مورحم یناسنا  يونعم و  تالامک  زا  اهنت  هن  دـنباوخیم ، دایز  يروخرپ  رثا  رد  ای  یلبنت و  يور  زا  هک  یناسک  دزیخیمرب . باوخ  زا  ناـسنا 
يدایز يژرنا  دـیاب  نآ  نداد  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  ییاهراک  زا  یکی  نینچ  مه  دـننامیم . زاب  زین  دوخ  يویند  فیاظو  زا  هکلب  دـنوشیم ،

یبوخ هب  عوضوم  نیا  هب  دنرتفیعـض ، یمـسج  ظاحل  زا  هک  یناـسک  اـصوصخ  ناـملعم ، نانارنخـس و  تسا . ندز  فرح  دـنک ، فرـصم 
ندز فرح  دننکیم . ساسحا  دوخ  رد  حوضو  هب  ار  يژرنا  نداد  تسد  زا  یگتسخ و  راثآ  سیردت  ای  ینارنخس و  زا  سپ  اریز  دنافقاو ؛

نارگید هب  ندرک  کمک  هظعوم و  میلعت و  ندز ، فرح  زا  دوصقم  رگا  هتبلا  دنامب . زاب  دـیفم  لامعا  ماجنا  زا  ناسنا  ات  دوشیم  ثعاب  دایز 
عفن هن  دراد و  لاـبند  هب  يوـیند  عـفن  هن  یفرحرپ  ییوـگرپ و  فرـص  اـما  تسا ، يرورـض  مزـال و  يرما  هکلب  تسین  مومذـم  اـهنت  هن  دـشاب 

نیمه رثا  رد  دـشاب . هتـشاد  ررـض  مه  وا  يایند  يارب  هک  دوش  التبم  مه  يدایز  ياهشزغل  هب  نآ  رثا  رد  ناسنا  تسا  نکمم  یتح  يورخا ؛
، تبیغ نوچ  مه  یناهانگ  راچد  ناسنا  مه  يونعم  ظاحل  زا  دـیآیم و  دوجو  هب  اـهشنت  دوشیم ، ادـیپ  اهترودـک  هک  تسا  اـهییوگرپ 

نیا هب  يالتبا  دـنربیم . تذـل  دوخ  راک  نیا  زا  دـناهدرک ، تداـع  یفرحرپ  هب  هک  يدارفا  ددرگیم . لـیبق  نیا  زا  يرگید  دـسافم  تمهت و 
ناسنا نیاربانب  ددرگیم . ناسنا  يورخا  يویند و  عفانم  نداـتفا  رطخ  هب  بجوم  دریگیم ، تروص  ناـسنا  دوخ  تسد  هب  هک  تشز  تداـع 
تـسا نیا  بدنج  نب  هللادبع  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  شرافـس  دنکن . تداع  یفرحرپ  یباوخرپ و  هب  هدرکان  يادخ  ات  دشاب  بقارم  دیاب 

مالـسلاهیلع نامیلـس  ترـضح  ردام  زا  نومـضم  نیا  هب  ار  یمـالک  همادا ، رد  ترـضح  نزب . فرح  مک  اـهزور  باوخب و  مک  اـهبش  هک ،
ینعی دـنکیم ؛ ریقف  ار  وت  ياهدرکن  بسک  هک  یتسه  يزیچ  هب  جاتحم  هک  يزور  دایز ، ندـیباوخ  هک ، دـنکیم  لقن  شدـنزرف  هب  باـطخ 
یلاخ تتـسد  ياهدـش و  ریقف  ياهدادـن و  ماجنا  ار  لامعا  نآ  دایز  ندـیباوخ  لیلد  هب  اما  يراد  جاـیتحا  تلاـمعا  هب  وت  هک  دـیآیم  يزور 

راک نیا  اریز  تسا ؛ هدادن  ماجنا  هحفـص 113 ]  ] ياهنالقاع راک  دشابن ، اوق  دیدجت  یگتـسخ و  عفر  ندیباوخ  زا  ناسنا  يهزیگنا  رگا  تسا .
زا یـشخب  عقاو  رد  داـیز  ندـیباوخ  اـب  تسا ، ینـالوط  يرمع  ناـهاوخ  هک  یناـسنا  تسا . رمع  زا  یـشخب  يهدوهیب  ندرک  فلت  يهلزنم  هب 

یناـسآ هب  دـناهدرک ، تداـع  یفرحرپ  هب  تـهجیب  هـک  یناـسک  تـسا . ییوـگ  رپ  رگید ، تـشز  تداـع  دـنکیم . لـیطعت  ار  شایگدـنز 
رد دیامرفیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسا ! ندش  ینادنز  يهلزنم  هب  اهنآ  يارب  ندرک  توکـس  اریز  دننک ؛ لرتنک  ار  ناشدوخ  دنناوتیمن 

الباقتم دنک ، تمدخ  دوخ  ندب  ياضعا  زا  يوضع  ره  هب  ناسنا  دنتـسین . نابز  مشچ و  زا  رتساپـسان  مادک  چیه  ناسنا  ندب  ياهمادـنا  نیب 
اهنآ مینک ، تمدخ  اضعا  نیا  هب  رتشیب  ردق  ره  ام  ینعی  دنتسین ؛ هنوگ  نیا  نابز  مشچ و  اما  دهدیم . ماجنا  وا  يارب  یتمدخ  مه  وضع  نآ 

فرح دایز  هک  ینابز  دنک ؟ تمدخ  ام  هب  دناوتیم  هنوگچ  تسا ، باوخ  تاقوا  زا  يرایسب  هک  یمشچ  درک . دنهاوخ  تمدخ  ام  هب  رتمک 
ام يارب  یعفن  راک  نیا  رگا  هتبلا ، دـهدیم ؟ ماجنا  ام  يارب  یتمدـخ  هچ  دـنکیم ، فرـصم  يدایز  يژرنا  راـک  نیا  يارب  ناـسنا  دـنزیم و 
ار هرهب  نیرتهب  هکلب  میاهدادن ، ماجنا  ياهدوهیب  راک  اهنت  هن  مینک ، هدافتسا  هظعوم و ... هفیظو ، تدابع ، ماجنا  رد  نابز  زا  الثم  دشاب ، هتشاد 

. میاهدرب نآ  زا 

ندیباوخ رد  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  موزل 

اب دارفا  یهاگ ، ـالثم  دـشاب . رود  هب  طـیرفت  طارفا و  زا  دـیاب  ناـسنا  هک  نیا  لوا  تسا . يرورـض  مزـال و  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  اـج ، نیا  رد 
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لقن ناگرزب  زا  باوخ  رب  يهبلغ  یگنوگچ  زا  هک  ییاهناتـساد  ندناوخ  اب  ای  تسا و  هدش  یباوخمک  يهرابرد  هک  ییاهشرافـس  ندـینش 
هب جایتحا  ناـسنا  ندـب  لاـح ، ره  هب  دـنزادنایم . رطخ  هب  ار  دوخ  یتمالـس  راـک  نیا  اـب  دـنیآیمرب و  روما  نآ  ماـجنا  ددـص  رد  هدـیدرگ ،

؛ اتابس مکمون  انلعج  و  تسا : هدرک  مهارف  ناسنا  يارب  ار  تحارتسا  باوخ و  هلیسو  هک  تسا  نیا  ادخ  ياهتمعن  زا  یکی  دراد . تحارتسا 
بولطم وحن  هب  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یهلا  ياهتمعن  زا  یکی  باوخ  املـسم  میداد . رارق  امـش  شمارآ  یتحار و  يهیام  ار  باوخ  ام  [ 94]

ار ییاهوراد  بترم  دنورب ، باوخ  هب  یمک  رادقم  هک  نیا  تلاح و  نیا  عفر  يارب  دنایباوخیب و  هب  التبم  هک  دنتسه  یناسک  درک . هدافتسا 
زا ار  نآ  دـیابن  تسا و  گرزب  یتمعن  یعیبـط  باوخ  نتـشاد  نیارباـنب ، دـننکیم . هحفـص 114 ]  ] فرـصم دنراد ، مه  یبناج  ضراوع  هک 

ار ندرک و ... راک  ندرک ، رکف  لیبق  زا  دوخ  یتاـیح  ياـهتیلاعف  دـباوخن و  مزـال  دـح  زا  شیب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  داد . تسد 
، رمع فلتخم  نینـس  دارفا ، جازم  عون  هب  یگتـسب  تسا و  توافتم  رگیدـکی  اب  دـنراد  باوخ  هب  دارفا  هک  يزاین  رادـقم  هتبلا  دـنکن . لیطعت 
هب دوخ  ندـب  زاین  دـهدیم ، اهنآ  هب  کشزپ  هک  يروتـسد  ای  دـنراد و  هک  ياهبرجت  اب  ناشدوخ  دارفا  الومعم  دراد . ناسنا و ... ياهتیلاعف 

ندـمآ مهارف  تابجوم  نآ ، هب  تبـسن  یهجوت  یب  اـب  دـیابن  ناـسنا  تسا و  يرورـض  اهلقادـح  نآ  تیاـعر  نیارباـنب  دـننادیم . ار  باوخ 
دایز يانعم  هب  بش  رد  ندیباوخ  مک  رب  دـیکأت  شرافـس و  هک  تسا  نیا  مود  هتکن  دروآ . مهارف  ار  رمع  رخآ  نینـس  رد  اصوصخم  يرامیب 

هب هک  نیمز  يهرک  قطانم  زا  یـضعب  رد  هتبلا  دنکیم . راک  اهزور  دباوخیم و  اهبش  یعیبط  روط  هب  ناسنا  اریز  تسین ؛ زور  رد  ندـیباوخ 
هب مه  هک  دـننکیم  میظنت  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  یگدـنز  يهمانرب  اهناسنا  تسا ، زور  رگید  هام  دـنچ  بش و  لاس  زا  هاـم  دـنچ  یلاوتم  روط 

، دـنوشیم اج  هب  اج  يواست  ای  توافت و  یکدـنا  اب  ابوانتم و  زور  بش و  هک  نیمز  قطانم  رتشیب  رد  اما  دنـسرب . ناـشراک  هب  مه  باوخ و 
: تسا بسانم  شـشوک  شالت و  تیلاعف و  يارب  زور  هک  ارچ  دـنهدیم ؛ ماجنا  زور  رد  ار  ناشراک  بش و  رد  ار  ناشباوخ  الومعم  اهناسنا 

یثـحب تسا  بش  باوـخ  تقو  هک  نیا  رد  نیارباـنب ، تـسا . زارد  يدـش  دـمآ و  زور ، رد  ار  وـت  و  [ 95 [ ؛ الیوط احبـس  راهنلا  یف  کـل  نا 
هک مینادب  ینعی  میـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  میدش و  رکذتم  زین  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  ياهتکن  میباوخب  دیاب  ردقچ  هک  نیا  اما  تسین ،

يارب بش  هک  تسا  تسرد  دراد . دارفا  یگدـنز  طیارـش  هب  یگتـسب  هلأـسم  نـیا  تـسا و  تواـفتم  رگیدـکی  اـب  باوـخ  هـب  اـهناسنا  زاـین 
تاروتسد زا  الامجا  میباوخب . باتفآ  عولط  ماگنه  ات  بشرس  نامه  زا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  اما  تسا ، هدش  هداد  رارق  شمارآ  تحارتسا و 

مزال اوق  دـیدجت  تحارتسا و  يارب  بش  زا  یمک  رادـقم  تسین و  داـیز  ناـنچ  نآ  باوخ  هب  ناـسنا  زاـین  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  نآرق 
. ار یکدنا  رگم  زادرپب  تدابع  هب  ار  بش  مامت  [ 96 [ ؛ الیلق الا  لیللا  مق  دیامرفیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  نآرق  تسا .

بش زا  و  [ 97 [ ؛ نورفغتـسی مه  راحـسألاب  نوعجهی و  ام  لیللا  نم  الیلق  اوناک  دیامرفیم : هحفـص 115 ]  ] نیقتم فصو  رد  نآرق  نینچ  مه 
زور هنابش  زا  یمین  ناسنا  هک  دوب  رارق  رگا  دندرکیم . ترفغم  شزرمآ و  بلط  ادخ  هاگرد  زا  ناهاگرحـس  دندرکیم و  باوخ  ار  یکدنا 

هب جایتحا  ناسنا  هک  تسا  ادیپ  نآرق  تانایب  نحل و  زا  درکیمن . ناونع  ار  یلیاسم  نینچ  نآرق  هاگ  چیه  دزادرپب ، باوخ  تحارتسا و  هب  ار 
. درادن ینالوط  ياهباوخ 

باوخ يزیرهمانرب 

نیا هلمج  زا  مینک ؛ نیمأت  يرتمک  تاعاس  اب  باوخ  هب  ار  نامندـب  زاین  میناوتیم  مینک ، لمع  تایاور  رد  هدـش  نایب  تاروتـسد  هب  اـم  رگا 
بـش همین  زا  دعب  هب  ار  نآ  هک  نیا  ات  دوب  دهاوخ  رتدـیفم  رایـسب  میهد ، رارق  بش  همین  زا  لبق  ار  دوخ  باوخ  يهدـمع  تمـسق  ام  رگا  هک 
نامز رد  تسا . دعب  هب  بش  همین  زا  اههداوناخ  رتشیب  باوخ  هک  تسا  هدـش  ياهنوگ  هب  یگدـنز  طیارـش  هزورما  هنافـسأتم  مینک . لوکوم 

ره يهمانرب  دندرکیم ، لمع  مالسلامهیلع  همئا  مالسا و  تاروتسد  هب  مدرم  هک  رگید  ياهنامز  یخرب  مالسلامهیلع و  راهطا  همئا  ربمایپ و 
هب اددـجم  دـندروخیم ، ماش  هتفر و  لزنم  هب  سپـس  دـندناوخیم ، تعاـمج  هب  ار  ناـشزامن  برغم  لوا  هک  دوب  تروص  نیا  هب  اـهنآ  بش 

دوب ياهنوگ  هب  مه  یگدنز  طیارش  تاناکما و  هتبلا ، دندیباوخیم . هتفر و  لزنم  هب  هاگ  نآ  دندناوخیم و  ار  اشع  زامن  هتـشگرب و  دجـسم 
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نیا رب  هوالع  بشرس  باوخ  دوب . مدرم  ندیباوخ  رتدوز  لیالد  زا  یکی  بش  یکیرات  قرب و  ندوبن  الثم  درکیم ؛ کمک  همانرب  نیا  هب  هک 
یعیبط دزادرپب . تدابع  هب  دزیخرب و  باوخ  زا  طاشن  اب  رحـس  دـناوتب  ناسنا  ات  دوشیم  بجوم  دـنکیم ، نیمأـت  ار  ندـب  يهدـمع  زاـین  هک 

یتح وا  یلسک  یگتسخ و  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  ياهمانرب  نینچ  دناوتیمن  دزادرپیم ، نویزیولت  ياشامت  هب  بش  ياههمین  ات  هک  یـسک  تسا 
ناربـج زور  رد  هلولیق  باوخ  اـب  ار  بش  رد  دوخ  باوخ  دوبمک  ناناملـسم  هتـشذگ ، رد  ددرگیم . حبـص  يهضیرف  عقوم  هب  يادا  زا  عناـم 
هنازور راک  یگتـسخ  ندـش  فرطرب  بجوم  ییوس ، زا  دـیماجنایم ، لوط  هب  تعاس  مین  دودـح  رهظ و  زا  لبق  هک  باوخ  نیا  دـندرکیم .
يهویـش نیا  دنروآ . اج  هب  ار  دوخ  رهظ  زامن  يرتشیب  طاشن  اب  ات  درکیم  مهارف  ناناملـسم  رد  ار  مزال  یگدامآ  رگید ، يوس  زا  دشیم و 

هچ رگا  دنربب . ار  مزال  طاشن  هرهب و  نیرتشیب  دوخ ، عقوم  هب  اما  مک  ندیباوخ  زا  ات  درکیم  کمک  ناناملـسم  هب  یگدـنز ، هحفص 116 ] ]
دوخ یگدنز  تاقوا  زا  میناوتیم  شالت  یعس و  تسرد و  يزیرهمانرب  اب  اما  تسا ، هدرک  رییغت  هتـشذگ  هب  تبـسن  یگدنز  طیارـش  هزورما 
درد هب  هن  هک  مینک  ياهدننک  مرگرس  ياههمانرب  ای  هدیافیب و  ياهملیف  ياشامت  فرص  ار  دوخ  تقو  دیابن  الثم  میربب ، ار  هدافتسا  رثکادح 
لوا دنراد  تداع  هک  اههبلط  اصوصخ  دنراد ، هعلاطم  هب  جایتحا  هک  يدارفا  دـنراد . مه  ررـض  اسب  هچ  نامترخآ و  هن  دروخیم و  ام  يایند 
لیلد هب  الوا ، ات  دوشیم  ثعاب  راک  نیا  دـنیامن . لوکوم  بش  رخآ  هب  ار  دوخ  يهعلاـطم  يهدـمع  تمـسق  تسا  رتهب  دـننک ، هعلاـطم  بش 

بش و يهلفان  هب  ناسنا  ات  دوش  مهارف  یتصرف  اـیناث ، ددرگ و  دـیاع  هعلاـطم  زا  يرتشیب  يهدافتـسا  نهذ ، رتشیب  یگداـمآ  ندوب و  رتزاـب 
نآ ندرک  يرپس  يهوحن  هکلب  درادـن ، تیعوضوم  ییاـهنت  هب  بش  رد  ندـیباوخ  مک  فرـص  هک  نیا  رگید  هتکن  دزادرپب . زین  نآرق  تئارق 

هبتـشم روما  تمـس  هب  ندش  هدیـشک  هدرکان  يادـخ  ای  هدـیافیب و  وغل و  ياهراک  ماجنا  ندز و  پگ  ندـنام ، رادـیب  زا  فدـه  تسا . مهم 
هب زامن ] رد   ] ار بش  و  [ 98 [ ؛ الیوط الیل  هحبـس  هل و  دجـساف  لیللا  نم  و  تسا : يزاسدوخ  يدرف و  تدابع  هب  نتخادرپ  يارب  هکلب  تسین ،

اماقم کبر  کثعبی  نأ  یـسع  کل  ۀلفان  هب  دجهتف  لیللا  نم  و  نادرگ . حبـص  وا  شیاتـس  حیبست و  هب  ار  زارد  بش  زادرپ و  ادخ  يهدـجس 
هب تیادـخ  هک  دـشاب  روآ ، ياج  هب  تسا  وت  يارب  ینوزفا  يهرهب  هک  بش  زامن  شاب و  دـجهتم  رادـیب و  بش  زا  یـشخب  و  [ 99 [ ؛ ادومحم

بش لوط  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دیآیمرب  نینچ  ثیداحا  تایاور و  زا  دنادرگ . ثوعبم  تعافـش )  ) دومحم ماقم 
هلفان تعکر  راـهچ  ادـتبا  بش ، همین  رد  ندـش  رادـیب  زا  دـعب  ناـنمؤم  هک  تسا  بحتـسم  دـندشیم . رادـیب  دـندیباوخیم و  هبترم  نیدـنچ 

یناسک يارب  همانرب  نیا  هتبلا  دننک ... تحارتسا  زاب  دنناوخب و  رگید  تعکر  راهچ  دنوش و  رادیب  اددـجم  دـننک . تحارتسا  دـعب  دـنناوخب و 
زا دنهاوخیم  هک  یناسک  دیاین . دراو  ياهمطل  ناشبجاو  فیاظو  راک و  هب  هک  ياهنوگ  هب  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  یبوخ  هب  دـنناوتب  هک  تسا 
هک یناسک  اما  دـننک . يزیر  همانرب  زین  نآ  بولطم  میـسقت  هحفـص 117 ]  ] تیفیک و يارب  دیاب  دنربب ، ار  هدافتـسا  رثکادـح  ناشرمع  قیاقد 
هک ارچ  دنرادن ؛ يزیرهمانرب  هب  یجایتحا  تسا ، هتشذگ  هنوگچ  ناشرمع  دنمهفن  یتح  هک  دننارذگب  يروط  ار  ناشتقو  دنهاوخیم  ناشلد 
... نتفگ و وغل  نخـس  ندرک ، اشامت  ملیف  ندرکرپ ، لودج  لیبق  زا  ییاهیمرگرـس  هراومه  هک  دـنکیم  مهارف  ياهنوگ  هب  ار  هنیمز  ناطیش 

ياهتیلاعف یعمج و  تادابع  يارب  زور  تسا ، يدرف  تادابع  ماجنا  يزاـسدوخ و  صوصخم  هک  بش ، فـالخرب  دـشاب . اـیهم  اـهنآ  يارب 
هوالع دراد ، زاین  اهنآ  هب  هعماج  هک  یلغاشم  زا  یضعب  ماجنا  تسا . نادنمتـسم و ... هب  کمک  داهج ، سیردت ، لیـصحت ، لیبق  زا  یعامتجا 

یعاـمتجا ياـهراک  هک  تفگ  ناوـتیم  نیارباـنب  تسا . تداـبع  نیرتگرزب  دـشاب ، تبرق  دـصق  هب  رگا  تسا ، ییاـفک  بجاو  هک  نـیا  رب 
هنابـش ياههمانرب  زا  یکی  دوشیم . ماجنا  بش  رد  رتشیب  تسا ، بولطم  اهنآ  ندوب  یناهنپ  هک  يروما  يدرف و  ياهراک  زور و  رد  رتشیب 
هتخانش هک  ياهنوگ  هب  دوب  ارقف  هب  یگدیسر  مالسلامهیلع  همئا  ریاس  مالسلاهیلع و  یلع  ترضح  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

. میهد رارق  نامزور  ياههمانرب  وزج  ار  يرس  قافنا  میناوتیم  لقادح  میزجاع ، بش  رد  روما  نیا  ماجنا  زا  ام  رگا  لاح  دنوشن .

ناطیش ماد  ود 

دناهدرک و ناوارف  دیکأت  نآ  يور  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  نایعیش ، اصوصخ  ینید ، ناردارب  هب  ندرک  یکین 
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نا بدـنج  نب  اـی  دـیامرفیم : فیرـش  تیاور  نیا  يهمادا  رد  زین  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دراد . دوـجو  هنیمز  نیا  رد  يددـعتم  تاـیاور 
هکابش اما  و  ناوخالا ، رب  نع  دصف  هدئاصم  اما  لاق : یه ؟ ام  هللا و  لوسر  نب  ای  تلق  هدئاصم  هکابش و  اوماحتف  اهب  داطصی  دئاصم  ناطیـشلل 

، تاولـصلا نع  نیهاسلل  لیو  مهترایز ، ناوخالارب و  یلا  مادـقالا  لقن  لثمب  هللا  دـبعی  ام  هنا  اما  هللا ، اهـضرف  یتلا  تاولـصلا  ءاـضق  نع  مونف 
زا دـنکیم . دیـص  ار  اهناسنا  اـهنآ  يهلیـسو  هب  هک  دراد  ییاـهماد  ناطیـش  تارتفلا . یف  هتاـیآ  هللااـب و  نیئزهتـسملا  تاولخلا  یف  نیمئاـنلا 
هب ندرک  تمدخ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  یکی  دـنارتسگیم ، دازیمدآ  يارب  ناطیـش  هک  ییاهماد  نیرترثؤم  نیرتیمومع و  نیرتگرزب ،

هحفـص 118] . ] دـناوخن عقوم  هب  ار  شیاـهزامن  ناـسنا  اـت  دـنکیم  يراـک  هک  نآ  مود  درادیم ، زاـب  دوخ  ینید  ناردارب  هژیو  هب  نارگید ،
هک یلاح  رد  تسا ، هدرک  لمع  شاهفیظو  هب  لماک  روط  هب  هک  دـنک  رکف  دوخ  ینید  ضیارف  تابجاو و  نداد  ماجنا  اب  تسا  نکمم  ناسنا 

تیلاعف هک  يدارفا  اصوصخ  دـشابیم . ناناملـسم  ینید  فیاظو  هلمج  زا  ناوت  دـح  رد  زین  یناـمیا  ناردارب  يونعم  يداـم و  ياـهزاین  عفر 
، ماوقا هلمج  زا  نارگید ، هب  تبـسن  مه  یفیاـظو  هک  دـننادب  دـیاب  دـنهدیم ، ماـجنا  ار  یگدنـسیون و ... سیردـت ، لیـصحت ، لـثم  یـصاخ 

هتکن نیا  هب  رتمک  صاخ ، تیلاعف  کی  يور  زکرمت  لیلد  هب  دارفا  هنوگ  نیا  هنافـسأتم  اما  دـنراد ، ناتـسود  اـهياهرجح و  مه  اـههیاسمه ،
اقلا ام  هب  اـیناث ، دـنکیم ؛ مهارف  ناطیـش  ار  نآ  تامدـقم  ـالوا ، هک  تسا  یتلفغ  نیا  دـنالفاغ . مهم  يهفیظو  نیا  ماـجنا  زا  دـنراد و  هجوت 

ینعی دـنکیم ؛ توافتیب  نارگید  ياهزاین  هب  تبـسن  ار  ام  اـثلاث ، ینک ؛ کـمک  نارگید  هب  یهاوخب  هک  يرادـن  يزیچ  الـصا  هک  دـنکیم 
ماهدیشک تمحز  نم  مییوگیم  ای  دنرادن ، ای  دنراد  زاین  نارگید  هک  درادن  یطبر  نم  هب  مییوگب  دوخ  اب  هک  دنکیم  داجیا  ام  رد  ار  یتلاح 

همادا رد  ترـضح  دنـشابن . نارگید  جاتحم  ات  دنـشکب  تمحز  دـنورب  مه  اهنآ  ماهدروآ ، تسد  هب  ار  يزیچ  مدوخ  زاین  عفر  يهزادـنا  هب  و 
نیا رد  مه  رگا  یتح  درادرب ، یمدـق  دوخ  ینید  ناردارب  هب  ندرک  کمک  هار  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  یتداـبع  چـیه  دـیامرفیم :
يارب رگا  هتبلا  ناتـسود ، رادید  هکلب  تسا ، تدابع  نیرتالاب  ینید  ناردارب  هب  تمدـخ  ناسحا و  اهنت  هن  ددرگن . اهنآ  زاین  عفر  هب  قفوم  هار 

ار ناسنا  هچنآ  تسا . تقو  لوا  زاـمن  ندـناوخ  زا  ناـسنا  نتـشادزاب  یناطیـش ، ياـهماد  رگید  زا  تسا . تداـبع  نیرتـالاب  زین  دـشاب ، ادـخ 
دوشیم ثعاب  هک  یلیاسم  هلمج  زا  تسا . قلاخ  اب  هدنب  میقتـسم  هطبار  زامن  تسا . زامن  دربیم ، شیپ  هب  هللا  یلا  برقت  ریـسم  رد  امیقتـسم 

هب یمامتها  رگید  ناـسنا  یتقو  تسا . ندـیباوخ  دـب  ندـیباوخ و  رید  ندـیباوخ ، داـیز  دـنک ، هدافتـسا  شزاـمن  زا  یتسرد  هب  دـناوتن  ناـسنا 
رخسمت يهدید  اب  هک  دسریم  ییاج  هب  شراک  مکمک  دوشیم و  انتعایب  زین  نید  لیاسم  هب  تبسن  دشاب ، هتـشادن  تقو  لوا  زامن  ندناوخ 

هب هک  نانآ  راک  ماجنارس  [ 100 [ ؛ نؤزهتسی اهب  اوناک  هللا و  تایآب  اوبذک  نأ  ياوسلا  اؤاسأ  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث  درگنیم : ینید  کسانم  هب 
نیا رد  ناسنا  هدرکان  يادخ  رگا  دندرک . رخـسمت  بیذکت و  ار  ادخ  تایآ  هدش و  رفاک  هک  دـش  نیا  دـنتخادرپ  دـب  رادرک  تشز و  لامعا 

هحفص . ] تسا هتخاس  مهارف  ار  دوخ  ندش  رفاک  تامدقم  راک  نیا  اب  عقاو  رد  دش ، تیمهایب  زامن  هب  تبسن  تفرگ و  رارق  كانرطخ  ریسم 
ییارگایند فارحنا و  لماوع  اج  نآ  رد  هک  تسا  یطیحم  رد  ناسنا  نتفرگ  رارق  نآ ، رخـسمت  نید و  هب  ییاـنتعایب  لـیالد  هلمج  زا  [ 119

نآرق تسا . لکـشم  یبرم  داتـسا و  هب  یـسرتسد  تسا و  رتمک  هظعوم  دـسریم ، شوگ  هب  رتمک  یهلا  تایآ  هک  ياهنوگ  هب  تسا  دایز 
ةرخآلا و ال یف  مهل  قالخ  کئلوأ ال  دیامرفیم : دنـشورفیم ، كدـنا  ییاهب  هب  ار  دوخ  دـنگوس  ادـخ و  دـهع  هک  یناسک  دروم  رد  میرک 
اب مشخ  زا  ار  ادخ  تسین و  ياهرهب  ترخآ  راد  رد  ار  نانیا  [ 101 [ ؛ میلأ باذع  مهل  مهیکزی و  ۀمایقلا و ال  موی  مهیلا  رظنی  هللا و ال  مهملکی 

كاندرد باذـع  منهج ) رد   ) ار نانآ  دـنادرگن و  هزیکاپ  هانگ  يدـیلپ  زا  درگنن و  اهنادـب  تمایق  رد  تمحر  رظن  هب  دـیوگن و  نخـس  اهنآ 
هحفص 121] . ] دزاس رود  ناطیش  ياههسوسو  رش  زا  انشآ و  دوخ  فیاظو  هب  ار  ام  هک  میهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  دوب . دهاوخ 

یقالخا یتساک  دنچ  زا  ندوب  رذحرب 

هراشا
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هرقح و هاخا و  شغ  نم  ریقحلا و  حتولا  یف  هبر  نم  بغر  لیلجلا و  هیلع  نوه  دـقف  هتبقر  كاکف  يوسل  امومهم  حبـصا  نم  بدـنجنبا  ای 
؛ ءاملا یف  حلملا  ثامنی  امک  هبلق  یف  نامیالا  ثامنا  انمؤم  دسح  نم  هاوأم و  رانلا  هللا  لعج  هاوان 

مه یحالطصا  يوغل و  يانعم 

هکلب دشاب ، نارگن  رادهصغ و  یهلا  باذع  زا  شتاجن  زج  يزیچ  هب  تبسن  نمؤم  صخش  تسین  راوازـس  هک  تسا  نیا  لوا  هلمج  نومـضم 
يذ تادوجوم  يهمه  یلک  روط  هب  اهناسنا و  دـهد . تاجن  يدـبا  یتخبدـب  زا  ار  وا  ادـخ  ات  دـنک  يراک  هک  دـشاب  نیا  شمه  ماـمت  دـیاب 

دنیاشوخ و روما  لباقم ، رد  دننک و  رود  دوخ  زا  ار  یتحاران  جـنر و  درد و  دـننکیم  شالت  هک  دـناهدش  هدـیرفآ  ياهنوگ  هب  اترطف  روعش ،
يوس زا  تسا . ررـض  عفد  تعفنم و  بلج  روعـش ، يذ  تادوجوم  تکرح  يهزیگنا  هک  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  دنیامن . بذـج  ار  بولطم 
بلاغ وا  رب  درد  نیا  هک  ینامز  ات  دوش ، مهارف  شیارب  شخب  تذـل  يرما  رگا  دربیم ، جـنر  يدرد  یتحاران و  زا  هک  یمادام  ناسنا  رگید ،

نیا هک  یمادام  هدیدرگ ، التبم  دردرس  ای  درد  نادند  دننام  دیدش  يدرد  هب  هک  یسک  الثم  درادن ؛ نآ  غارس  نتفر  يارب  یلیامت  چیه  تسا ،
نتخاس فرطرب  يارب  ار  دوخ  مه  مامت  هک  دهدیم  رازآ  ار  وا  نانچ  نآ  درد  نیا  اریز  دوریمن ؛ يرگید  تذل  لابند  هب  هدشن ، نامرد  درد 

هک دنادب  یـسک  رگا  الثم  دنکیم ؟ لمع  هنوگ  نیمه  زین  داتفا  دـهاوخ  قافتا  هدـنیآ  رد  هک  يروما  هب  تبـسن  ایآ  اما  ددـنبیم . راک  هب  نآ 
یهار زا  تسا  نکمم  دـنادیم  مـه  یفرط  زا  دوـشیم و  عـقاو  هحفـص 122 ]  ] يرطخ ضرعم  رد  اـی  دـیآیم و  شیپ  شیارب  یتبیـصم  ادرف 

رد ندنام  تروص  رد  ادرف  هک  دنادب  درف  نیا  دـینک  ضرف  تسا ؟ اهنآ  زا  کی  مادـک  دروم  رد  رتشیب  وا  ینارگن  لد  دـسرب ، وا  هب  یتعفنم 
دوس دـناوتیم  هک  تسا  شیپ  رد  ياهلماـعم  یفرط  زا  دـش ، دـهاوخ  تسا  هدـش  عیاـش  رهـش  رد  هک  اـبو  كاـنرطخ  يراـمیب  هب  ـالتبم  رهش 

ار هدنشک  يرامیب  کی  تذل ، کی  هب  ندیسر  يارب  دوشیم  رضاح  ایآ  دهدیم ؟ حیجرت  ار  کی  مادک  يو  دشاب ، هتشاد  وا  يارب  یتفگنه 
رطخ نینچ  هب  اقیمع  اعقاو و  رگا  دشاب ؛ هتشاد  رواب  رطخ  نآ  هب  هزادنا  هچ  ات  صخـش  نآ  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  هلأسم  نیا  دنک ؟ لمحت 

« مه  » یتلاح نینچ  هب  یبرع ، ناـبز  رد  داد . دـهاوخ  حـیجرت  لـمتحم  تذـل  اـی  تعفنم  نآ  بلج  رب  ار  نآ  عفد  دـشاب ، هتـشاد  رواـب  یتخس 
شیارب تلاح  نیا  هک  مه  یـسک  هب  دنک . دیدهت  ار  درف  تسا  نکمم  کیدزن  يهدنیآ  رد  هک  يرطخ  يارب  ییوج  هراچ  ینعی  دـنیوگیم ؛

نارگن و ار  ناـسنا  هک  يزیچ  ینعی  تسا ؛ هداـم  نیمه  زا  زین  ماـمتها  تیمها و  ، مهم ياـههژاو  دـنیوگیم . مومهم » ، » تسا هدـمآ  دوجو  هب 
ای یتحاران و  هک  دهدب  يدایز  لامتحا  دشاب و  هتـشاد  ییاهینیب  شیپ  تاعالطا و  هدنیآ  هب  تبـسن  هک  سک  ره  نیاربانب  دنکیم . سپاولد 

نکمم هدـنیآ  رد  هک  يرطخ  زا  يریگولج  يارب  ناسنا  شالت  ینعی  تلاح ، نیا  هب  دزرویم . ماـمتها  نآ  عفر  يارب  تسا ، شیپ  رد  يرطخ 
. دنیوگیم تیمومهم  دیآ ، شیپ  تسا 

ناشیا مه  اب  اهناسنا  رواب  نازیم  هطبار 

، تسا هدـش  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  تایاور  نآرق و  رد  هک  ینانچ  نآ  ياهباذـع  نآ  رد  تسا و  راـک  رد  یمنهج  دراد  رواـب  هک  یـسک 
دنادب دشاب و  هتشاد  رواب  یتقیقح  نینچ  هب  ناسنا  رگا  دشاب ؟ هتـشادن  یمه  چیه  هدوب و  توافتیب  نآ  هب  تبـسن  دناوتیم  ایآ  دراد ، دوجو 

ای تسا و  رتروآدوس  هک  دـنکب  ياهلماعم  هچ  ادرف  هک  تسا  نیا  رکف  هب  مه  زاب  اـیآ  ددرگ ، ـالتبم  باذـع  نیا  هب  زین  دوخ  تسا  نکمم  هک 
، عوضوم نیا  اب  طابترا  رد  دراد . صخـش  رواب  نازیم  هب  یگتـسب  زین  هلأسم  نیا  تسا ؟ رتشیب  شتذـل  هک  دـنک  باـختنا  ار  یمرگرـس  هچ 

هحفص  ] دجسم رد  ار  یناوج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حبص  زور  کی  هک  تسا  هدش  لقن  نومضم  نیا  هب  يروهشم  تیاور 
: تفگ باوج  رد  دندیسرپ ، ار  وا  لاح  ترضح  یتقو  تسا . هتفر  ورف  يدوگ  هب  شیاهمشچ  هدش و  درز  شاهرهچ  گنر  هک  دندید  [ 123
رب باوخ  يورخا  ياهباذع  سرت  زا  حبص  ات  بشید  هک  نیمه  تفگ : تسیچ ؟ تنیقی  تمالع  دندومرف : ترـضح  متـسه . نیقی  لاح  رد 

، يرواب نینچ  نتشاد  [ 102 . ] دندرک اعد  ناوج  نآ  يارب  ترضح  هاگ  نآ  تسا . هدش  درز  ماهرهچ  گنر  يور ، نیا  زا  دماین و  میاهمشچ 
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الـصا هک  دنتـسه  مه  يدارفا  الباقتم  دـنک . رکف  يرگید  زیچ  يهرابرد  دـناوتیمن  الـصا  هک  دروآیم  دوجو  هب  ناسنا  رد  یمه  ناـنچ  نآ 
شیب مک و  مالسلامهیلع  ناموصعم  زج  هب  اهناسنا  يهمه  دنتـسین . دوخ  ناهانگ  ندش  هدیزرمآ  رکف  هب  زین  ادرف و  باتک  باسح و  نارگن 
روما ریگرد  ام  هک  یمادام  دنـشاب . دـنکیم ، دـیدهت  ار  اهنآ  هک  ییاهباذـع  رکف  هب  دـیاب  يور ، نیا  زا  دـنراد و  یناـهانگ  اـهیگدولآ و 

اب رگا  اـما  مینکیمن . رکف  لـیاسم  نیا  هب  میرادـن ، دراد  دوجو  ناـمهار  رـس  هک  یکاـنرطخ  تشونرـس  هب  یهجوت  میتسه و  دوخ  یگدـنز 
دراد و دوجو  مه  يرطخ  نینچ  هک  میدرک  ادیپ  هجوت  ياهدنیوگ ، نخـس  هب  نداد  شوگ  ای  یثیدح و  ندـناوخ  ای  نآرق  زا  ياهیآ  ندـینش 

ياراد هک  ییاهناسنا  تسا . هدش  داجیا  ام  رد  مه  نیا  درکن ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  ام  یگدنز  لیاسم  میدمآرب و  نآ  عفر  ددـصرد  هاگ  نآ 
ماجنا لیلد  هب  یهاگ  تسا  نکمم  هچ  رگا  دـنراد ، هجوت  لیاسم  نیا  هب  هشیمه  دـنوشیمن و  لفاغ  تقو  چـیه  دنتـسه ، نیقی  یلاـع  بتارم 
هجوت تروص  رد  یتح  تسا  نکمم  نامنامیا  فعـض  لیلد  هب  ام  اما  دوش ؛ هتـساک  یکدـنا  اهنآ  هجوت  زا  ناشیعامتجا ، فیلاکت  فیاظو و 

نیاربانب میهد . حـیجرت  يدـبا  باذـع  نوماریپ  لمأت  رب  ار  تورث و ... تلزنم ، ماقم ، تسپ ، لیبق  زا  ایند  عفانم  مه  زاب  لـیاسم ، هنوگ  نیا  هب 
زا یمان  یظعاو ، یتح  ای  یماما و  يربمایپ ، یتقو  هک  میروخیمرب  یناسک  هب  خـیرات  رد  ام  تسا . تواـفتم  اـهناسنا  رواـب  ناـمیا و  بتارم 

ینعی میتسین ؛ هنوگ  نیا  اـم  زا  يرایـسب  یلو  داـتفایم . هزرل  هب  ناشندـب  دـشیم و  يراـج  ناـشیاهمشچ  زا  کـشا  دربیم ، يورخا  باذـع 
نیا هب  نداد  شوگ  ماگنه  یتح  دراذـگن و  ام  رب  ینادـنچ  رثا  اما  دـنک  هظعوم  نامیارب  یـسک  مه  یتاعاس  یتح  ای  یقیاـقد و  تسا  نکمم 

هحفص 124] . ] میشاب دوخ  یگدنز  هرمزور  لیاسم  رکف  هب  زین  ظعاوم  هنوگ 

يرگنهدنیآ ناسنا و  لقع 

ياهرطخ نارگن  هراومه  ایند  يهداس  روما  رد  هک  اـم  میـشاب . هراـچ  رکف  هب  دـیاب  تسا ، راـک  رد  يدـج  رطخ  رگا  دـیوگیم  ناـسنا  لـقع 
، تسا يایند  روما  زا  رتشیب  رایـسب  شتیمها  هک  یلیاسم  هب  تبـسن  هک  تسین  هنـالقاع  مینکیم ، مادـقا  اـهنآ  عفر  يارب  میتسه و  یلاـمتحا 

شزرا هک  دنتسه  يزیچ  لابند  هب  عقاو ، رد  دنتـسه ، يدام  ذیاذل  عفانم و  بسک  لابند  هب  هک  يدارفا  میـشیدنین . ياهراچ  میـشاب و  لایخیب 
ترابع دراد . ناـنآ  يارب  يداـیز  رایـسب  تیمها  هک  دـنالفاغ  يروما  زا  درادـن و  تسا ، اـهنآ  يور  شیپ  هک  ییاـهرطخ  ربارب  رد  ینادـنچ 

؛ تسا راتفرگ  يریجنز  لغ و  ریز  رد  نم  ندرگ  هک  دراد  انعم  نیا  هب  هراشا  تسا ، هتفر  راک  هب  فیرـش  تیاور  نیا  رد  هک  هتبقر » كاـکف  »
يهمه دناشکیم . یتخبدب  فرط  هب  ارم  يراسفا  نوچ  مه  دهدیم و  راشف  مندرگ  يور  نیگنـس  يراب  اما  منک ، دازآ  ار  مدوخ  مهاوخیم 

ار نآ  دـیاب  تسا و  هداـتفا  ریگ  ناـمندرگ  میراد و  شیپ  رد  ار  يرطخ  نینچ  میاهدـش ، بکترم  هک  یتاهابتـشا  ناـهانگ و  يهطـساو  هب  اـم 
میتسین و ترخآ  باذع  زا  تاجن  رکف  هب  هک  تسا  نیا  شاهداس  ریبعت  میـشابن ، ریجنز  نیا  زا  دوخ  ندرگ  ییاهر  رکف  هب  رگا  میهد . تاجن 
زا ریغ  وا  مه  هک  یلاح  رد  دنک  حبص  هک  یـسک  لیلجلا ؛ هیلع  نوه  دقف  هتبقر  كاکف  يوسل  امومهم  حبـصا  نم  تسا : يرگید  زیچ  ام  مه 

و تسا . هدرک  یقلت  هداس  دنادب ، گرزب  دیاب  هک  ار  يزیچ  تسا و  هدرمـش  کبـس  شدوخ  رب  ار  یمهم  رایـسب  رما  تسا ، باذع  زا  تاجن 
لد دـشابن ، يدـبا  باذـع  رکف  هب  ناـسنا  یتقو  املـسم  تسا . هدرک  بلط  ار  كدـنا  يدوس  اـهنت  ادـخ  زا  ریقحلا ؛ حـتولا  یف  هبر  نم  بغر 
زا تاجن  يارب  دشاب ، هتشادن  هجوت  يدبا  باذع  هب  هک  یسک  تسا . ریقح  کبس و  رایسب  هک  يروما  دوب ؛ دهاوخ  ییایند  روما  وا  یلوغـشم 

يارب زین  ار  نامّمه  میراد ، يورخا  ياهرطخ  ترخآ و  هب  تبـسن  هک  ینامیا  يهزادـنا  هب  دـنکیم  اضتقا  ام  لقع  دـنکیمن . ماـمتها  زین  نآ 
تالکـشم تسا . زیچان  يدبا  باذع  نآ  لباقم  رد  یگدنز  تالکـشم  مامت  اریز  میدـنب ؛ راک  هب  اهنآ  زا  تاجن  اهرطخ و  نآ  زا  يریگولج 

. تسا ترخآ  یتخبدب  باذع و  نآ ، دراد و  دوجو  زین  اهنآ  زا  رتلکـشم  مینادـب  هک  دـنکیم  هولج  ناسآ  ام  رظن  رد  یتروص  رد  یگدـنز 
يورخا یگدـنز  هب  نانمؤم  هجوت  نیاربانب  تشاد . دـهاوخ  لیاسم  هنوگ  نیا  هب  زین  يرتشیب  مامتها  دـشاب ، رتيوق  شناـمیا  سک  ره  هتبلا 

هحفص 125] . ] دشاب ناشیدرف  ییایند و  یگدنز  هب  اهنآ  هجوت  زا  رتشیب  دیاب  دوخ 
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دوخ ینامیا  ناردارب  هب  تبسن  ناسنا  فیاظو 

کمک ناشجیاوح  عفر  يارب  اهنآ  هب  تسا  فظوم  وس  کی  زا  دراد ؛ یفیاظو  دوخ  ینامیا  ناردارب  هب  تبسن  ناسنا  یعامتجا ، یگدنز  رد 
هک تسا  نکمم  هنوگچ  دـنکن . تنایخ  اهنآ  هب  دـشاب و  یمیمـص  رادافو و  هاوخریخ ، اهنآ  هب  تبـسن  دراد  هفیظو  رگید ، يوس  زا  دـیامن و 

ددـص رد  هک  یـسک  دـناسرب !؟ وا  هب  يررـض  دـیابرب و  ار  شلام  قحان  هب  دـنک ، تناـیخ  وا  هب  اـی  هداد  بیرف  ار  دوخ  یناـمیا  ردارب  ناـسنا 
وا اب  دربن  يریگرد و  نداتفا و  رد  يهلزنم  هب  یلمع  نینچ  درامشیم ، ریقح  هیامورف و  ار  وا  دهد و  بیرف  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  ات  دیآیمرب 

يریگرد زا  يرگید  لکـش  دراد . ار  وا  اب  ندـیگنج  دـصق  عقاو  رد  دراذـگب ، هالک  يرگید  رـس  رب  دـهاوخیم  هلماعم  رد  هک  یـسک  تسا .
دنتسه و دنوادخ  باذع  قحتسم  یناسک  نینچ  دوشب . وا  نیـشناج  دوخ  دنک و  علخ  شماقم  زا  ار  يدرف  دهاوخب  یـسک  هک  تسا  یماگنه 

. هاوأم رانلا  هللا  لعج  هاوان  هرقح و  هاخا و  شغ  نم  دوب : دهاوخ  منهج  رد  اهنآ  هاگیاج 

نآ یعامتجا  يدرف و  راثآ  دسح و 

ثامنی امک  هبلق  یف  نامیالا  ثامنا  انمؤم  دـسح  نم  تسا : دـسح  دراد ، يرتشیب  تیمومع  تسا و  حرطم  اج  نیا  رد  هک  يرتمهم  هلأـسم 
. ددرگیم لح  بآ  رد  کمن  هک  نانچ  نآ  دوریم ، نیب  زا  شنامیا  دزرو ، دـسح  شاینامیا  ردارب  هب  تبـسن  هک  یـسک  ءاـملا ؛ یف  حـلملا 
هک تسا  ياهنوگ  هب  یکدوک ، نینس  رد  هژیو  هب  ناسنا ، تعیبط  دنتـسه . التبم  دنـسپان  تفـص  نیا  هب  شیب  مک و  اهناسنا  يهمه  هنافـسأتم 

دیاین رب  بیذهت  ماقم  رد  ناسنا  رگا  دزرویم . دسح  وا  هب  تبسن  دنکیم ، هدهاشم  تسا  رادروخرب  یتمعن  زا  هک  ار  يرگید  صخـش  یتقو 
نامیا ادخ  هب  هک  یناسنا  ایآ  دزاسیمن . شیاهر  دـنکن  یمنهج  ار  وا  ات  دـناودیم و  هشیر  شبلق  رد  تفـص  نیا  دـنکن ، حالـصا  ار  دوخ  و 
تورث دننام  یبسک ، ياهتمعن  ای  دادعتسا  ییابیز و  دننام  ینیوکت ، ياهتمعن  زا  معا  ییاهتمعن ، ياراد  هک  یسک  هب  تبـسن  دیاب  دراد ،

رتابیز نم  زا  دـیاب  وا  ارچ  هک  تسا  نیا  دـسح  دزرو ؟ دـسح  تسا ، مورحم  اهنآ  نتـشاد  زا  دوخ  هک  لیلد  نیا  هب  افرـص  دـشابیم ، ماـقم  و 
هک دیوگب  دهاوخیم  دوخ  راک  نیا  اب  دوسح  صخـش  عقاو  رد  دشاب . رتشیب  نم  زا  شلوپ  دیاب  ارچ  دمهفب و  نم  زا  رتهب  دـیاب  ارچ  دـشاب ،
رد اهنآ ، يدادادخ  ياهتمعن  هب  تبسن  نارگید ، هب  يزرودسح  هحفص 126 ] !! ] تسا هدادن  نم  هب  هداد و  وا  هب  ار  اهتمعن  نیا  ادخ  ارچ 
نم زا  ار  يرگید  ادخ  ارچ  دیوگیم  ای  دشاب و  رتشیب  وا  زا  نارگید  دادعتسا  دهاوخیمن  هک  یسک  تسا . ادخ  راک  هب  ندرک  لاکشا  عقاو 

نیمه زین  یبسک  ياهتمعن  دروم  رد  دنکیم . ضارتعا  ادخ  هب  عقاو  رد  دشاب -  رتشیب  اهمناخ  رد  دیاش  هک  یتلاح  تسا -  هدیرفآ  رتابیز 
نیا هک  تسا  تسرد  اریز  تسا ؛ هدرک  ضارتـعا  ادـخ  راـک  هب  عـقاو ، رد  دزرو ، دـسح  نارگید  تورث  لاـم و  هب  ناـسنا  رگا  تـسا . هنوـگ 

ار نآ  بابـسا  هدوبن و  یهلا  ریبدـت  زا  جراخ  مه  راک  نیا  اما  تسا ، هدروآ  تسد  هب  شـشوک  شالت و  اب  درف  دوخ  ار  تورث  اـی  تیعقوم و 
قباطم ار  وا  راک  میکح و  ار  ادخ  ینعی  ادخ  هب  نامیا  دراد ؟ يراگزاس  نامیا  اب  دنوادخ ، راک  هب  ضارتعا  ایآ  تسا . هدرک  مهارف  دـنوادخ 

ملاع رد  دنوادخ  هک  یتافرصت  مامت  هتبلا  دنک . فرصت  شدوخ  کلم  رد  دناوتیم  دهاوخب  یلکـش  ره  هب  هک  تسا  وا  نتـسناد . تمکح  اب 
( دسح  ) دح نیا  زا  رگا  هک  تسا  دنوادخ  تمکح  نتشادن  لوبق  يهلزنم  هب  ادخ  راک  هب  ضارتعا  تسا . تمکح  تحلـصم و  قبط  دنکیم 

دوخ زا  هک  ام  دشاب . هتشاد  یتیکلام  شدوخ  هک  مرادن  لوبق  ار  نیا  نم  دیوگب  دناوتیم  یسک  دیآیم . رامش  هب  كرـش  یعون  دور ، رتالاب 
یهجوتیب هک  دراد  يرایـسب  ینطاب  دسافم  دسح  مینک . ضارتعا  تسا  وا  نآ  زا  زیچ  همه  هک  ییادخ  هب  دیابن  میناوتیمن و  میرادـن ، چـیه 

تلاح نیرتمک  داجیا  ثعاب  نارگید ، يونعم  يدام و  ياهتمعن  يهدهاشم  رگا  تشاد . دهاوخ  لابند  هب  یناوارف  تارطخ  اهنآ  هب  تبـسن 
وا هب  ار  ییاهتمعن  هک  هدوب  نینچ  دنوادخ  تحلـصم  هک  مییامن  هجوت  بلطم  نیا  هب  مینک و  رطخ  ساسحا  دیاب  يروف  دوش ، ام  رد  دـسح 

ندـید زا  هک  نیا  هن  دـهدب ؛ مه  اـم  هب  ار  اـهتمعن  نآ  هک  میهاوخب  دـنوادخ  زا  میهدیم  ماـجنا  هک  یـشالت  اـب  میناوـتیم  زین  اـم  دـهدب و 
. دـماجنایم رفک  هب  هدرکان  يادـخ  موادـت ، تروص  رد  تداسح ، یتحاران و  ساسحا  نیا  میوش . تحاران  دـنراد  نارگید  هک  ییاهتمعن 
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یط هدـش و  هدیـشک  زین  نینوخ  ياهگنج  هب  یهاگ  هک  ملاع  گرزب  ياـههنتف  زا  يرایـسب  يهشیر  دوب . وا  دـسح  مه  سیلبا  رفک  يهشیر 
رد هک  میراد  غارـس  ار  یناـسک  مه  ناـمدوخ  روشک  رد  تسا . هدوـب  رفن  کـی  تداـسح  دـناهداد ، تسد  زا  ار  دوـخ  ناـج  رفن  نارازه  نآ 

ياهتیعقوم دندمآیم و  رامش  هب  بالقنا  لیاوا  فورعم  ياهتیصخش  زا  دندوب و  هدید  اههجنکش  هتفر و  اهنادنز  هتشذگ  میژر  نارود 
يور رد  ور  یتح  هک  اـج  نآ  هحفـص 127 ]  ] ات دندش  فرحنم  دندرب ، صاخـشا  زا  یـضعب  هب  هک  يدسح  لیلد  هب  اما  دنتـشاد ، مه  یبوخ 

میدرک ساسحا  هک  ياهظحل  نیلوا  تسا  راوازـس  نیاربانب  دراذـگیم . ام  ياـپ  شیپ  ار  یکاـنرطخ  ریـسم  نینچ  دـسح  دنداتـسیا . مه  ماـما 
هدنزوس و شتآ  نیا  زا  ار  ام  میهاوخب  ادخ  زا  میریگب و  ار  نآ  يولج  اج  نامه  هدـش ، داجیا  تداسح  ام  لد  رد  یتمعن  بحاص  هب  تبـسن 

هحفص 129] . ] دهد تاجن  رگناریو 

یعقاو نایعیش  يارب  گرزب  ییاهشاداپ 

هراشا

ام دحا و  ردب و  موی  هللا  لیبس  یف  همدب  طحشتملاک  هتجاح  یـضاق  ةورملا و  افـصلا و  نیب  یعاسلاک  هیخا  ۀجاح  یف  یـشاملا  بدنجنبا  ای 
لانت هللاوف ال  بهاذملا  مکب  نبهذت  مهل ال  لق  انتعیـش و  رـشاعم  غلب  بدنجنبا  ای  مهناوخا . ءارقف  قوقحب  مهتناهتـسا  دنع  الا  ۀما  هللا  بذـع 

. سانلا ملظی  نم  انتعیش  نم  سیل  هللا و  یف  ناوخالا  ةاساوم  ایندلا و  یف  داهتجالا  عرولاب و  الا  انتیالو 

لمع كالم  صالخا ، هزیگنا و 

یمدـق شاینامیا  ردارب  جـیاوح  نتخاـس  هدروآرب  رد  هک  یـسک  دـیامرفیم : فیرـش  تیاور  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
یسک باوث  دزاس ، هدروآرب  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  زاین  اصخش  رگا  دهدیم و  ماجنا  هورم  افص و  نیب  یعـس  هک  تسا  یـسک  دننام  درادرب ،
رگید تایاور  رد  تاریبعت ، هنوگ  نیا  ریظن  تسا . هدیتلغ  شیوخ  نوخ  رد  هدرک و  داهج  دحا  ردـب و  گنج  رد  ادـخ و  هار  رد  هک  دراد  ار 

نکمم هتبلا  تسا . هدـش  نایب  کچوک  رهاظ  هب  یلامعا  ماجنا  يارب  یگرزب  رایـسب  ياهباوث  بیجع و  تاـهیبشت  دروخیم و  مشچ  هب  مه 
يهناـهب هب  تسا ، نیگنـس  ناـشیارب  تاریبـعت  نیا  هک  یناـسک  تسا  نکمم  وس ، کـی  زا  دوشب . تاـیاور  نیا  زا  زین  ییاـهریبعت  ءوـس  تسا 

یتروص ره  هب  ار  يراک  ره  رگا  دـننک  رکف  یناـسک  رگید ، يوس  زا  دـننک و  در  ار  اـهنآ  یلک  هب  تاـیاور ، هنوگ  نیا  دنـس  ندوبن  حـیحص 
تادابع زا  یضعب  دیاش  هحفص 130 ] . ] تسا طیرفت  طارفا و  طلغ و  اهتشادرب  نیا  يود  ره  دنربیم . ار  اهباوث  نیا  يهمه  دنهد ، ماجنا 

هداد رارق  نآ  يارب  يدایز  رجا  لاعتم  دنوادخ  دنـشاب و  شزرا  اب  گرزب و  رایـسب  تقیقح  رد  اما  دنـشاب ، هتـشادن  یتیمها  نادنچ  رهاظ  رد 
كالم ناسنا  صالخا  شالت و  یعس و  تین ، هزیگنا ، زیچ  ره  زا  شیب  هکلب  درادن ، یگتسب  اهنآ  تیمک  هب  اهنت  تادابع  باوث  رجا و  دشاب .

باوث هک  دریگب  ماجنا  یلکـش  هب  دـناوتیم  ینامیا  ردارب  هب  تمدـخ  الثم  دـیوگب ، هک  تسا  نیا  ماقم  رد  تاهیبشت  هنوگ  نیا  تسا . لـمع 
یتین و ره  هب  یـسک ، ره  ار  لمع  نیا  هک  تسین  هنوگ  نیا  اما  تسه ، لمع  نیا  رد  يدادعتـسا  ناکما و  نینچ  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  ار  دیهش 

روط نیا  دیامن ، کمک  دنمزاین  يدرف  هب  ناموت  دص  يردرایلیم  صخـش  رگا  الثم  دـشاب . هتـشاد  یباوث  نینچ  دـهد  ماجنا  یطیارـش  ره  رد 
زا رگا  دراد ، لکـشم  مـه  شدوـخ  زاـین  عـفر  يارب  هـک  یـسک  اـما  دـشاب . هتـشاد  ار  دـحا  ردـب و  گـنج  رد  تداهــش  باوـث  هـک  تـسین 

نیا دنک ، فرـص  شاینامیا  ردارب  تجاح  عفر  يارب  ار  كدنا -  دـنچ  ره  یغلبم -  شناوت  دـح  رد  درذـگب و  شاهداوناخ  ياهيدـنمزاین 
رظن رد  دـیاش  هک  يرایـسب  ياههنومن  میاهدوب ؛ لیبق  نیا  زا  يدراوم  دـهاش  نامدوخ  یگبلط  یگدـنز  رد  ام  دوشیم . وا  لاح  لماش  باوث 

زا رتدـنمزاین  یـصخش  رگا  دنتـشاد ، نامز  نآ  زیچان  يهیرهـش  هب  ار  جایتحا  تیاهن  هک  نیا  اب  اههبلط  زا  یـضعب  دـنک ! هولج  هناـسفا  یخرب 
رد دشاب ، هدش  زین  يو  تارک  تزع و  ظفح  تیاعر  دوشن و  هجوتم  صخش  نآ  هک  یتروص  هب  ار  روبزم  يهیرهـش  دندیدیم ، ار  ناشدوخ 
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هچ تشاد و  جایتحا  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  اما  دوبن ، هجوت  لباق  رادقم ، رظن  زا  لوپ  نیا  هک  تسا  تسرد  دندرکیم . جرخ  وا  زاین  عفر  هار 
ار يرگید  ناسنا ، هک  ياهنوگ  هب  راثیا  شزرا  دوب . شزرااب  رایسب  دباوخب ، هنسرگ  ار  بش  دیاب  دیامن ، کمک  شقیفر  هب  هک  نیا  يارب  اسب 

:... تسین رتمک  اهداهج  یضعب  زا  دراد ، تسود  ادخ  هک  نیا  يارب  هکلب  يویند ، يدام و  ضارغا  يارب  هن  مه  نآ  درادب ، مدقم  شدوخ  رب 
باوث ینامیا  ناردارب  هب  کمک  ارچ  هک  نیا  زا  مینک  بجعت  دـیابن  ام  نیارباـنب ، [ 103 ... ] ۀصاصخ مهب  ناک  ول  مهـسفنأ و  یلع  نورثؤی  و 

، میروآ لمع  هب  تسا  هداد  ماجنا  درف  هک  یتشذـگ  يراکادـف و  زا  یقیقد  یباـیشزرا  رگا  اریز  دراد ؛ ار  دـحا  ردـب و  گـنج  رد  تداـهش 
يهلأسم نآ ، رب  هوالع  تسین . دـحا  ردـب و  ياهگنج  يادهـش  یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  زا  رتمک  وا  راک  شزرا  هک  دـش  میهاوخ  هجوتم 

ربارب نیدنچ  لامعا ، یـضعب  يارب  دنوادخ  دنکیم . ادـیپ  قاقحتـسا  هحفـص 131 ]  ] صخـش هک  تسا  یباوث  رجا و  قوـف  یهلا ، تالـضفت 
ققحت نیاربانب ، [ 105 ... ] اهلاثمأ رشع  هلف  ۀنـسحلاب  ءاج  نم  و  [ 104 [ ؛ میلع عساو  هللا  ءاـشی و  نمل  فعاـضی  هللا  و  تسا : هداد  رارق  شاداـپ 
ۀلسلس روهشم  ثیدح  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  دراد . یـصاخ  طیارـش  هب  یگتـسب  تسا  هدمآ  تایاور  هنوگ  نیا  رد  هک  یتاریبعت 

. اهطورش نم  انا  اهطورشب و  یباذع ... نم  نمأ  ینصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  ۀملک ال  دنیامرفیم : روباشین  مدرم  هب  باطخ  بهذلا ،
تیالو نتـشاد  اهطورـش . اهطرـش و  هب  اما  دـنک ، ظفح  یهلا  باذـع  زا  ار  ناسنا  هک  دراد  یناوت  نینچ  هللا » الا  هلا  ال   » يهملک يرآ ، [ 106]

لمع قلطم  روط  هب  اـما  دراد ، ییاـضتقا  نینچ  هملک  نآ  رگید ، تراـبع  هب  تسا . هملک  نیا  ریثأـت  طورـش  زا  یکی  مالـسلامهیلع ، تیبلـها 
ره هن  اما  دـنازوسیم ، شتآ  هک  تسا  تسرد  ـالثم  دراد ؛ قادـصم  مه  یعیبط  روما  رد  لـیاسم  هنوگ  نیا  دراد . یطیارـش  هکلب  دـنکیمن ،

نینچ یلعف  دیتفگ  رگا  سپ  دـشاب و ... هتـشاد  دوجو  طیحم  رد  نژیـسکا  دـشاب ، یقارتحا  لباق  مسج  دـیاب  یطیارـش ؛ ره  رد  هن  ار و  يزیچ 
. دشاب هتشاد  يرثا  نینچ  یصاخ ، طیارش  رد  دناوتیم  هکلب  تسا ، يریثأت  نینچ  ياراد  قلطم  روط  هب  هک  تسین  نیا  شیانعم  دراد ، يریثأت 

ینامیا ناردارب  قوقح  هب  ییانتعایب  راثآ 

ماوقا زا  يرایـسب  دـنیامرفیم  دـنزادرپیم . یهلا  تنـس  کی  نییبت  هب  هیـضق ، یبلـس  يهبنج  هب  هراشا  اـب  همادا  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
اما دـندوب ، ناما  رد  دـنوادخ  باذـع  زا  دـندرکیم ، تیاعر  ار  ناشیارقف  قوقح  هک  یمادام  دـندش ، یهلا  باذـع  بجوتـسم  هک  هتـشذگ 

لجـسم ناـشیارب  یهلا  باذـع  دـندشیم ، بکترم  ار  هاـنگ  نیا  دـندیزرویم و  تلفغ  ارقف  نادنمتـسم و  قوـقح  تخادرپ  زا  هـک  یناـمز 
هک یمادام  دشابیم . لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ناینوعرف  نوعرف و  باذع  يهلاس  دنچ  ریخأت  هنیمز ، نیا  رد  روهـشم  رایـسب  يهنومن  دشیم .

. درکن لزان  موق  نآ  رب  ار  شباذع  دنوادخ  دندشیم ، ریس  دندروخیم و  اذغ  نوعرف  يهرفـس  رـس  تسدیهت  ریقف و  مدرم  زا  يدایز  يهدع 
رد هاوخ  دـشاب و  ایند  نیا  رد  هاوخ  تشاد ؛ دـهاوخ  لابند  هب  ار  یهلا  باذـع  ینامیا ، ناردارب  قوقح  هب  ییانتعایب  نیاربانب  هحفص 132 ] ]

یکی اسب  هچ  دـننکیمن . تیاعر  ار  نافعـضتسم  نامورحم و  قوقح  شدارفا  هک  تسا  ياهعماج  صوصخم  یعامتجا  ياهباذـع  ترخآ .
دنهدیمن ییاهب  تسدیهت  ریقف و  دارفا  هب  عماوج  نآ  مدرم  هک  دشاب  نیا  بیرغ  بیجع و  ياهيراتفرگ  اههلزلز و  اهلیس ، عوقو  لیالد  زا 

هعماج نامورحم  ندش  رتمورحم  ياهب  هب  راک  نیا  دـنچره  دنتـسه ، دوخ  تورث  تردـق و  رتشیب  هچ  ره  شیازفا  رکف  هب  ناشنادـنمناوت  و 
ار يدارفا  دنوادخ  ارچ  هک : لیبق  نیا  زا  یتالاؤس  دیامن ؛ نشور  ام  يارب  ار  تالاؤس  زا  يرایـسب  خساپ  دناوتیم  تاکن  نیا  هب  هجوت  دـشاب .

؟ دندش یهلا  باذع  بجوتسم  دوز  یلیخ  اهناسنا  یضعب  ارچ  ای  درکن و  باذع  دندوب ، باقع  قحتسم  هک 

یهلا ياههدعو  ققحت  طیارش  هب  هجوت  موزل 

هدیدان اب  دیابن  ناسنا  هک  تسا  نیا  دنرادیم  رذحرب  نآ  زا  ار  نایعیـش  دننکیم و  هراشا  نآ  هب  تیاور  نیا  رد  ترـضح  هک  یمهم  يهتکن 
ءوس زا  يدایز  ياههنومن  هب  خیرات  رد  دیامن . هدافتسا  ءوس  هلأسم  نیا  زا  هدروخ و  ار  ناطیش  بیرف  یهلا ، ياههدعو  ققحت  طیارش  نتفرگ 

هب شناربمایپ  طسوت  لاعتم  يادخ  دندوب ، ناینوعرف  لاگنچ  رد  لیئارـساینب  یتقو  الثم  میروخیم . رب  یهلا  ياههدعو  زا  اهناسنا  تشادرب 
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دراد دوجو  نآرق  رد  مه  يدایز  تایآ  دش . دیهاوخ  زوریپ  ناتنانمـشد  رب  تفای و  دیهاوخ  تاجن  دـیروایب ، نامیا  رگا  هک  داد  هدـعو  نانآ 
یتمعن اورکذا  لیئارساینب  ای  هلمج : زا  تسا ؛ هدش  لیاق  ياهژیو  ياهزایتما  مالـسلاهیلع ) بوقعی  ترـضح  نادنزرف   ) لیئارـساینب يارب  هک 
دندوب رواب  نیا  رب  لیئارساینب  [ 108 . ] نیملاعلا یلع  مهانلـضف  و  هیآ ...: نیا  ای  [ 107 [ ؛ نیملاعلا یلع  مکتلـضف  ینأ  مکیلع و  تمعنأ  یتلا 

امایأ الا  رانلا  انـسمت  نل  اولاق  و  ار : ترخآ  باذـع  زا  تاجن  مه  تسا و  هدرک  نیمـضت  ار  نانآ  ياـیند  تداعـس  تزع و  مه  دـنوادخ ، هک 
نادنزرف و ار  دوخ  یتح  نانآ  دودعم . يزور  دنچ  زج  دنکن ، باذع  شتآ  رد  ار  ام  ادخ  تقو  چـیه  هک  دـنتفگ  دوهی  و  [ 109 [ ؛... ةدودعم

لـسن زا  هک  دـنایعدم  اهتسینویهـص  مـه  زورما  [ 110 ... ] هؤاـبحأ هللا و  ءاـنبأ  نـحن  دنتـسنادیم ...: هحفـص 133 ]  ] ادـخ ياههدرک  زیزع 
رادربنامرف عیطم و  دیاب  دناهدش ، قلخ  اهنآ  لیفط  هب  اهناسنا  يهمه  نوچ  دنتـسه و  ادخ  يهدیزگرب  تلم  مالـسلاهیلع و  بوقعی  ترـضح 

ینعی دنتـشاد ؛ یتاداقتعا  نینچ  دـندوب  فورعم  هئجرم  فیاوط  هب  هک  ناناملـسم  زا  ياهدـع  مه  مالـسلامهیلع  همئا  نامز  رد  دنـشاب ! ناـنآ 
زا هورگ  نیا  دشاب . هدش  بکترم  مه  ار  ریابک  يهمه  هچ  رگا  دهدیم  تاجن  ترخآ  باذع  زا  ار  ناسنا  نامیا ، نتـشاد  فرـص  دنتفگیم 

يهدهاشم ای  ندینش و  اب  یناسک  مه  نایعیش  نایم  رد  هنافـسأتم  دندادیم . بیرف  ار  ناشدوخ  عقاو  رد  يدیاقع ، نینچ  نتـشاد  اب  ناناملـسم 
نینچ هب  تسا ، هدـش  نایب  ترخآ  باذـع  زا  ناـشیا  ناـبحم  ندوب  ناـما  رد  مالـسلامهیلع و  راـهطا  يهمئا  تلزنم  نأـش و  رد  هک  یتاـیاور 

بکترم رگا  یتـح  دنتـسه ، مالـسلامهیلع  تیبلـها  رادتــسود  نوـچ  دـننکیم  رکف  ینعی  دـناهدش ؛ راـچد  یطارفا  تاداـقتعا  تاـمهوت و 
نیب رد  زین  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نامز  رد  یتح  يدیاقع  نینچ  دنوشیم . هدـیزرمآ  دـنوش ! زین  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب 

راکفا هنوگ  نیا  اب  هلباقم  يارب  دعب -  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  نامز  زا  اصوصخ  ام -  ناماما  هک  ییاهراک  هلمج  زا  دوب . هدش  عیاش  نایعیش 
عوضوم نیا  هب  یتیاور  نمض  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دوب . نایعیش  نایم  زا  طلغ  تاداقتعا  نیا  ندودز  يارب  شالت  دنداد ، ماجنا  یفارحنا 

رد زین  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  درادن . يدنواشیوخ  یـسک  اب  دنوادخ  [ 111 [ ؛ ۀـبارق دـحا  نیب  هللا و  نیب  سیل  هنا  دـنیامرفیم : هدومن و  هراشا 
ام و تسود  دشاب ، یهلا  نامرف  عیطم  سک  ره  [ 112 [ ؛ ودع انل  وهف  ایصاع  ناک هللا  نم  یلو و  انل  وهف  اعیطم  ناک هللا  نم  دنیامرفیم : یتیاور 
هب تبسن  مدرم  هک  تسین  نیا  مالسلامهیلع  تیبلها  تبحم  هب  توعد  يهفسلف  تسا . ام  نمـشد  دیامن  یچیپرـس  دنوادخ  نامرف  زا  هک  ره 
ادخ یـضرم  هچنآ  ماجنا  ياتـسار  رد  تسا  یتوعد  توعد ، نیا  هکلب  دـنزادرپب ، ادـخ  تیـصعم  هب  هناخاتـسگ  هدـش و  رتيرج  هانگ  ماجنا 

دیابن دـنراد ، ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  تبحم  ياعدا  هک  یناسک  نیارباـنب  تسین . ادـخ  هار  زج  مالـسلامهیلع  تیبلـها  هار  هک  ارچ  تسا ؛
نیا رب  میدرک  هراشا  نآ  هب  الاب  رطس  رد  هک  یتیاور  نیمه  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  تسین . اهنآ  رد  یهلا  ياضر  هک  دنوش  یلامعا  بکترم 

رثا ناسنا  راتفر  لمع و  رد  اـت  دـشاب  قمع  هشیر و  ياراد  دـیاب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  تبحم  هک  دـنزرویم  دـیکأت  بلطم  هحفص 134 ] ]
يارب ادمحم » بحا   » نتفگ یلوا  قیرط  هب  دشاب ، ترخآ  باذع  زا  ناسنا  يهدنهد  تاجن  دـناوتب  ایلع » بحا   » نتفگ فرـص  رگا  دراذـگب .

هب باطخ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسا ! مالسلاهیلع  ترـضح  زا  لضفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ارچ  تسا ؛ رثؤم  روظنم  نیا 
اریز دننکن ؛ مگ  ار  هار  دنورن و  وس  نآ  وس و  نیا  تهجیب  هک  ناسرب  ام  نایعیـش  يهمه  هب  ار  بلطم  نیا  دـنیامرفیم : بدـنج  نب  هللادـبع 
رگید طرـش  دـنیامرفیم : ترـضح  سپـس  دـش . دـهاوخن  رـسیم  فیاظو  ماجنا  رد  تیدـج  هانگ و  زا  زیهرپ  رد  زج  ام  تیالو  هب  یـسرتسد 
دیاب دنکیم ، شالت  شیوخ  یگدنز  يارب  ناسنا  هک  روط  نامه  ینعی  دشابیم ؛ ینامیا  ناردارب  زاین  ندرک  فرطرب  ام ، تیالو  هب  ندیـسر 

هک یسک  نینچ  مه  دنک . شالت  نآ  لح  رد  دنادب و  دوخ  لکشم  ار  اهنآ  لکـشم  دنک و  شالت  مه  شاینامیا  ناردارب  ياهزاین  عفر  يارب 
هب تبحم  راـهظا  فرـص  دراد و  یـصاخ  طیارـش  ندوـب  یعقاو  يهعیـش  تسین ، مالـسلامهیلع  تیبلـها  يهعیـش  دـنکیم ، ملظ  نارگید  هب 

نتشاد یتح  هتبلا  تسین . یفاک  ندوب  تیالو  لها  يارب  اهيرادازع و ... رد  تکرش  نانآ ، حدم  رد  راعشا  ندناوخ  مالـسلامهیلع ، تیبلها 
یتارثا هاوخان  هاوخ  تسا و  ییاهبنارگ  رهوگ  دنمورحم -  نآ  زا  يدایز  يهدـع  هک  مالـسلامهیلع -  تیبلها  تبحم  زا  فیعـض  ياهبترم 

هحفص 135] . ] دوشیمن هصالخ  مالسلامهیلع  تیبلها  تبحم  رد  افرص  ندوب  یعقاو  يهعیش  اما  تشاد ، دهاوخ  مه 

مالسلاهیلع قداص  ماما  رظنم  زا  هعیش 
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مالسلاهیلع قداص  ماما  رظنم  زا  هعیش 

هراشا

بلکلا ریره  نورهی  انتعیش ال  اراهن . الیل و  نیسمخلا  اولصی  ناب  ناوخالل و  لذبلا  ءاخسلاب و  یتش  لاصخب  نوفرعی  انتعیش  امنا  بدنجنبا  ای 
یلع نوحـسمی  يرجلا و ال  نولکأیال  انتعیـش  اعوج . اوتام  ول  اضغبم و  انل  نولأسی  اودـع و ال  انل  نورواجی  بارغلا و ال  عمط  نوعمطی  ـال  و 

ندملا فارطا  لابجلا و  سؤر  یلع  مالسلاهیلع  لاق  مهبلطأ  نیأف  كادف  تلعج  تلق  ارکسم . نوبرشی  لاوزلا و ال  یلع  نوظفاحی  نیفخلا و 
و [ 113 ...« ] یعـسی لجر  ۀنیدملا  یـصقأ  نم  ءاج  و   » هللا لاق  امک  نمؤم  کلذف  هنورواجی  مهرواجیال و ال  نمع  لسف  ۀـنیدم  تلخد  اذا  و 

. هدحو راجنلا  بیبح  ناک  دقل  هللا 

بحم هعیش و  توافت 

تیبلها تبحم  نتشاد  فرص  دنوشیم . هتخانش  زین  اههناشن  تافص و  نامه  هلیسو  هب  دنتسه و  یصاخ  ياهیگژیو  ياراد  یعقاو  نایعیش 
یعقاو يهعیـش  اما  دـنراد ، مالـسلامهیلع  تیبلها  تبحم  ياعدا  هک  یناـسک  دنرایـسب  اریز  تسین ؛ یفاـک  ندوب  هعیـش  يارب  مالـسلامهیلع 

وگلا و تدابع و ... راـتفر ، راـتفگ ، رد  ار  ناـنآ  مالـسلامهیلع ، راـهطا  يهمئا  زا  يوریپ  اـب  اـقیقد  دـیاب  ندوب  یعقاو  يهعیـش  يارب  دنتـسین .
ناتساد نایب  زا  سپ  میرک  نآرق  تسا . هدمآ  مه  نآرق  رد  هعیش »  » يهملک میشاب . نانآ  یلمع  هریس  هب  کسمتم  میهد و  رارق  دوخ  قشمرس 

حون  ] وا ناوریپ  زا  مالـسلاهیلع  میهاربا  ناـمگیب  و  [ 114 [ ؛ میهاربال هتعیـش  هحفص 136 ]  ] نم نا  و  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  حون  ترـضح 
نیاربانب دوب . هدومیپ  مالسلاهیلع  حون  ترضح  هک  دومیپیم  ار  یهار  نامه  تسرد  مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  ینعی  تسا ؛ مالـسلاهیلع ]

ندش رتنشور  يارب  درک . کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  هلوقم  ود  نیا  دـیاب  تسا و  ندوب  یعقاو  يهعیـش  زا  ریغ  مالـسلامهیلع  تیبلها  تبحم 
ترضح نآ  دیدرگ و  حرطم  مالـسلاهیلع ، اضر  ماما  يدهع  تیالو  هلأسم  هک  نیا  زا  سپ  مینکیم : لقن  هنیمز  نیا  رد  ار  یتیاور  عوضوم ،

دمآ شیپ  نیا  مدرم  رظن  رد  اریز  دندشیم ؛ بایفرـش  ناشیا  تمدخ  کیربت  ضرع  يارب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دـندش ، امرف  فیرـشت  ورم  هب 
يارب نایعیش  زا  ياهتسد  ورم ، رد  مالسلاهیلع  ماما  رارقتـسا  زا  سپ  یتدم  دمآیم . باسح  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  يارب  یگرزب  يزوریپ 

؟ دیهاوخیم هچ  دیتسیک و  امش  درک : لاؤس  نانآ  زا  ترضح  راک  تمدخ  نابرد و  دندش . بایفرش  ناشیا  رـضحم  هب  ترـضح  نآ  ترایز 
سپس مریگب ، هزاجا  نم  ات  دیشاب  رظتنم  تفگ : نابرد  میراد . ار  ماما  روضح  یبایفرـش  ياضاقت  میتسه و  ماما  نایعیـش  زا  یعمج  ام  دنتفگ :

ترضح مینک . ترایز  ار  امش  میهاوخیم  میتسه و  امش  نایعیـش  زا  ام  دنیوگیم  دناهدمآ و  یعمج  درک : ضرع  دمآ و  ترـضح  تمدخ 
مه زاب  دندرک . حرطم  ار  تساوخرد  نامه  دـندمآ و  مود  زور  دـنتفر و  نانآ  تفگ . نانآ  هب  ار  ترـضح  خـساپ  نابرد ، دـندومرفن . هزاجا 

هزاجا ترـضح  زین  راب  نیا  دـندرک . رارکت  ار  اـضاقت  ناـمه  اددـجم  دـندمآ و  موس  زور  يارب  دـندادن . ناـنآ  هب  تاـقالم  هزاـجا  ترـضح 
. دنهدیمن تاقالم  يهزاجا  هک  تسیچ  ناشهانگ  دنک  لاؤس  ترضح  زا  ات  دنتساوخ  نابرد  زا  يراز  هیرگ و  اب  نانآ  زا  یـضعب  دندومرفن .

هعیش ام  دنیوگیم  نانآ  دنیوگیم ، غورد  نانآ  هک  نیا  زا  رتالاب  یهانگ  هچ  دندومرف : ترـضح  درک . ضرع  ماما  تمدخ  ار  بلطم  نابرد 
هب ار  ترضح  شیامرف  تشگرب و  نابرد  دنتسه . رذوبا  ناملس و  لاثما  یعقاو  نایعیـش  تسین ؛ نانآ  رد  هعیـش  تافـص  هک  یلاح  رد  میتسه 

وگب نانآ  هب  دـندومرف : نابرد  هب  ترـضح  مییوگیمن . غورد  ام  میراد ، تسود  ار  ماما  میتسه و  هعیـش  اعقاو  ام  دـنتفگ : نانآ  تفگ . نانآ 
زا میراد و  تسود  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  ام  يرآ ، دـنتفگ : نانآ  دـیتسین . ام  نایعیـش  زا  اما  دـیتسه ، ام  نابحم  ناراد و  تسود  زا  اـمش 

ياج ام  رگا  دیاش  هحفـص 137 ] . ] دنوش دراو  دنناوتیم  دنتفگ ، تسار  الاح  دندومرف : ترـضح  میتسه . مالـسلامهیلع  ماما  ناراد  تسود 
قـشاع نوچ  نانآ  یلو  میتشگیمرب ، میدـشیم و  هتـسخ  میتفاییمن ، روضح  يهزاجا  میتفریم و  ماما  يهناـخ  رد  هبترم  هس  میدوب و  ناـنآ 

فرص هک  دندنامهف  نانآ  هب  دندرک و  تیبرت  ار  نانآ  هلیسو  نیا  هب  ترضح  دنبایرد . ار  بلطم  رس  ات  دندرک  تماقتسا  دنداتـسیا و  دندوب ،
هک یبتارم  درک ؛ افتکا  نآ  هب  دیابن  تسا و  لوا  مدق  مالسلامهیلع  تیبلها  تبحم  هکلب  تسین ، یفاک  مالسلامهیلع  تیبلها  تبحم  نتشاد 
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تبحم هدرک و  فطل  لاعتم  يادخ  رگا  تسا . اهنیا  زا  شیب  رایـسب  دننک ، بسک  دیاب  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  باستنا  يهیاس  رد  نایعیش 
. مینکن فقوت  لوا  يهلپ  نامه  رد  مینک و  هدافتسا  نآ  زا  یبوخ  هب  دیاب  تسا ، هداد  رارق  ام  لد  رد  ار  مالسلامهیلع  تیبلها 

نایعیش ياههناشن 

ینامیا ناردارب  هب  تبسن  یتسد  هداشگ 

رکذ نایعیـش  ریاس  هب  تبـسن  كاسما  مدـع  شـشخب و  دوج و  ار  نایعیـش  تفـص  نیلوا  فیرـش ، تیاور  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
رد دشاب . هتشاد  تیلوؤسم  ساسحا  مه  شاینامیا  ناردارب  هب  تبسن  دیاب  دنکیم ، هجوت  شلایع  لها و  هب  هک  هنوگ  نامه  ناسنا  دننکیم .

ماـجنا ار  شلزنم  روما  هک  دراد  یمـالغ  یـسک  رگا  تسا : هدـمآ  دراد ، دوجو  ماـن  نیا  هب  یباـب  مه  یفاـک  لوـصا  رد  هک  ناوـخا ، قوـقح 
ردارب ياهراک  ات  دتسرفب  ار  شدوخ  مالغ  تسا  فظوم  توخا  قح  ناونع  هب  وا  تسا ، مورحم  مالغ  نتشاد  زا  شاینامیا  ردارب  دهدیم و 

ینید ردارب  يهناخ  هب  دوب -  موسرم  رایسب  مالغ  نتـشاد  نامز  نآ  هک  مالغ -  نداتـسرف  یتح  هک  ییاج  رد  دهد . ماجنا  مه  ار  دوخ  ینامیا 
ای ینامیا و  ردارب  زاین  ندرک  فرطرب  املـسم  تسا ، هدـش  رکذ  دـنرادروخرب  تمعن  نیا  زا  هک  ینانمؤم  فیاظو  زا  وا  ياهراک  ماجنا  يارب 

هنوگ نیا  تیاعر  هتبلا  دـیآیم . رامـش  هب  نایعیـش  فیاظو  نیرتییادـتبا  زا  رفـس و ... زا  تعجارم  ای  يرامیب و  ماگنه  وا  تاـقالم  هب  نتفر 
هب ینادنچ  زاین  هک  دیراد  ییاهباتک  دوخ  يهناخ  رد  امش  دینک  ضرف  الثم  تسا . لکشم  رایسب  مالسلامهیلع  تیبلها  یقالخا  تاروتسد 

دیورب و امش  هک  نیا  دراد ، لوپ  يرادقم  هب  مربم  جایتحا  هک  تسا  هدش  یگرزب  لکـشم  راتفرگ  امـش  تسود  فرط ، نآ  زا  دیرادن و  اهنآ 
هحفص 138] . ] تسین یناسآ  راک  دیزاس ، فرطرب  ار  دوخ  تسود  زاین  ات  دیشورفب  ار  اهباتک  نآ 

تعکر زامن 51 

تبحم مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  تبـسن  لیلد  نیا  هب  ام  دشاب . هتـشاد  دوجو  نایعیـش  رد  ییاههناشن  دیاب  مه  ادـخ  یگدـنب  اب  هطبار  رد  اما 
. دناهدوبر نارگید  زا  ار  تقبـس  يوگ  هللا  یلا  برقت  یگدنب و  تیدوبع و  رد  ینعی  دنتـسه ؛ ادـخ  زاتمم  صاخ و  ناگدـنب  نانآ  هک  میراد 
زا یکی  دروخب . مشچ  هب  وا  رد  ادـخ  اب  رتشیب  طابترا  یگدـنب و  نیا  زا  ياهناشن  دـیاب  دـنادیم ، نانآ  يهعیـش  ار  دوخ  هک  یـسک  نیاربانب 
ناب هلفان :) زاـمن  نآ  ربارب  ود  بجاو و  زاـمن  تعکر   17  ) دوشن كرت  يو  يزور  هنابـش  زامن  تعکر  هک 51  تسا  نیا  نایعیـش  ياههناشن 

ار تعکر  کی  هاجنپ و  زامن  ینعی  تسا ؛ بیلغت  باب  زا  نیسمخ  دناوخب . ار  زور  هنابـش  زامن  تعکر  هاجنپ  اراهن ؛ الیل و  نیـسمخلا  اولـصی 
. تعکر هاجنپ  زامن  دنیوگیم 

ندوبن راک  عمط  رگشاخرپ و 

دوجو هلأسم  نیا  شیب  مک و  مه  ام  گنهرف  رد  هتبلا ، دنهدیم . تبسن  تاناویح  هب  ار  دنسپان  تافص  زا  یـضعب  هک  تسا  موسرم  برع  رد 
نایم رد  گس  هک  تسا  فورعم  دنهدیم . تبـسن  یناویح  هب  ار  تفـص  نآ  دنزاس ، مسجم  ار  یلمع  یتشز  دـنهاوخیم  یتقو  ینعی  دراد ؛

رگناـشن گـس ، تلاـح  نیا  دـنکیم . هلمح  وا  هب  دـنیبیم  ار  یـسانشان  درف  یتـقو  ینعی  تسا ؛ هدـننک  سراـپ  هدـننک و  هـلمح  تاـناویح ،
هتـشاد یتلاح  نینچ  هناگیب  دارفا  لباقم  رد  هک  دـنوشیم  تیبرت  روظنم  نیمه  يارب  نابـساپ  ياـهگس  هتبلا  تسا . يرگشاـخرپ  يهیحور 

عمط هک  تسا  فورعم  نینچ  مه  تسا . هدش  هدافتسا  حیحص  تروص  هب  تسه  ناویح  رد  هک  ییوخ  نیا  دوجو  زا  تلاح ، نیا  رد  دنـشاب ؛
هدافتـسا اهنآ  زا  هدنیآ  رد  ات  دـنکیم  هریخذ  ار  ییاذـغ  داوم  دـشابن ، مه  هنـسرگ  رگا  یتح  ناویح  نیا  تسا . غالک  تافـص  زا  یکی  دایز 

اهغالک هک  هدمآ  لمع  هب  ییاهودرگ  زا  ودرگ  ناتخرد  زا  يرایـسب  دـنیوگیم  هک  تسا  روهـشم  دـنکیم ؛ نفد  دایز  ار  ودرگ  الثم  دـنک .
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رگشاخرپ و گس ، دننام  ام  نایعیش  بارغلا ؛ عمط  نوعمطی  بلکلا و ال  ریره  نورهی  انتعیش ال  دنیامرفیم : ترضح  دناهدرک . نفد  ار  اهنآ 
تورث لام و  يروآ  عمج  هب  ناـشزاین  زا  شیب  هن  دـنیآیمرب و  نارگید  تیذا  رازآ و  ددـص  رد  هن  ینعی  دنتـسین ؛ راـک  عمط  غـالک ، دـننام 

هنوگ نیا  يهنیمز  هک  یناسک  اـت  دوش  هداد  ناـشن  اـهراتفر  یـضعب  یتشز  هک  تسا  نیا  يارب  ییاـهریبعت  نینچ  ندرب  راـک  هب  دـنزادرپیم .
یتاکلم تروص  هب  هدرک و  دـشر  اهنآ  رد  تافـص  نیا  دـنراذگن  دـننک و  هیکزت  ار  ناشدوخ  دراد ، دوجو  هحفـص 139 ]  ] اهنآ رد  تافص 

هتـشاد سفن  تزع  دـیاب  نانآ  تسین ؛ راگزاس  يراک  عمط  يرگشاخرپ و  يهیحور  اب  مالـسلامهیلع  تیبلها  نایعیـش  نأش  دـیآرد . تباث 
. دنزرون عمط  نارگید  راک  لام و  هب  تبسن  دنشاب و 

نانآ زا  يرود  تیبلها و  نانمشد  ربارب  رد  سفن  تزع 

دناوتیم ات  دیاب  ناسنا  تسا . سفن  تزع  انغتسا و  تلاح  هدومن ، نآ  رب  یناوارف  دیکأت  مه  مالـسا  هک  یناسنا  يهدیدنـسپ  تافـص  زا  یکی 
یتح ناسنا  هک  دـیآ  شیپ  يدراوم  یگدـنز  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دـهاوخن . يزیچ  مه  شردام  ردـپ و  اـی  ناـکیدزن و  زا  یتح  نارگید  زا 
شیپ ناسنا  يارب  یلکـشم  يراتفرگ و  یبش  همین  یبش ، یهاگ  دـنک . ادـیپ  زاین  نارگید  کمک  هب  دوخ  بجاو  فیاظو  یخرب  ماـجنا  يارب 

. دریگب تناما  ار  شاهیاسمه  يهیلقن  يهلیـسو  ناتـسرامیب ، هب  دوخ  رامیب  دنزرف  ای  رـسمه و  ندناسر  يارب  الثم  دوشیم  راچان  هک  دـیآیم 
هاوخ دنک ؛ یگدـنز  دـشاب ، هتـشاد  نارگید  هب  يزاین  هنوگ  چـیه  هک  نیا  نودـب  ییاهنت و  هب  دـناوتب  ناسنا  هک  تسین  ییایند  زورما ، يایند 

کمک ياضاقت  دـیاب  یناسک  هچ  زا  هک  نیا  اما  درادـن . نارگید  زا  نتفرگ  کمک  زج  ياهراـچ  ناـسنا  هک  دـیآیم  شیپ  يدراوم  هاوخاـن 
ام نایعیـش  اعوج ؛ اوتام  ول  اضغبم و  انل  نولأسی  اودع و ال  انل  نورواجی  ال  دناهدومرف : هراشا  نآ  هب  ترـضح  هک  تسا  یمهم  يهتکن  مینک ،
رد دـنهاوخیمن . يزیچ  دراد  ینمـشد  دانع و  ام  اب  هک  یـسک  زا  دـنریمب ، مه  یگنـسرگ  زا  رگا  یتح  دـنوشیمن و  هیاسمه  اـم  نمـشد  اـب 

کمک مالـسلامهیلع  تیبلها  نایعیـش  نانمؤم و  زا  دـیناوتیم  هچ  ره  هک  تسا  هدـش  شرافـس  مالـسلامهیلع  تیبلها  یقالخا  تاروتـسد 
هتبلا دـیورن . مالـسلامهیلع  تیبلها  نانمـشد  صخالاب  دـنرادن ، يراک  ورـس  نادـناخ  نیا  اب  هک  یناسک  قاـسف و  تنم  راـب  ریز  دـیریگب و 
ینعی دناهتخانـشن ؛ ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  زونه  یلیالد  هب  انب  هک  يدارفا  زا  کمک  تساوخرد  یتح  ای  هلماعم و  ماجنا  هطبار و  يرارقرب 

، دنکیم ادیپ  نانآ  اب  هک  یطابترا  رثا  رد  دناوتب  ناسنا  اسب  هچ  دشاب ، هتـشادن  یلاکـشا  نادـنچ  دـیاش  دـنرادن ، دانع  اما  دـنهارمگ  لهاج و 
رگا دوب . دایز  ناشدادعت  مالـسلامهیلع  همئا  نامز  رد  دارفا  هنوگ  نیا  دندانع . لها  اتاذ  دارفا  زا  یـضعب  اما  دـیامن . تیادـه  ار  نانآ  مکمک 

الوصا دنشابیم . مالسلامهیلع  تیبلها  نمشد  هک  یناسک  دنتسه  مه  زونه  لاح  ره  هب  یلو  تسا ، هدش  رتمک  دانع  ياههزیگنا  هزورما  هچ 
هحفص 140] . ] دنتسه مالسلامهیلع  تیبلها  نمشد  هک  دننک  زارد  یناسک  يوس  هب  زاین  تسد  هک  دهدیمن  هزاجا  نانآ  هب  نایعیش  تریغ 

ماکحا يهیلک  رد  تیبلها  ياواتف  هب  لمع 

، تادابع رد  مه  دوب ، فورعم  مه  رایسب  هک  تافالتخا  نیا  دنتشاد . ننست  لها  اب  یتافالتخا  ماکحا ، هلـسلس  کی  رد  ادتبا  نامه  زا  نایعیش 
فالتخا دروم  یهامرام  ندروخ  هلمج ، زا  دروخیم . مشچ  هب  دنتشاد ، ناناملسم  هک  یکسانم  رد  مه  اهیندیماشآ و  اهیندروخ و  رد  مه 

دیـص و دوخ ، ياملع  ياوتف  هب  ننـست  لها  هک  یلاح  رد  دنتـسنادیم ، مارح  ار  نآ  ندروخ  مالـسلامهیلع  تیبلـها  دوب . هعیـش  ریغ  هعیش و 
رارطضا عقاوم  رد  صوصخ  هب  ار  شفک  يور  زا  اپ  حسم  هعیش  نافلاخم  زا  یـضعب  وضو ، رد  نینچ  مه  دنتـسنادیم . لالح  ار  نآ  ندروخ 

دروم رد  دوب . فلاخم  تسا ، فورعم  نیفخلا » یلع  حسم   » هب هک  اوتف ، نیا  اب  لیاوا  نامه  زا  هعیش  هک  یلاح  رد  دنتسنادیم ، زیاج  امرـس  و 
رد یلو  دنتسنادیم ، مارح  ار  بارش  ندروخ  مه  هعیش  ریغ  ناناملسم  هتبلا  تشاد . دوجو  تنـس  لها  هعیـش و  نیب  یتافالتخا  مه  تارکـسم 
زا يرایـسب  تشاد ؛ دوجو  فالتخا  ننـست  لها  هعیـش و  نیب  دـندمآیمن ، رامـش  هب  نیب  رکـسم  هک  وج ، بآ  عاـقف و  دـننام  هبتـشم ، دراوم 

یتدـم يارب  ار  زیوم  امرخ و  هک  دوب  موسرم  نامز ، نآ  رد  دنتـسنادیم . لالح  زیاج و  ار  اـهنآ  زا  يهدافتـسا  هعیـش ، فـالخ  رب  تنـسلها 
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هب فیرـش  تیاور  نیا  رد  ترـضح  يهراشا  ایوگ  دندیـشونیم . درکیم ، داجیا  یفیعـض  یتسم  هک  ار  نآ  بآ  سپـس  دندرکیم و  سیخ 
بانتجا نآ  برـش  زا  دـننکیم و  میرحت  ار  رمخ  هک  روط  نامه  اـم  نایعیـش  هدوب و  مارح  رکـسم و  زین  قوف  دراوم  هک  تسا  هلأـسم  نیمه 
ترـضح دـننکیمن . هدافتـسا  زیوم ، وـج و  بآ  دـننام  دـشاب ، فیعـض  اـهنآ  راکـسا  يهجرد  دـنچره  مه  تارکـسم  ریاـس  زا  دـنزرویم ،

ندروخ زا  ام  نایعیـش  ارکـسم ؛ نوبرـشی  لاوزلا و ال  یلع  نوظفاحی  نیفخلا و  یلع  نوحـسمی  يرجلا و ال  نولکأـی  ـال  انتعیـش  دـنیامرفیم :
برـش دنهد و  ماجنا  تسرد  ار  شاهلفان  رهظ و  زامن  هک  دنتـسه  بظاوم  دنهدیمن ، ماجنا  نیفخلا  یلع  حـسم  دـنزرویم ، عانتما  یهامرام 

. دننکیمن رمخ 

یعقاو نایعیش  كدنا  دادعت 

رد ترضح  دنکیم . لاؤس  دارفا  هنوگ  نیا  ناکم  اج و  زا  بدنجنبا  دندرمـشرب ، ار  یعقاو  نایعیـش  ياهیگژیو  ترـضح  هک  نیا  زا  سپ 
؟ مهبلطا نیاف  كادف  تلعج  تلق : دننکیم : نایب  اهرهـش  فارطا  اههوک و  يالاب  ار  نانآ  یگدنز  لحم  نآرق ، زا  ياهیآ  هب  هراشا  اب  خساپ ،

کلذـف هنورواجی  مهرواجی و ال  نمع ال  لسف  ۀـنیدم  تلخد  اذا  ندـملا و  فارطا  لاـبجلا و  سوؤر  یلع  هحفص 141 ] : ] مالـسلاهیلع لاق 
نایب ار  نانخـس  نیا  ینامز  رد  ترـضح  هدـحو . راجنلا  بیبح  ناک  دـقل  هللا  یعـسی و  لجر  ۀـنیدملا  یـصقأ  نم  ءاج  هللا و  لاق  امک  نمؤم 
ناـمز رد  اـصوصخ  تـشادیم . اور  يدـیدش  ياهيریگتخـس  نایعیـش ، مالـسلامهیلع و  تیبلـها  هـب  تبـسن  تموـکح  هـک  دـنیامرفیم 

زرط هب  یتح  دندادیم و  هجنکش  دندرکیم ، ینادنز  ار  دارفا  عیـشت ، ماهتا  هب  یهاگ  دنتـشاد ؛ رارق  راشف  تحت  تخـس  نایعیـش  ناورمینب ،
زا یکی  دنیامن . ترجاهم  ناریا  هلمج  زا  قطانم ، ریاس  هب  زاجح  زا  ابلاغ  نایعیـش  ات  دوب  هدش  بجوم  رما  نیمه  دندناسریم . لتق  هب  یعیجف 
زا ندنام  ناما  رد  يارب  نانآ  اریز  تسا . هلأسم  نیمه  ناریا ، لامش  رد  اصوصخ  یناتـسهوک و  قطانم  رد  اههداز  ماما  يهربقم  دوجو  لیالد 

: دنیامرفیم بدنجنبا  هب  ترـضح  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  دـندربیم . هانپ  اههوک  يالاب  اهرهـش و  رانک  هشوگ و  هب  تموکح ، يدایا 
یناسک هچ  نک  تقد  یبایب ، ار  اـهنآ  یتساوخ  رگا  ینیبب ؛ مدرم  مومع  ناـیم  رد  اهرهـش و  رد  جوف  جوف  ار  اـم  نایعیـش  دـشاب  هتـشادن  عقوت 

ام نایعیش  یناوتیم  قیرط  نیا  زا  نانآ ، اب  مدرم  هن  دنریگیم و  سنا  مدرم  اب  نانآ  هن  دنرادن ، ترشاعم  تقافر و  يداع  مدرم  اب  هک  دنتـسه 
يهروس رد  لاعتم  يادـخ  تسا . هیکاطنا  رد  راجن  بیبح  لثم  مدرم ، نیب  رد  اـم  نایعیـش  لـثم  دـنیامرفیم : ترـضح  سپـس  ینک . ادـیپ  ار 

زا دـناهدرواین ، ناـمیا  زونه  هک  یمدرم  يارب  دـهاوخیم  يو  زا  هداد و  رارق  باـطخ  دروـم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سی ،» »
فرط زا  هک   ) هناـگ هس  ناربماـیپ  توـعد  مغریلع  شناـمدرم  هک  دـنزب  لـثم  تسا -  هدـش  یفرعم  هیکاـطنا  هـب  تاـیاور  رد  هـک  يرهش - 
نینثا مهیلا  انلـسرأ  ذا  دـندزیم : زابرـس  قح  شریذـپ  ندروآ و  نامیا  زا  ناـنچ  مه  دـندوب ) هتفر  اـج  نآ  هب  ناـنآ ، تیادـه  يارب  دـنوادخ 
یموس لوسر  دـندرک ، بیذـکت  نوچ  میداتـسرف ، ار  نالوسر  زا  نت  ود  تسخن  [ 115 [ ؛ نولـسرم مکیلا  انا  اولاقف  ثلاثب  انززعف  امهوبذـکف 

هب اهنت  هن  رهـش  نآ  مدرم  میاهدمآ . امـش  تیاده ) يارب   ) تلاسر هب  ادخ ) بناج  زا   ) ام دـنتفگ  همه  ات  میدرک  رومأم  ترـصن  ددـم و  يارب 
ناربمایپ تیامح  يارب  راجن  بیبح  هک  دوب  یطیارـش  نینچ  رد  دـندرک . دـیدهت  زین  لـتق  هب  ار  ناـنآ  هکلب  دـندرواین ، ناـمیا  یهلا  ناربماـیپ 

و [ 116 [ ؛ نیلـسرملا اوعبتا  موق  ای  لاق  یعـسی  لجر  ۀنیدملا  اصقأ  نم  هحفـص 142 ]  ] ءاج و  دمآ : نانآ  دزن  رهـش ، هطقن  نیرترود  زا  یهلا ،
نالوسر دیونشب و ) نم  زا   ) مدرم يا  تفگ  دیسر و  ارف  رهـش  طاقن  نیرترود  زا  ناباتـش  مان ) بیبح   ) يدرم دندوب ) اهوگ  تفگ و  نیا  رد  )

زا سپ  تشادن . یتیخنس  مدرم  نآ  اب  اریز  درکیم ؛ یگدنز  عامتجا  زا  رود  اهنت و  رهش ، زا  ياهشوگ  رد  راجن  بیبح  دینک . يوریپ  ار  ادخ 
. دش هتشک  نانآ  تسد  هب  تفرگ و  رارق  مدرم  تیذا  رازآ و  دروم  درک ، توعد  ادخ  نالوسر  زا  يوریپ  هب  ار  موق  نآ  يو  هک  نیا 

يدابع ياههمانرب  یعامتجا و  ياهتیلاعف  زا  ندشن  لفاغ 

تاملک ندیمهف  تسا . یطیارـش  هچ  هب  رظان  ترـضح  نانخـس  نیا  مینیبب  هک  تسا  نیا  میهد  رارق  هجوت  دروم  دیاب  اج  نیا  رد  هک  ياهتکن 
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نودـب دـعب  دونـشب ، ای  دـناوخب  ار  یتیاور  ناسنا  هک  تسین  تسرد  دراد . داهتجا  یعون  تقد و  هب  جاـیتحا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا 
كرد یبوخ  هب  ار  تیاور  دویق  نحل و  دورو ، طیارـش  هک  دارفا  زا  یـضعب  دنک . لمع  نآ  يرهاظ  مومع  قالطا و  هب  یفاک  تقد  قیقحت و 

الثم دننکیم . دانتـسا  ای  لمع  تیاور  نآ  هب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  اهنآ  رد  مه  شاهنیمز  دیایب و  شوخ  ناشقاذـم  هب  یتیاور  رگا  دـننکیمن ،
ره رد  نایعیش  يهمه  هک  دنرادنپیم  نینچ  دنکیم ، یفرعم  عامتجا  زا  هدیرب  ای  نیشنهشوگ و  يدارفا  ار  نایعیش  هک  یتایاور  ندید  اب  نانآ 

شاهناخ زا  دشاب ، شدوخ  كال  رد  شرس  دیاب  تسا  هعیـش  هک  یـسک  ای  و  دننک ؛ يرود  زین  رگید  نایعیـش  یتح  مدرم  مامت  زا  دیاب  ینامز 
نینچ اب  دارفا  نیا  دنزن و ... فرح  یسک  اب  دنیبب ، ار  نارگید  رتمک  ات  دشکب  شرس  يور  ار  شیابع  دمآ ، نوریب  مه  رگا  دییایب ، نوریب  مک 

نیا هللادـمحب  ناـگرزب ، ریاـس  هللا و  همحر  لـحار  ماـما  ياـهدومنهر  بـالقنا و  تکرب  هب  اـما  دـندوب ، داـیز  بـالقنا  زا  شیپ  ییاـههقیلس 
نیا رد  دـننکیم . کسمت  تاـیاور  هنوگ  نیا  هب  هک  یناـسک  دنتـسه  راـنک  هشوگ و  مه  زونه  هتبلا  تسا . هدـش  مک  یفارحنا  ياـهشیارگ 

، رکنم زا  یهن  فورعم ، هب  رما  هک  اج  نآ  دریگیمن ؛ ار  بجاو  فیلکت  ياـج  یقـالخا ، یبحتـسم و  رما  تقو  چـیه  هک  مینادـب  دـیاب  هطبار 
چیه هب  هدش ، هداد  يدارفا  هب  صاخ  یطیارش  رد  هک  یقالخا ، تاروتـسد  هنوگ  نیا  هب  دانتـسا  تسا ، بجاو  یـسایس و ... رما  رد  تکراشم 

، هدـش دراو  ینیـشن  هشوگ  ینیزگ و  تلزع  باب  رد  هک  یتایاور  زا  دـنراد ، یبآم  شیورد  ياـهشیارگ  هک  یناـسک  تسین . حیحـص  هجو 
، دشاب نینچ  رگا  دنـشاب . هتـشادن  ترـشاعم  سک  چیه  اب  دننک و  یگدنز  عامتجا  هحفـص 143 ]  ] زا رود  دیاب  هک  دـننکیم  تشادرب  نینچ 

يرگید ناسک  رگید ، يوس  زا  دوش !؟ لمع  اهنآ  هب  دیاب  تقو  هچ  تسیک و  يارب  میراد  مالسا  رد  ام  هک  یعامتجا  فیلاکت  همه  نیا  سپ 
ياهتیلاعف دراو  رگا  هک  دننکیم  نامگ  اهنآ  دننکیم . شومارف  یلک  هب  ار  يدابع  ماکحا  دننیبیم و  ار  مالـسا  یعامتجا  تاروتـسد  طقف 

اهنزریپ يارب  دناهتـسشن ، ياهشوگ  هک  تسا  يدارفا  صوصخم  تدابع  دنرادن . یبحتـسم  تادابع  ماجنا  هب  يزاین  رگید  دندش ، یعامتجا 
نیا دـننکیم ! رپ  رکذ  نتفگ  اـعد و  نآرق و  ندـناوخ  اـب  ار  ناـشتقو  ور ، نیا  زا  دـسریمن و  ییاـج  هب  ناشتـسد  هک  تـسا  ییاـهدرمریپ  و 

يدابع و ياههمانرب  زا  سک  چـیه  دوش . لفاغ  يدابع  لیاسم  زا  یعاـمتجا ، فیلاـکت  ماـجنا  يهناـهب  هب  یـسک  هک  تسا  گرزب  یهابتـشا 
یلو دنکیم ، قرف  مه  ناشتادابع  عون  عبطلاب  تسا و  توافتم  رگیدکی  اب  دارفا  ياهزاین  یگدـنز و  طیارـش  هتبلا  تسین . زاینیب  يزاسدوخ 

ياهتیلاعف نآ  تیهاـم  مکمک  دـنک ، كرت  ار  اـهتدابع  نیا  ناـسنا  رگا  دریگیمن . ار  اـهنیا  ياـج  یعاـمتجا ، ياـهتیلاعف  لاـح ، ره  هب 
ار نآ  ياـج  يویند  يداـم و  ياـهشیارگ  دـشاب ، بجاو  يهفیظو  ماـجنا  دـصق  هب  هک  نیا  ياـج  هب  ینعی  دوشیم ؛ ضوـع  مه  یعاـمتجا 
. ددرگیم هدولآ  هانگ  هب  ناسنا  هدرکان  يادخ  دوشیم و  هدرپس  یـشومارف  هب  عرـش  ماکحا  تیاعر  دمآ ، شیپ  یتلاح  نینچ  رگا  دریگیم .

تئارق یبحتـسم ، ياهاعد  هلفان ، ياهزامن  دننام  يدابع  فیاظو  زا  هک  دـننک  رکف  دـیابن  دـنراد ، یعامتجا  مهم  ياهتیلوؤسم  هک  یناسک 
! تسا رتشیب  نآرق  متخ  دنچ  زا  شمادک  ره  باوث  هک  مینکیم  تمدخ  هعماج  هب  ردق  نآ  ام  دـنیوگب  دوخ  اب  دنتـسه و  فاعم  نآرق و ...

يدابع ياههمانرب  زا  تمدخ ، نآ  نداد  ماجنا  يارب  ناسنا  اما  تسا ، رتشیب  نآرق  متخ  زا  شباوث  دشاب ، بجاو  هفیظو و  هک  یتمدـخ  هتبلا 
هنرگو دنک ، تمدخ  هعماج  هب  دناوتب  ات  دنامیم  یقاب  وا  رد  يونعم  حور  نآ  دشاب ، هتشاد  راک  رس و  تدابع  اب  ناسنا  رگا  تسین . ینغتـسم 

. ددرگیم دساف  دوشیم و  هدز  تفآ  مه  شدوخ  دنک ، هفیظو  ماجنا  هک  نیا  ياج  هب  دوشیم و  فیعض  ناسنا  رد  یهلا  ياههزیگنا 

یعیش تیوه  ظفح  ترورض 

الثم دنکیم . قرف  صاخـشا  هب  تبـسن  دننکیم ، یگدنز  مدرم  ریاس  عامتجا و  نایم  رد  رتمک  ام  نایعیـش  هدـش  دـیکأت  تایاور  رد  هک  نیا 
، ترضح روتسد  هب  دوب ، مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  صاخ  هحفـص 144 ]  ] باحـصا زا  هعیـش و  ناگرزب  زا  یکی  هک  نیطقی ، نب  یلع 
. دنک تمدخ  مه  نایعیـش  هب  تسناوتیم  درکیم ، ظفح  ار  شدوخ  نامیا  هک  نیا  رب  هوالع  اریز  دیدرگ ؛ دیـشرلا  نوراه  ترازو  رادهدهع 
رد دـیاب  دراذـگیمن ، ءوـس  رثا  ناـشقالخا  تاداـبع و  دـیاقع ، رد  نارگید ، اـب  ترـشاعم  هک  دـنرادروخرب  یتردـق  نـینچ  زا  هـک  یناـسک 
زا دوشیمن . هتـشادرب  ام  شود  زا  نارگید  تیاده  يهفیظو  هاگ  چیه  دننک . تیادـه  ار  نارگید  ات  دنـشاب  هتـشاد  روضح  دـساف  تاعامتجا 
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تیعمج و نآ  رد  ندش  بوذ  میب  هک  دنتفرگ  رارق  دـساف  یعامتجا  نایم  رد  رگا  تسا ، فیعـض  ناشنامیا  بتارم  هک  یناسک  رگید ، يوس 
هناوتـشپ تسا و  مک  ناشتفرعم  هک  يدارفا  نینچ  مه  دـنوش . ادـج  عامتجا  نآ  زا  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  دوریم ، ناـشتیوه  نداد  تسد  زا  اـی 
ياهعماج رد  ناناملـسم  زا  هورگ  کی  رگا  دننک . ثحب  ياهنیمز  ره  رد  سک و  ره  اب  دیابن  دنرادن ، ناشدیاقع  يارب  ییوق  نانچ  نآ  یملع 

میتسه دهاش  ام  هزورما  دننک . دایز  ار  رگیدکی  اب  هطبار  ظفح و  ار  ناشدوخ  تیوه  دیاب  دنتفرگ ، رارق  دنرفاک  ای  دساف و  نانآ  تیرثکا  هک 
ظفح رگیدـکی  اـب  ار  ناـشدوخ  طاـبترا  نایعیـش  صوـصخ  هـب  ناناملـسم  زا  ییاـهتیعمج  ناملـسم ، ریغ  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  هـک 
يدح رد  مه  نآ  رازاب ، روما  رد  رگم  دنرادن ، ترـشاعم  نارگید  اب  ناشدوخ  زا  ریغ  هب  دـننکیم و  تیاعر  ار  ناشینید  ماکحا  دـناهدرک ،

بجر و هام  يهزور  هک  مدید  ار  ياهعیش  ناملـسم  ناوج  اینک ، روشک  رد  مدوخ  نم  دیاین . دراو  ياهمطل  نانآ  یلمع  ینید و  لیاسم  هب  هک 
دناهدرک ظفح  ار  ناشدوخ  نانچ  نآ  اقیرفا ، بلق  رد  مه  نآ  یحیـسم  روشک  کی  رد  نایعیـش  زا  یکدـنا  هورگ  دـشیمن . كرت  شنابعش 
نایعیـش زا  یخرب  رگید ، يوـس  زا  دـناهدشن . بوذ  هعماـج  نآ  رد  هک  نیا  لـیلد  هب  ارچ ؟ دـننکیمن . كرت  مه  ار  ناشتابحتـسم  یتـح  هـک 
دناهدش بوذ  نآ  رد  هتفرگ و  رارق  عماوج  نآ  گنهرف  ریثأت  تحت  نانچ  نآ  دـننکیم ، یگدـنز  رگید  ناملـسم  ياهروشک  رد  هک  یناریا 

هعیش مسا  طقف  دناهداد و  تسد  زا  ار  ناشدوخ  تیوه  نانآ  دنکیم . کش  زین  ناشندوب  ناملـسم  رد  یتح  دنیبیم  ار  نانآ  ناسنا  یتقو  هک 
هک دندیدیم  ار  يزور  نینچ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  سب ! دنسانشیم و  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  طقف  زین  عیـشت  زا  دنـشکیم . كدی  ار 

دیاب رتشیب  دنتسه  فیعض  راکفا  دیاقع و  رظن  زا  هک  یناسک  اصوصخم  دننک . ظفح  ار  ناشیعیش  تیوه  دندومرفیم  شرافس  نایعیش  هب 
هحفص 145] . ] ددرگن ناشبهذم  نید و  نتفر  تسد  زا  بجوم  نارگید ، اب  ترواجم  ترشاعم و  هدرکان  يادخ  ات  دنشاب  ناشدوخ  بظاوم 

لوبقم یکین  روفغم و  هانگ 

هراشا

یف ضغبا  هللا و  یف  ببحا  بدنجنبا  ای  ءائر . ناک  ام  الا  لوبقم  ربلا  لک  کتوعد و  لها  قوقع  يوس  ةروفغم  بونذـلا  لک  بدـنجنبا  ای 
« يدـتها مث  احلاص  لمع  نمآ و  بات و  نمل  رافغل  ینا  و   » لوقی هللا  ناف  کلمع  لـبقی  يدـهلاب  مصتعا  یقثولا و  ةورعلاـب  کسمتـسا  هللا و 

هلمع لبقی  يدتها  نمف  يدـهلا  اهلک  اهکالم  عوشخلاب و  الا  نیقی  نیقیب و ال  الا  لمع  لمعب و ال  الا  نامیا  نامیالا و ال  الا  لبقی  الف  [ 117]
[. 118 « ] میقتسم طارص  یلا  ءاشی  نم  يدهی  هللا  و   » البقتم توکلملا  یلا  دعص  و 

ناهانگ مامت  شزرمآ 

هدیزرمآ یهانگ  ره  کتوعد ؛ لها  قوقع  يوس  ةروفغم  بونذلا  لک  دـیامرفیم : هک  تسا  نیا  فیرـش  تیاور  زا  شخب  نیا  هلمج  نیلوا 
نأ رفغی  هللا ال  نا  دـیامرفیم : هک  میراد  میرک  نآرق  رد  ناهانگ  شزرمآ  يهراـبرد  تایناـمیا . ناردارب  قح  رد  ندرک  اـفج  رگم  دوشیم 
ره يارب  ار  نآ  زا  ریغ  دیاشخبیمن و  دوش ، هدیزرو  كرش  وا  هب  هک  ار  نیا  ادخ  املسم  [ 119 [ ؛ ءاشی نمل  کلذ  نود  ام  رفغی  هب و  كرشی 

دوجو دزرمایب  ار  نآ  دنوادخ  هک  نیا  ناکما  رگید ، ریبعت  هب  ای  دزرمآیم ، ار  یهانگ  ره  دنوادخ  هیآ ، نیا  قباطم  دیاشخب . دهاوخب ، یسک 
، دزرمآیمن ار  كرش  دیامرفیم ، هک  مه  نیا  هتبلا  دزرمآیمن . ار  نآ  ادخ  هک  تسا  هحفص 146 ]  ] یهانگ كرش  كرش ؛ هانگ  رگم  دراد ،

دنوادخ تسا ، هدش  دـحوم  هدرک و  هبوت  دـعب  هدوب و  كرـشم  البق  یـسک  رگا  هنرگ  و  دورب ، ایند  زا  كرـشم  یـسک  هک  تسا  نیا  روظنم 
هدـیزرمآ كرـش  هانگ  دـیامرفیم ، هک  نیا  زا  روظنم  نیاربانب  تسا . شزرمآ  لباق  هبوت  اب  یهانگ  ره  هک  نیا  اـمک  دزرمآیم ؛ ار  شهاـنگ 

تـسا روط  نیا  مه  ناهانگ  ریاس  ایآ  روطچ ؟ ناهانگ  ریاس  اما  دورب . ایند  زا  هبوت  نودب  دنکن و  ناربج  ار  هانگ  نیا  هک  تسا  نیا  دوشیمن ،
دنتـسین و هنوگ  نیا  ناهانگ  ریاس  دـیامرفیم ، هیآ  نیا  دوشیمن ؟ هدـیزرمآ  هجو  چـیه  هب  دورب  ایند  زا  اـهنآ  زا  هبوت  نودـب  ناـسنا  رگا  هک 
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ناهانگ الثم  دزرمایب ؛ ار  هانگ  نآ  دـنوادخ  تسا ، هدومنن  هبوت  هدرکن و  ناربج  ار  نآ  اـیند  نیا  رد  صخـش  هک  نیا  دوجو  اـب  تسا  نکمم 
زا هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا  [ 120 [ ؛ مکتائیـس مکنع  رفکن  هنع  نوهنت  ام  رئابک  اوبنتجت  نا  دزرمآیم : دنوادخ  دیامرفیم  نآرق  ار  هریغص 

رگا هک  تسا  نآ  روظنم  هک  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  نیا  ریسفت  حیضوت و  رد  مییادزیم . ار  امـش  ياهيدب  دینیزگ ، يرود  دیاهدش  یهن  اهنآ 
نینچ مه  دزرمآیم . ار  اهنآ  دـنوادخ  هریغـص )  ) کچوک ناهانگ  باکترا  تروص  رد  دزرو ، بانتجا  هریبک )  ) گرزب ناـهانگ  زا  صخش 

گرزب و ناهانگ  زا  هک  نانآ  [ 121 [ ؛ ةرفغملا عساو  کبر  نا  ممللا  الا  شحاوفلا  مثالا و  رئابک  نوبنتجی  نیذلا  دیامرفیم : يرگید  هیآ  رد 
هدافتسا زین  هیآ  نیا  زا  تسا . شزرمآ  خارف  اهنآ ] هب  تبسن   ] تراگدرورپ دنزرویم ، يراددوخ  کچوک ، ياهشزغل  زج  اهيراک ، تشز 
رارـصا دوخ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  دـشخبیم . ار  کچوک  ناهانگ  دـنوادخ  رئاـبک ، باـکترا  زا  يراددوخ  طرـش  هب  هک  تسا  هدـش 
دنوادخ دشاب  هدرکن  هبوت  نآ  زا  ناسنا  هچرگ  ار  هریغـص  هانگ  لاح ، ره  رد  دوشیم . بوسحم  هریبک  هانگ  هریغـص ، هانگ  ماجنا  رب  ندیزرو 

ییاج رد  ثحب  درادـن . یثحب  دوشیم و  هدـیزرمآ  هک  تسا  نشور  دـنک  هبوت  نآ  زا  ناسنا  رگا  هریبک ، ناهانگ  دروم  رد  اـما  و  دزرمآیم .
دوجو شزرمآ  دـیما  زین  اج  نیا  رد  دـنیامرفیم  تیاور  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دورب . ایند  زا  اـهنآ  زا  هبوت  نودـب  ناـسنا  هک  تسا 

نینچ هک  تسا  نیا  ثحب  هصالخ  هراب ، نیا  رد  تسا . نیمه  زین  هب ... كرـشی  نأ  رفغی  ـال  هللا  نا  هفیرـش : هیآ  داـفم  هک  هنوگ  ناـمه  دراد ،
، دراد دوجو  تمایق  خزرب و  ربق و  ات  توم  تارکـس  هحفص 147 ]  ] زا هک  یفلتخم  لحارم  رد  دشاب ، هتشاد  ار  تعافش  طیارـش  رگا  یـسک 

لاقم نیا  رد  هک  تسا  لقتـسم  یثحب  دوخ  تسیچ  تعافـش  طیارـش  هک  نیا  هتبلا  دش . دـهاوخ  هدـیزرمآ  لحارم  نیا  زا  یکی  رد  ماجنارس 
ماما دیـسر . دهاوخ  ییاهر  تاجن و  هب  ماجنارـس  ندوب ، بذعم  لاس  دص  ای  اههد  زا  سپ  هچرگ  یـسک ، نینچ  لاح  ره  هب  اما  دـجنگیمن ؛

ترابع نآ  دراد و  انثتـسا  کی  هدعاق  نیا  دیامرفیم  ناهانگ ، همه  شزرمآ  یلک  لصا  رب  دیکأت  نمـض  تیاور  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص 
رازآ و يانعم  هب  قع »  » هشیر زا  قوقع » . » کتوعد لـها  قوقع  يوس  ةروفغم  بونذـلا  لـک  یناـمیا : ناردارب  قح  رد  ندرک  اـفج  زا  تسا 
اهنآ و قوقح  عییـضت  بجوم  نانآ  ندرک  تیذا  رازآ و  ینامیا و  ناردارب  اـب  يراتفردـب  هک  تسا  نشور  تسا . ندرک  يراتفردـب  تیذا و 

بجوم هچنآ  رگم  دوشیم ، هدیزرمآ  یهانگ  ره  هک  تسا  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نخـس  نیا  يانعم  نیاربانب  دوشیم . نانآ  هب  يافج 
قح تسا . سانلا  قح  نوچ  هک  تسا  نیا  دوشیمن  هدـیزرمآ  هک  مه  بلطم  رـس  ددرگ . ناـنآ  هب  ياـفج  یناـمیا و  ناردارب  قوقح  عییـضت 

. دبلطب تیلح  وا  زا  دنک و  یضار  ار  قح  بحاص  دیاب  ناسنا  دوشیمن و  هدیزرمآ  مه  هبوت  اب  یتح  سانلا 

لامعا هدننک  دساف  ایر 

هک ییاهراک  مییوگب ، دیاب  هلمج  نیا  حیضوت  رد  دشاب . ایر  هک  هچنآ  رگم  دوشیم  لوبق  یبوخ  راک  ره  ءائر : ناک  ام  الا  لوبقم  ربلا  لک  و 
یضارغا هب  ای  دهدیم ، ماجنا  دنوادخ  يدونـشخ  اضر و  يارب  یهلا و  هزیگنا  هب  ار  اهنآ  ای  دنتـسین : جراخ  لاح  ود  زا  دهدیم  ماجنا  ناسنا 

ناسنا ینعی  دوشیم ؛ ریبعت  ایر »  » هب نآ  زا  یمالـسا  فراعم  رد  هک  تسا  ییامندوخ  رهاظت و  یهلا ، ریغ  ضارغا  نیرتجـیار  زا  یکی  رگید .
ایر هزیگنا  يراک  رد  رگا  دنیامرفیم ، ترـضح  دهد . ماجنا  دننک ، فیرعت  وا  زا  دیایب و  ناشـشوخ  دننیبب و  نارگید  هک  نیا  يارب  ار  يراک 

درادن و یتیلباق  نینچ  اتاذ  لصا  ییایر  لمع  اما  دوش ، عقاو  یهلا  هاگرد  لوبق  دروم  هک  تسه  نیا  لباق  اتاذ  لمع  نآ  دشابن ، ییامندوخ  و 
بـسانم هب  هتـشذگ  تاسلج  زا  یکی  رد  هک  دراد  بتارم  زین  نتـشاد  راـک  رد  یهلا  تین  هتبلا  دـش . دـهاوخن  عقاو  لوبق  دروم  هجو  چـیه  هب 

لوبق ار  نآ  دـنوادخ  تسا ، تسرد  تین  لصا  نوچ  دـشاب ، هتـشاد  هک  ار  بتارم  نیا  زا  کی  ره  لاح  ره  هب  یلو  میتشاد ، نآ  هب  ياهراـشا 
يدایز تمحز  نآ  ماجنا  يارب  دـشاب و  هتـشاد  يداـیز  مجح  دـشاب ، هحفـص 148 ]  ] مهم هک  مه  ردـق  ره  ییایر  راک  لـباقم ، رد  دـنکیم .
نتـشاد یهلا  هزیگنا  هک  دننکیم  هراشا  يدروم  هب  ترـضح  همادا ، رد  درک . دهاوخن  لوبق  ار  نآ  زگره  لاعتم  يادخ  دشاب ، هدـش  هدیـشک 

اهراک ریاس  هب  تبسن  نآ  رد  يایر  هوالع ، هب  تسا . رتلکشم  اهراک  ریاس  زا  شندوبن  ادخ  ریغ  رطاخ  هب  ایر و  زا  نآ  ندوب  يراع  نآ و  رد 
اعقاو هک  یلاح  رد  دراد  یهلا  هزیگنا  هک  دـنک  روصت  ییاج  رد  دوش و  هبتـشم  ناـسنا  دوخ  رب  رما  تسا  نکمم  یتح  تسا و  دوهـشم  رتمک 
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. تسا ضغب  بح و  هلأسم  نآ  و  تسین ؛ هنوگ  نیا 

تبحم رد  یتح  صولخ 

رطاخ هب  نک  ینمـشد  ادـخ و  رطاخ  هب  نک  یتسود  بدـنج ، رـسپ  يا  هللا ؛ یف  ضغبا  هللا و  یف  ببحا  بدـنج  نب  ای  دـنیامرفیم : ترـضح 
ادخ يارب  دیاب  تسا -  ینورد  یبلق و  يرما  هک  تاینمـشد -  یتسود و  تضغب ، بح و  یتح  تیرهاظ ، راتفر  لامعا و  زا  ریغ  ینعی  ادخ ؛
بلج يارب  اـهنت  مه  نآ  يرادیم  نمـشد  مه  ار  یـسک  رگا  دـشاب و  یهلا  هزیگنا  هب  طـقف  طـقف و  يرادیم  تـسود  ار  یـسک  رگا  دـشاب .

شیاهینمـشد اهیتسود و  همه  دهاوخب  ناسنا  هک  صوصخ  هب  لکـشم ، سب  تسا  يراک  نیا ، هک  درک  ناعذا  دیاب  دـشاب . یهلا  تیاضر 
لامعا اهنت  هن  هک  دسرب  ياهلحرم  هب  دنک  یعـس  دیاب  دـناوتیم و  ناسنا  كولـس ، ریـس و  لامک و  بتارم  رد  همه ، نیا  اب  دـشاب . هنوگ  نیا 
يراـک ناـسنا  هک  نیا  تسا و  یبلق  يرما  هنیک  تبحم و  دـشاب . ادـخ  يارب  زین  شاهنیک  تبحم و  هک  شقاـفنا ، هزور و  زاـمن و  شیرهاـظ ،

، نکمم ریغ  میوگیمن  دشابن ، حرطم  ادخ  ریغ  ياهرذ  دریگب و  رظن  رد  ار  ادخ  طقف  يرگید  هب  تبـسن  شاینمـشد  یتسود و  رد  هک  دنکب 
رایـسب دسرب . ياهجرد  نینچ  هب  دناوتیمن  دوخ  ناسنا  دنکن  کمک  دنوادخ  ات  دـبلطیم و  يرایـسب  شالت  تسا و  راوشد  رایـسب  هتبلا  یلو 

دشاب و دیماان  دیابن  ناسنا  تروص  ره  رد  اما  دشاب . هللا » یف   » صلاخ دصرددص  ناشتبحم  دنـشاب و  هدیـسر  دـح  نیا  هب  هک  یناسک  دـنمک 
تاقیفوت هللا  ءاش  نا  درک و  دهاوخ  کمک  زین  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  دـهد ؛ ماجنا  ار  دوخ  شالت  یماقم  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  یتسیاب 

تسین انعم  نیا  هب  دشاب ، ادخ  يارب  دص  رد  دص  نامتبحم  مییوگیم ، هک  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  دومن . دهاوخ  ناسنا  لماش  ار  دوخ  صاخ 
دشاب ام  دوجو  رد  دیابن  رتشیب  لیصا  هحفص 149 ]  ] تبحم کی  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  میشاب ، هتشادن  تسود  ار  یـسک  ادخ  زا  ریغ  هک 
دنتسه نامردام  ردپ و  نوچ  هن  میراد ، تسود  ار  ردام  ردپ و  رگا  الثم  دنشاب ؛ هتشاد  رارق  تبحم  نیا  عاعش  رد  هیاس و  رد  اهتبحم  هیقب  و 

نیدـلاولاب هایا و  الا  اودـبعت  الأ  کبر  یـضق  و  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هک  دـشاب  لیلد  نیا  هب  هکلب  میراد ، یبسن  ینوخ و  هطبار  اهنآ  اـب  و 
نیمه هب  دـناوتیم  زین  ناتـسود  ناگتـسب و  دـنزرف و  رـسمه و  نز و  یتسود  [ 123 . ] کیدـلاول یلرکـشا و  نأ  هک : نیا  اـی  [ 122 ، ] اناسحا

نانآ ادخ  دنتسه و  ادخ  ناتسود  نانآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  میراد  تسود  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  ربمایپ و  یتح  رگا  ام  دشاب . تروص 
 - هللااب ذاـیعلا  رگا -  [ 124 . ] یبرقلا یف  ةدوملا  ـالا  ارجأ  هیلع  مکلئـسأ  ـال  لـق  تسا : هدومرف  رما  ناـنآ  یتـسود  هب  ار  اـم  دراد و  تسود  ار 

یماقم هب  تسناوت  ناسنا  رگا  لاح  ره  هب  میتشادیم ؟ اهنآ  هب  تبـسن  یتبحم  هچ  ام  تشادیمن ، تسود  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  دـنوادخ 
بلق دومرف : هک  دسریم  اج  نآ  هب  هاگ  نآ  دشابن ، نآ  رد  ادخ  ریغ  تبحم  ياهرذ  دوش و  دنوادخ  تبحم  زا  ولمم  رـسارس  شبلق  هک  دسرب 

هدولآ و لد  بلق و  ره  هن  تسا ، روظنم  یبـلق  نینچ  تسا ، دـنوادخ  شرع  نمؤـم  بلق  دـناهدومرف  هک  نیا  [ 125 . ] نمحرلا شرع  نمؤملا 
دوخ شرع  ار  نآ  دـنوادخ  دراد  دوجو  یناطیـش  ياهتبحم  قیالع و  اهسوه ، ایند ، تبحم  یگدولآ و  ناسنا  رد  هک  یماگنه  ات  یکاپان .
تاذ زا  تناعتـسا  دنوادخ و  ناماد  هب  ندرب  هانپ  یهلا ، مکحم  هریگتـسد  هب  ندز  گنچ  زین  یماقم  نانچ  هب  ندیـسر  هار  داد . دـهاوخن  رارق 

. تسا وا  سدقا 

دنوادخ هب  ماصتعا  کسمت و 

نمؤی توغاطلاب و  رفکی  نمف  میناوخیم : یـسرکلا  ۀیآ  رد  تسا . یقثولا » ةورع  هب  کسمت   » ینآرق تایبدا  رد  هتفر  راک  هب  ریباعت  هلمج  زا 
کـسمتسا دـقف  نسحم  وه  هللا و  یلا  ههجو  ملـسی  نم  تسا : هدـمآ  نینچ  زین  نامقل  هروس  رد  [ 126 . ] یقثولا ةورعلاب  کسمتـسا  دقف  هللااب 

یقثولا ةورع  هب  کسمت  هحفـص 150 ] «. ] هریگتـسد نیرتنئمطم  : » دوشیم یقثولا » ةورع   » یظفللا تحت  يهمجرت  [ 127 . ] یقثولا ةورعلاب 
رد تقد  نآ ، دوشیم و  هجوت  نآ  هب  رتمک  دیاش  هک  تسا  هتفهن  یتفاطل  تقد و  ریبعت  نیا  رد  هریگتـسد . نیرتنئمطم  هب  ندز  گنچ  ینعی 

یعاد ناسنا  يداع  تلاح  رد  دـنزیم . گنچ  نآ  هب  دبـسچیم و  ياهریگتـسد  هب  ناسنا  تقو  هچ  ـالوصا  مینک  هجوت  هک  تسا  هلأـسم  نیا 
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هک تسا  یتقو  رد  نآ  رد  نتخادـنا  گنچ  نتفرگ و  يزیچ  هب  ار  دوخ  تسد  دـنکفیب . گـنچ  نآ  رد  دریگب و  يزیچ  هب  ار  شتـسد  درادـن 
هب دنکیم ، تینما  ساسحا  هتسشن و  ای  هداتسیا  تحار  ناسنا  تسا و  يداع  طیارش  هک  یمادام  هنرگ  و  دشاب ، هجاوم  طوقس  رطخ  اب  ناسنا 
رد نآ  ره  وت  هک  شاب  رکذتم  ناسنا  يا  هک  دـنک  اقلا  ام  هب  ار  بلطم  نیا  دـهاوخیم  یقثولا » ةورع   » ریبعت اب  نآرق  دـنزیمن . گنچ  يزیچ 

یمتح تتکاله  طوقـس و  یبسچن  مکحم  ياهریگتـسد  هب  رگا  هک  ییاهر ، نامـسآ  نیمز و  نایم  هظحل  ره  ییوگ  یتسه ، طوقـس  ضرعم 
ماـن هب  ياهرد  درک ؛ یهاوـخ  طوقـس  نآ  رد  ینک  تلفغ  ياهظحل  رگا  هک  هدوـشگ  ناـهد  تیاـپ  ریز  رد  شتآ  زا  رپ  یکاـنلوه  هرد  تسا .

نیرتمکحم و هب  کسمت  نآ  يرادن و  رتشیب  تاجن  هار  کی  یتیعـضو ، نینچ  رد  رگید ، يوس  زا  نازوس . رایـسب  يدبا و  یـشتآ  اب  منهج ،
رطخ و نینچ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتـسویپ  هک  دـنک  ادـیپ  یلاح  نینچ  ناـسنا  رگا  تسا . لاـعتم  يادـخ  ینعی  ملاـع ، هریگتـسد  نیرتنئمطم 
رد قح  سدقا  تاذ  هب  تبـسن  میلـست  تلاح  هاگ  نآ  دبایب ، یهلا  هریگتـسد  هب  ندیبسچ  رد  زین  ار  شتاجن  هار  اهنت  دنیبب و  یکانلوه  طوقس 

نامـسیر نتفرگ  نادواج ، باذع  نازوس و  شتآ  نیا  زا  وا  تاجن  هار  اهنت  دنیبیم  هک  ارچ  دنکیم ؛ ادخ  میلـست  ار  دوخ  دوشیم و  ادیپ  وا 
نینچ رد  هک  یناـسنا  تسا ، یعیبط  نینچ  مه  رادهگن . ارم  ایادـخ  هک : دـنکیم  تساوخرد  هنازجاـع  هک  تسا  اـج  نیا  تسا . یهلا  مکحم 

و نسحم »  » درک و دـهاوخن  وا  هتفگ  زا  ریغ  هب  يراک  دـباییمن ، ادـخ  زا  ریغ  یـشخب  تاجن  هدرک و  ریگ  یگراـچیب  يراـتفرگ و  تیعـضو 
هک یلاـح  رد  ار -  دوخ  سک  ره  و  [ 128 [ ؛ یقثولا ةورعلاب  کسمتـسا  دقف  نسحم  وه  هللا و  یلا  ههجو  ملـسی  نم  و  دش : دهاوخ  راکوکین 
رد مه  نآ  تسا و  یقثولا » ةورع   » هیبش هک  يرگید  ریبعت  تسا . هدز  گنچ  رتراوتسا  ینامسیر  رد  اعطق  دنک ، ادخ  میلست  دشاب -  راکوکین 

ياج رد  [ 129 . ] اـعیمج هللا  لـبحب  اومـصتعا  و  میناوخیم : نارمع  لآ  هروـس  رد  تسا . هللا » هحفـص 151 ]  ] لبح هب  ماصتعا  ، » هدـمآ نآرق 
هدش تیاده  تسار  هار  هب  اققحم  دوش  هدنهانپ  ادـخ  هب  سک  ره  [ 130 [ ؛ میقتسم طارـص  یلا  يده  دقف  هللااب  مصتعی  نم  دیامرفیم : رگید 
یهار نیا  زج  میوش و  هدنهانپ  یهلا  ناماد  هب  دیاب  يورخا  يویند و  کلاهم  زا  تاجن  يارب  يزیچ . هب  ندش  هدنهانپ  ینعی  ماصتعا » . » تسا
اتعیبط درادن ، یهلا  ناماد  زج  یهانپ  هک  تفایرد  دوجو  مامت  اب  هک  دیسر  اج  نیا  هب  درک و  ادیپ  یـساسحا  نینچ  اعقاو  یـسک  رگا  میرادن .
طارـص یلا  يدـه  دـقف  هللااب  مصتعی  نم  دـش : دـهاوخ  حالـصا  وا  ياهراک  همه  هک  تسا  اج  نیا  تخادـنا و  دـهاوخ  وا  ناـماد  هب  ار  دوخ 

قلعم نامسآ  نیمز و  نایم  ار  دوخ  نآ  ره  هک  یسک  اما  دوش ؛ لفاغ  ادخ  زا  ناسنا  هک  ددرگیم  طلسم  ناسنا  رب  یماگنه  ناطیـش  میقتـسم .
نینچ تسین ، وا  زج  يریگتسد  ادخ و  زج  یهانپ  هک  دنیبیم  و  دـنکیم ، ساسحا  دوخ  شوگ  رانک  ار  طوقـس  رطخ  هظحل  ره  دـنیبیم و 
لفاغ دوخ  هرطاخم  رپ  طیارـش  تیعـضو و  نیا  زا  ناسنا  هک  دیآیم  شیپ  ینامز  تلفغ  دش . دـهاوخن  لفاغ  ادـخ  زا  زین  هظحل  کی  یناسنا 

توکلم رد  دریگیم و  هلـصاف  نیمز  زا  هاگ  نآ  دـش ، هللا  لبح  هب  کسمتم  یهلا و  ناماد  هب  تسد  هتـسویپ  رگا  ناـسنا  زین  وس  نآ  زا  دوش .
یلا دعـص  هلمع و  لـبقی  يدـتها  نمف  يدـهلاب ... مصتعا  یقثوـلا و  ةورعلاـب  کسمتـسا  و  بدـنج ... نـب  اـی  دریگیم : جوا  دوریم و  ـالاب 

زا تاجن  رارف و  هار  و  نادواج ، تسه  یمنهج  درک  نیقی  یتقو  دشاب . هدیـسر  نیقی »  » هب ناسنا  هک  دهدیم  خر  یتقو  اهنیا  همه  توکلملا .
حلاص وکین و  ار  شلمع  دهدیم ، رارق  دوخ  شوگ  هزیوآ  ار  وا  تاروتسد  دوریم ، ادخ  غارـس  هب  هاگ  نآ  تسا ، ادخ  هب  ندرب  هانپ  زین  نآ 

الا نامیا  نامیالا و ال  الا  لبقی  الف  دـنکیم : عوشخ  ادـخ  لباقم  رد  دوجو  مامت  اب  دوشیم و  ادـخ  هب  نامیا  زا  ولمم  شبلق  لد و  دـنکیم ،
يدهی هللاو   » البقتم توکلملا  یلا  دعـص  هلمع و  لبقی  يدتها  نمف  يدهلا  اهلک  اهکالم  عوشخلاب و  الا  نیقی  نیقیب و ال  الا  لمع  لمعب و ال 

ام همه  هب  ار  شیالعا  توکلم  یلاع و  تاماقم  نیا  هب  ندیـسر  تیاده و  قیفوت  لاعتم  يادـخ  میراودـیما  میقتـسم .» طارـص  یلا  ءاشی  نم 
هحفص 153] . ] دیامرف تمحرم 

یهلا راوج  هب  ندیسر  هار 

هراشا

قداص نایوجهر  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


کنیع و ال بصن  توملا  لعجا  ایندـلا و  کیلع  نهتلف  هراوج  یف  سودرفلا  نکـست  هراد و  یف  لیلجلا  رواجت  نا  تببحا  نا  بدـنجنبا  ای 
. ترخا ام  کیلع  تمدق و  ام  کل  نا  ملعا  دغل و  ائیش  رخدت 

نانمؤم تمه  تفرعم و  تاجرد 

رگا دراد . توافت  رگیدـکی  اب  اتاذ  زین  دارفا  تمه  تسا و  تواـفتم  نید  قیاـقح  هب  تبـسن  دارفا  تفرعم  دراد ، یبتارم  ناـمیا  هک  مینادیم 
نامیا نآ  دوجو  هب  دسانـشب و  تسرد  ار  فده  نآ  الوا ، دیاب  تسا ، نآ  هب  ندیـسر  لابند  هب  هک  دراد  رـس  رد  دـنلب  یلاع و  یفدـه  ناسنا 

رد تسا ، فیعـض  ناشنامیا  تفرعم و  هک  يدارفا  دـهد . ماجنا  زین  ار  دـنلب  فدـه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  مزال  شـالت  اـیناث ، دـشاب و  هتـشاد 
یناسک اما  دنیآ . لیان  دوخ  دنلب  فادها  هب  رتشیب  شالت  اب  هک  درک  دنهاوخ  ادـیپ  ار  تمه  یگدامآ و  نیا  دوخ ، تفرعم  تیوقت  تروص 

هچ ترخآ  هب  تبـسن  اـیند  روما  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  دـنرادن -  يدـنلب  تمه  مه  ییاـیند  روـما  رد  یتـح  تسا و  فیعـض  ناـشتمه  هک 
دارفا نیا  هب  تشاد . دنهاوخن  یتفرـشیپ  یقرت و  هنوگ  چیه  دشاب ، مهارف  ناشیارب  نامیا  تفرعم و  يهنیمز  هک  مه  ردـق  ره  دراد -  یتیعقوم 
هبترم رظن  زا  مه  نانمؤم ، هتبلا  دـننک . باختنا  ار  حیحـص  هار  هیلاع ، فادـها  هب  ندیـسر  يارب  دوخ ، تمه  تیوقت  اـب  اـت  داد  رادـشه  دـیاب 
یبرم کـی  ماـقم  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تـیاور ، زا  شخب  نـیا  رد  دـنراد . ییاـهتوافت  رگیدـکی  اـب  تـمه ، رظن  زا  مـه  ناـمیا و 

هب هحفـص 154 ]  ] طقف هک  دنیامن  هلأسم  نیا  هجوتم  ار  اهنآ  ینعی  دنـشخب ؛ یلاعت  ار  نانمؤم  تمه  نایعیـش ، رد  هزیگنا  داجیا  اب  دنهاوخیم 
ماجنا هک  دنتـسه  هتکن  نیا  هجوتم  دنراد  نامیا  داعم  هب  هک  یناسک  دشاب . نیا  زا  شیب  ناشتمه  هکلب  دنـشابن ، منهج  باذـع  زا  ییاهر  رکف 

دارفا نیا  دنامب . ظوفحم  ناشنامیا  ات  دنوشن  بکترم  ار  ناهانگ  نآ  دننکیم  یعـس  اذل  ددرگیم ، يدـبا  باذـع  بجوم  اهراک  زا  یـضعب 
يهبترم نیرتنییاپ  نیا  دننکیم . ادیپ  تاجن  هدش  هک  مه  تعافـش  يهطـساو  هب  اتیاهن  دنـشاب ، هتـشاد  خزرب  ملاع  رد  مه  ییاهباذـع  رگا 

ناج عقوم  رد  مه  هک  دـنیامن  لمع  ياهنوگ  هب  اـیند  نیا  رد  دـننکیم  یعـس  دـنرادروخرب  يرتـالاب  تمه  زا  هک  یناـسک  اـما  تسا . ناـمیا 
اهنت نانآ  تسا ؛ رتالاب  مه  نیا  زا  ناشتمه  هک  دنتسه  مه  یناسک  دنوشن . باذع  هب  التبم  خزرب  ملاع  رد  مه  ربق و  لوا  بش  رد  مه  ندنک ،

زا زین  تشهب و  رد  رتدـنلب  یتاجرد  رتیلاع و  یتاماقم  زا  دـهاوخیم  ناشلد  هکلب  دـننکیمن ، افتکا  منهج  زا  تاجن  باذـع و  زا  ییاهر  هب 
زا یخرب  رد  تسین . شرامـش  لـباق  هک  ياهنوـگ  هب  تـسا  داـیز  رایـسب  تـشهب  تاـجرد  دـنوش . دـنمهرهب  ترخآ  رد  رتشیب  ییاـهتمعن 

يهلـصاف هک  نیا  هتبلا  هجرد . رازه  شـش  زا  شیب  ینعی  تـسا ؛ هدـش  رکذ  نآرق  تاـیآ  دادـعت  اـب  ربارب  تـشهب  تاـجرد  دادـعت  تاـیاور ،
رگیدـکی هب  يدایز  توافت  هبترم  ماقم و  رظن  زا  مه ، یتشهب  نانمؤم  ور ، نیا  زا  تسا . رگید  یثحب  دوخ  مینک  باـسح  ردـقچ  ار  تاـجرد 

ادـخ هب  لد  اهنت  اهنآ  دـننزیم . اپ  تشپ  مه  تشهب  ياهتمعن  ذـیاذل و  هب  هکلب  ایند ، هب  اهنت  هن  هک  دنتـسه  یناـسک  رخآ  يهتـسد  دـنراد .
هتبلا دنـشیدنایمن . يزیچ  هب  وا  تیاضر  زج  هک  تسا  هتفرگ  ياج  ناشلد  رد  ادـخ  تبحم  نانچ  نآ  دـنبلطیم ؛ ار  وا  تیاضر  دـنهدیم و 

هک تسا  دنلب  ناشتفرعم  ردق  نآ  اهنآ  یلو  دنراد ، تسود  ار  تشهب  ياهتمعن  مدرم  يهمه  زین  دیآیمن ، شـشوخ  باذـع  زا  سک  چـیه 
کیدزن ادـخ  هب  رتشیب  هک  تسا  نیا  اهنآ  مه  مامت  درادـن . شزرا  ناـشیارب  يرگید  زیچ  چـیه  وا  ناوضر  یهلا و  ياـقل  تذـل  لـباقم  رد 

نوعرف یتقو  دراد . بلطم  نیمه  هب  هراشا  تسا ، هدمآ  زین  نآرق  رد  دربیم و  راک  هب  دوخ  ياعد  رد  نوعرف  رـسمه  هک  مه  يریبعت  دـنوش .
: دنکیم ضرع  دنوادخ  هب  باطخ  دش ، دهاوخ  هتشک  درادن  رب  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  هب  نامیا  زا  تسد  رگا  هک  درک  دیدهت  ار  وا 

اهیتخس اههجنکش و  عاونا  وا  هدب . رارق  تشهب  رد  تدوخ  دزن  رد  ياهناخ  نم  يارب  اراگدرورپ  [ 131 [ ؛ ۀنجلا یف  اتیب  كدنع  یل  نبا  بر 
زا ار  تشهب  ياهتمعن  زا  يدنمهرهب  ای  هحفص 155 ]  ] منهج و باذع  زا  تاجن  وا  دنامب . ظوفحم  شنامیا  هک  نیا  يارب  دیرخ  ناج  هب  ار 
ادخ هتبلا  تسا . برق  ماقم  نامه  نیا  مشاب ؛ وت » راوج  كدنع :  » ماقم رد  مهاوخیم  دیوگیم  ادخ  هب  هکلب  دنکیمن ، تساوخرد  دـنوادخ 

دـشاب دایز  ردق  نآ  دناوتیم  ادخ  اب  قشاع  يهدنب  يونعم  هطبار  یلو  دشاب ، هتـشاد  ینامـسج  يهناخ  کی  هللااب -  ذایعلا  هک -  تسین  مسج 
ایادخ دنیوگب  اعد  رد  دنـشوپب و  مشچ  زیچ  همه  زا  هک  دنرادن  یتمه  نینچ  اهناسنا  همه  دنـشاب . کیدزن  رگیدکی  هب  هیاسمه  ود  لثم  هک 
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يهدـنب هجوت  یلو  زیچ ، همه  نتـشاد  ینعی  ندوب  ادـخ  راوج  رد  هتبلا  مشاـب . وت  راوـج  رد  مراد  تسود  مهاوـخیم و  ار  وـت  برق  اـهنت  نم 
يهمه شبوبحم  هب  ندیـسر  يارب  هک  یقـشاع  لثم  دـشاب ؛ هتـشادن  ادـخ  اب  ياهلـصاف  دـهاوخیم  طقف  هکلب  تسین ، اـهنآ  هب  الـصا  قشاـع 

هک نیمه  درذگیم ، وا  هب  هچ  اج  نآ  رد  هک  تسین  هجوتم  الـصا  وا  دشاب ، وا  رانک  رد  هشیمه  ات  دنکیم  لمحت  ار  اهیتخـس  تالکـشم و 
هک نیا  ياج  هب  یمدآ  ات  تسا  مزال  دنلب  یتمه  ماقم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  هتبلا  تسا . مهارف  شیارب  زیچ  همه  دشاب ، کیدزن  شبوبحم  هب 

للجم و ياهرـصق  نیعلاروح و  لیبق  زا  یتشهب  ياهتمعن  هب  ندیـسر  منهج و  شتآ  یهلا و  باذـع  زا  ییاهر  هب  فوطعم  شهجوت  ماـمت 
. ریخ ای  تسا  کیدزن  ادخ  هب  ایآ  هک  دراد  فوطعم  نیا  هب  طقف  ار  شهجوت  دشاب ، نآ  دننام  ذیذل و  ياهاذغ 

ادخ برق  ماقم  هب  ندیسر  هار 

وا ناوضر  ناسنا  هک  دناودب  هشیر  لد  رد  وا  تبحم  ادخ و  تفرعم  نانچ  نآ  هک  تسا  نیا  دشاب  ادخ  برق  هب  اهنت  ناسنا  هجوت  هک  نیا  هار 
نیا زا  ناسنا  یتقو  اریز  تسا ؛ ایند  نیمه  رد  نآ  تامدـقم  ندومن  مهارف  یماقم ، نینچ  هب  ندیـسر  يهمزال  درادـب . مدـقم  يزیچ  ره  رب  ار 
منهج باذع  زا  تاجن  يارب  دیاب  هک  هنوگ  نامه  نخـس ، رگید  هب  دوش . کیدزن  ادخ  هب  هک  دهد  ماجنا  يراک  دـناوتیمن  رگید  تفر  ایند 

ایند نیمه  رد  ار  شتامدقم  دـیاب  دـهاوخیم  ار  ادـخ  راوج  هک  مه  یـسک  درک ، شالت  ایند  نیمه  رد  یتشهب ، ياهتمعن  زا  يدـنمهرهب  و 
يارب ات  دوش  بجوم  دزاس و  رود  یلـصا  فدـه  نآ  زا  ار  اـم  تسا  نکمم  یناـسنا  زیارغ  اـهسوه و  اوه و  اـیند ، ياـههبذاج  دـنک . مهارف 

هب دـیاب  هک  میوشیم  لفاغ  میتسه و  هچ  لابند  هک  مینکیم  شومارف  تاقوا  زا  يرایـسب  ام  مینک . شالت  رتمک  دـنلب  نامرآ  نآ  هب  ندیـسر 
نآ هب  دهاوخیم  ناشلد  هتـسویپ  دنهاگآ و  یماقم  نینچ  دوجو  هب  دنتـسه  دـنلب  یتمه  ياراد  زین  یناسک  اما  میـسرب . یماقم  هچ  هب  اجک و 
نیا اهنآ  لکشم  دنرادرب . هار  رس  زا  ار  عناوم  دننک و  هلباقم  تالکشم  هحفص 156 ]  ] اب دیاب  هنوگچ  هار  نیا  رد  دننادیمن  اما  دنسرب ، ماقم 

، تیاور زا  شخب  نیا  رد  ترـضح  نابطاخم  دنبای . تسد  ماقم  نیا  هب  رتدوز  رتهب و  ات  دنهد  ماجنا  دـیاب  ییاهراک  هچ  دـننادیمن  هک  تسا 
بدنج نب  هللادبع  هب  ترضح  دننادیمن . ار  فده  هب  ندیسر  هار  دنلب ، تمه  نتشاد  تروص  رد  ای  تسا و  فیعض  ناشتمه  هک  دنايدارفا 

نایم رد  هک  يریگب  جوا  ردـق  نآ  ینعی  یـشاب ؛ هتـشاد  یگیاـسمه  ترواـجم و  تلـالج  بحاـص  يادـخ  اـب  یهاوخیم  رگا  دـنیامرفیم :
ادیپ یلاعت  یقرت و  مه  نانمؤم  نایم  رد  يوش و  رود  یناطیش  یناویح و  تسپ  بتارم  زا  دشاب و  رتشیب  همه  زا  ادخ  هب  تتبـسن  تاقولخم ،
راوخ ترظن  رد  ایند  هک  ینک  يراک  دیاب  تسا ، ادخ  ماقم  هکلب  تسین  تاقولخم  ماقم  رگید  نآ  زا  دعب  هک  يریگب  رارق  یماقم  رد  ینک و 

زا زارف  نیا  رد  ترـضح  ایندـلا ؛ کیلع  نهتلف  هراوج  یف  سودرفلا  نکـست  هراد و  یف  لیلجلا  رواـجت  نا  تببحا  نا  بدـنج  نب  اـی  دـشاب :
رد ایند  هک  تسا  نیا  ینک  یط  ار  هار  نیا  یناوتن  هک  دوشیم  بجوم  هچنآ  دنیامرفیم ، یقالخا  یلک  يهیـصوت  کی  نایب  اب  دوخ ، نانخس 

فده نآ  یناوتیمن  دوریمن و  ادخ  غارس  تلد  رگید  يراپسیم ، نآ  هب  لد  دوشیم و  بلج  ایند  هب  تهجوت  یتقو  تسا . گرزب  ترظن 
تهجوت اریز  يوشیم ؛ رترود  ماقم  نآ  زا  دـنک ، هولج  وت  مشچ  رد  رتشیب  اـیند  قرب  قرز و  هچ  ره  يراد . هاـگن  هدـنز  تدوخ  لد  رد  ار 

. دـنکیمن هجوـت  رگید  لـیاسم  هب  دـنکیم و  راـک  ناـمه  يارب  دـش ، فوـطعم  هک  يزیچ  ره  هـب  ناـسنا  هجوـت  دوـشیم . نآ  هـب  فوـطعم 
دـناشکیم و دوخ  لابند  هب  ار  ام  شوگ  مشچ و  نوچ  دوشیم ؛ نامیا  یلاع  تاماقم  هب  ندیـسر  يارب  اـم  شـالت  زا  عناـم  اـیند  ياـههبذاج 

. دنامیمن یقاب  نآ  رد  ادخ  تبحم  يارب  ییاج  رگید  تفر ، ایند  غارس  هب  لد  یتقو 

ترخآ يارب  هریخذ  گرم و  دای 

نینمؤملاریما دراوم ، یـضعب  رد  اـما  دـشاب ، هدـشن  اـیند  یتسپ  هب  ياهراـشا  نآ  رد  هک  تفاـی  ناوتب  ار  هغالبلاجـهن  زا  ياهبطخ  رتمک  دـیاش 
نینمؤـملاریما تسا . هدـنزرا  رایـسب  ترـضح  ناتـسود  ناگدنونـش و  يارب  هک  دراد  اـیند  هـب  تبـسن  هدـنبوک  رایـسب  یتاریبـعت  مالـسلاهیلع 

نآ بآ  هک  دننکیم  هیبشت  یبآ  فرظ  زا  هدنام  یقاب  تبوطر  هب  ار  ایند  يرذگدوز  يرادقمیب و  دوخ ، ياههبطخ  زا  یکی  رد  مالسلاهیلع 
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هجوت نآ  هب  دوخ  یگنـشت  عـفر  يارب  هحفـص 157 ]  ] ناـسنا هک  دـنامیم  بآ  ردـقچ  رگم  یفرظ  نینچ  رد  [ 132 . ] دنـشاب هدرک  یلاخ  ار 
يهرابرد رگید ، ییاج  رد  ترـضح  تسا . رتمک  زین  رادقم  نیا  زا  نآ ، ياهتمعن  ترخآ و  اب  هسیاقم  رد  تسا  ایند  رد  هچنآ  همه  دـنک !؟

یمالک رتاـسر ، ریبعت  نیا  زا  [ 133 . ] تسا رتتیمها  مک  مه  یماکز  زب  ینیب  بآ  زا  نم  رظن  رد  اـیند  دـنیامرفیم : اـیند  یـشزرایب  یتسپ و 
ماذج ضرم  هب  التبم  صخـش  تسد  رد  هک  تسا  هدرم  كوخ  يهدیـسوپ  ناوختـسا  لثم  ایند  دناهدومرف : نایب  رگید  ياهبطخ  رد  هک  تسا 

الاح دـنک . هاگن  اهنآ  هب  دـنکیمن  تبغر  یـسک  هک  دـنوشیم  تشز  ردـق  نآ  دـندرگیم  ضرم  نیا  هب  التبم  هک  یـصاخشا  [ 134 . ] دشاب
 - دریگب وا  زا  مه  لگ  يهخاش  کی  دـنکیمن  تبغر  یتح  ناسنا  هک  كانتـشحو -  يهفایق  نآ  اب  يدرف  نینچ  تسد  رد  رگا  دـینک  روصت 

تبغر ناسنا  اـیآ  دـشاب ، سجن -  مارح و  زین  شتـشوگ  تسا و  دـیلپ  تشز و  مه  نآ  يهدـنز  هک  ياهدرم -  كوخ  يهدیـسوپ  ناوختـسا 
دنادب هک  دشاب  هتـشاد  تفرعم  ردـق  نآ  دـیاب  ینعی  دـشاب ؛ هنوگ  نیا  نمؤم  رظن  رد  دـیاب  ایند  دورب ؟ وا  غارـس  هب  نآ  نتفرگ  يارب  دـنکیم 

یعامتجا يدرف و  فیاظو  ماجنا  اهتیلاعف و  زا  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیدب  نخس  نیا  هتبلا  دنکیم . رود  شفده  زا  ار  وا  ایند  هب  یگتسبلد 
رب یهاگ  تسا . ایند  هب  تبـسن  ناسنا  شرگن  شنیب و  عون  رد  ثحب  تسا ، رگید  یثحب  فیلکت  ماـجنا  دـنک . رظن  فرـص  دراد  اـیند  رد  هک 

، ترخآ اب  هسیاـقم  ماـقم  رد  ار  اـیند  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  اـما  درادرب ، مه  ار  یکوخ  ناوختـسا  هک  دوشیم  بجاو  ناـسنا 
تاماقم ترخآ و  هب  یهجوتیب  بجوم  ام  زیارغ  یلک  روط  هب  ایند و  ياهییابیز  هک  نیا  يارب  دنیبب . هنوگچ  ادـخ  برق  يونعم و  تاماقم 

قرز یناطیش و  ياهبیرف  زا  ار  وا  دنکیم و  مک  ناسنا  رظن  رد  ار  ایند  شزرا  گرم  دای  میـشاب . گرم  دای  هب  دیاب  هشیمه  ددرگن ، يونعم 
بـصن توملا  لعجاو  دنیامرفیم : بدنج  نب  هللادبع  هب  دوخ  شرافـس  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  درادیم . هاگن  ظوفحم  ایند  ياهقرب  و 

هجوت هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  ایند  هب  تبسن  ام  شنیب  دشاب . تمـشچ  يولج  گرم  هشیمه  هک  يروط  شاب ، گرم  دای  هب  هشیمه  کنیع ؛
ار نامیاهوزرآ  هک  میهد  تاجن  ایند  لاـگنچ  زا  ار  دوخ  میناوتیم  یتروص  رد  اـهنت  اـم  میـشاب . هتـشاد  ترخآ  ملاـع  گرم و  هب  يرتشیب 

نامیادرف يارب  میشاب و  عورشم  هار  زا  مه  نآ  نامزورما  زاین  عفر  رکف  هب  اهنت  میشابن ؛ ییایند  ياهتذل  رکف  هب  مینک و  مک  هدنیآ  هب  تبسن 
هدـنیآ هب  تبـسن  یفیلکت  رگا  ام  مینکن . لوغـشم  ار  دوخ  رکف  تهجیب  میرادـن ، یفیلکت  نآ  هب  تبـسن  هن و  ای  میتسه  هدـنز  مینادیمن  هک 

يارب ندرک  هریخذ  ایند و  هب  تبسن  صرح  تسا . يرگید  يهلأسم  یهاوخ  ترخآ  تسا و  ترخآ  هب  طوبرم  میـشاب ، هحفص 158 ]  ] هتشاد
دـنک و هزرابم  شیارگ  نیا  اب  دـیاب  ناـسنا  میوش . هدز  اـیند  رتشیب  اـم  هک  دوشیم  بجوم  مینک ، كرد  ار  نآ  تسین  مولعم  هک  ياهدـنیآ 

نیا زا  هک  دنتـسه  یناسک  هتبلا  دنک . قافنا  ار  نآ  دمآ  دایز  شایگدنز  زا  يزیچ  مه  رگا  درادن ، هگن  شیادرف  يارب  ار  يزیچ  دیامن  یعس 
دیاب یگدز  ایند  اب  يهزرابم  دنتـسه ، هار  يادتبا  رد  هک  یناسک  يارب  اما  دنکیمن . یتوافت  ناشیارب  ایند  يادرف  زورما و  دناهتـشذگ و  ماقم 
دعب ياهلاس  هدـنیآ و  لاس  يارب  دـمآ  دایز  نامیگدـنز  زا  یلوپ  رگا  هک  مینک  نیرمت  دـیاب  ام  الثم  دـشاب ؛ اهنآ  یگدـنز  ياههمانرب  وزج 
يارب تسا  نکمم  هتبلا  مییامن . قافنا  ادخ  هار  رد  میرادن ، يزاین  رگا  مینک و  فرصم  لاس  نامه  رد  ار  نآ  مینک  یعـس  هکلب  میرادن ، هگن 

. دـنیامن هریخذ  هیهت و  اج  کی  ار  دوخ  لاس  جاتحیام  هک  دـشاب  نیا  رتتحار  دـنرادروخرب  ییالاب  تفرعم  ناـمیا و  بتارم  زا  هک  یناـسک 
لاس کی  جاتحیام  رگا  وا  درکیمن . یتواـفت  شیارب  اـیند  يادرف  زورما و  هک  دوب  يدارفا  هتـسد  نآ  وزج  هنع  هللا  یـضر  ناملـس  ترـضح 
امتح تسین و  هسیاقم  لباق  ام  نامیا  اب  تشاد  هنع  هللا  یضر  ناملس  هک  ینامیا  تسا . ایند  رب  صرح  يارب  هن  دنکیم  هیهت  اج  کی  ار  دوخ 
رکف هب  هک  تسا  رتـهب  مینک ، نیرمت  ار  اـیند  هب  ندوبن  هتـسب  لد  میهاوـخیم  هک  اـم  اـما  تسا . هتـشاد  راـک  نیا  زا  يرترب  یهلا  ياـههزیگنا 
يزیچ رگا  هک  مینک  تیوقت  نامدوخ  رد  ار  هیحور  نیا  دـیاب  ام  سکع ، هب  مینک . رود  دوخ  زا  ار  هیحور  نیا  میـشابن و  هدـنیآ  يارب  هریخذ 

زا بجوم  قافنا  شـشخب و  لذب و  دننکیم  رکف  هک  یخرب  رظن  فالخ  رب  مییامن . فرـصم  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  دـمآ ، دایز  نامیگدـنز  زا 
، درادن یعفن  وت  يارب  دنامب  ایند  رد  هچنآ  دنیامرفیم : ترضح  ددرگیم ، ظفح  دوش  هریخذ  هچنآ  طقف  دوشیم و  هیامرس  لام و  نتفر  نیب 

یلاوما ترخا . ام  کیلع  تمدق و  ام  کل  نا  ملعا  دغل و  ائیش  رخدت  و ال  ینکیم : هریخذ  دوخ  ترخآ  يارب  هک  تسا  يزیچ  وت  لام  هکلب 
زا اهنآ  رگا  هکلب  تشاد ، دهاوخن  شیارب  يدوس  اهنت  هن  دراذگیم ، یقاب  ناهج  نیا  رد  شگرم  زا  دعب  ار  نآ  دـنکیم و  هریخذ  ناسنا  هک 
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تاروتـسد هب  لمع  قیفوت  لماک و  ار  ام  تفرعم  نامیا و  میهاوخیم  لاعتم  يادـخ  زا  دـنامیم . یقاب  وا  يارب  شهانگ  دـشاب ، مدرم  قوقح 
هحفص 159] . ] دیامرف تیانع  ام  يهمه  هب  ار  مالسلامهیلع  تیبلها 

یقالخا شرافس  هتکن و  دنچ 

هراشا

هترخآ هایند و  هرما  نم  همها  ام  هفکی  هللااب  قثی  نم  هودع و  عاطا  دقف  هاوه  عاطا  نم  هریغل و  عمجی  امناف  هبـسک  هسفن  مرح  نم  بدنجنبا  ای 
وا دلو  یف  ۀیلب  لک  دنع  کسفن  ربص  ارسی . رسع  لکل  ارکش و  ۀمعن  لکل  اربص و  ءالب  لکل  دعی  مل  نم  زجع  دق  هنع و  باغ  ام  هل  ظفحی  و 

افوخ ال هفخ  هتیـصعم و  یلع  کئرجی  ءاجر ال  هللا  جرا  كرکـش و  كربص و  امهیف  ولبیل  هتبه  ذـخأی  هتیراع و  ضبقی  اـمناف  ۀـیزر  وا  لاـم 
. هتمحر نم  کسیؤی 

ناسنا تیلاعف  راک و  ندوب  دنمفده  ترورض 

هک دراد  راظتنا  دـنکیم ، یـشالت  هک  یـسک  ره  مینیبیم  مینکفیب ، يرظن  یناسنا  یگدـنز  يهرمزور  شالت  هب  ییایند  يدام و  دـید  زا  رگا 
يراک دـهد ، يرگید  لیوحت  لیلد ، نودـب  ار  دوخ  يزور  هنابـش  شـالت  لـصاح  یـسک  رگا  دوش . دـنمهرهب  نآ  زا  دـنیبب و  ار  نآ  يهجیتن 
ناسنا یهاگ  تسا ؛ يرگید  ثحب  راثیا ، ثحب  هتبلا  تسین . راگزاس  يدام -  يویند و  اـی  یهلا و  زا  معا  یقطنم -  چـیه  اـب  هک  هداد  ماـجنا 
رایتخا رد  دوخ ، یناسنا  يهفطاع  ياضرا  يارب  مک  تسد  اـی  يورخا  رجا  ادـخ و  ياـضر  يارب  ار  دوخ  شـالت  لـصاح  دـنکیم و  شـالت 
نودـب هک  مینیبیم  ییاهناسنا  ام  هک  تسا  اج  نآ  نخـس  تسین . اوراـن  مومذـم و  يراـک  نینچ  دـهدیم . رارق  تسا  رتدـنمزاین  هک  یـسک 
هیامرـس تقـشم  تمحز و  اـب  ینعی  دـنراذگیم ؛ نارگید  راـیتخا  رد  ار  دوخ  جـنر  تسد  ـالمع  هدـننک ، عناـق  هجوم و  یلیلد  اـی  فدـه و 

هحفـص ، ] ییاهناسنا نینچ  زراب  قادصم  دنراذگیم . یقاب  نارگید  يارب  ار  نآ  دنربب ، ياهرهب  نآ  زا  دوخ  هک  نیا  نودب  اما  دـنزودنایم ،
یباوث اهنت  هن  راک  نیا  دننکیم . هریخذ  نارگید  يارب  دنراذگیم و  مک  ناشنادـنزرف  نز و  دوخ و  مکـش  زا  هک  دنتـسه  یلیخب  دارفا  [ 160

نآ زا  هک  دتفیب  یناسک  تسد  هب  تورث  نیا  تسا  نکمم  اریز  دشاب ؛ بترتم  نآ  رب  زین  یئوس  جیاتن  اسب  هچ  هکلب  تشاد ، دهاوخن  لابند  هب 
هب هک  دننکیم  رکف  اهنآ  دـننکیم . راک  سوه  اوه و  يور  زا  طقف  هک  دنتـسه  يدارفا  اهناسنا ، زا  يرگید  يهتـسد  دـنیامن . هدافتـسا  ءوس 

دوخ دنتسه و  دوخ  نمشد  تمدخ  رد  هتـسب ، شوگ  مشچ و  هک  یتروص  رد  دنراد ، ناشدوخ  يارب  یعفن  دننکیم و  راک  ناشدوخ  رایتخا 
یناسنا سفن  دزاسیم . مورحم  ترخآ  ایند و  تداعـس  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  یلماـع  تسا و  ناـسنا  ینورد  نمـشد  سفن ، ياوه  دـنلفاغ .

سفن ياوه  ریسا  عقاو  رد  دننکیم ، لمع  ناشلد  ياههتـساوخ  هب  هک  یناسک  تسا . وا  دوخ  نورد  رد  هک  تسا  ناسنا  نمـشد  نیرتگرزب 
راـک هچ  یتـسار  هب  دـنک . تعاـطا  ارچ  نوـچ و  نودـب  ار  دوـخ  نمـشد  یهن  رما و  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دـننامه  راـک  نـیا  دنتـسه . دوـخ 

بجوم هتکن  نیا  هب  هجوت  دـنک !؟ لـمع  شنمـشد  تاروتـسد  هب  ارچ  نوچ و  یب  هک  تسا  یلقاـع  ناـسنا  مادـک  دوب ؛ دـهاوخ  ياهناـقمحا 
یگدـنز زین  میزادـنین و  رطخ  هب  ار  دوخ  يورخا  يویند و  یگدـنز  مینک و  تمواـقم  رتشیب  دوخ  سفن  ياوـه  لـباقم  رد  اـم  اـت  دوـشیم 

. میشورفن ارذگ  یناف و  یگدنز  هب  ار  يدبا  هنادواج 

دنوادخ هب  دامتعا  وترپ  رد  اهبارطضا  عفر 

ریغ يراک  نارگید ، يارب  تورث  تشاـبنا  هک  دـمهفیم  دـشابن ، مه  رادنید  نیدـتم و  رگا  یتح  دـشیدنیب ، یکدـنا  رگا  یلقاـع  ناـسنا  ره 
. دـنک كرد  یتسرد  هب  ار  اهنآ  دـناوتیمن  دـشابن ، تسرپادـخ  دـشاب و  هتـشادن  نامیا  ناسنا  ات  هک  دراد  دوجو  یلیاسم  اما  تسا . هنـالقاع 
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هک دنکیم  ادـیپ  تسد  يدـنلب  رایـسب  يونعم  تاماقم  هب  یهلا ، تاریدـقت  تاریبدـت و  هب  اضر  میلـست و  لکوت و  رثا  رد  سانـشادخ  ناسنا 
ادـیپ لاـعتم  يادـخ  هب  هک  یتفرعم  زا  رظن  فرـص  یعیبـط -  روط  هب  یگدـنز  رد  اـم  دـیآرب . لـیاسم  نآ  كرد  مهف و  هدـهع  زا  دـناوتیم 

رداـم و ردـپ و  ناتـسود ، دوخ ، يرکف  یندـب و  يورین  دـننام  میراد ، راـیتخا  رد  هک  یلیاـسو  بابـسا و  هب  دوخ  زاـین  عفر  يارب  مینکیم - 
، درک زاین  ساسحا  هاگره  هک  دهدیم  شرورپ  ياهنوگ  هب  ار  ناسنا  نید  تسین . هنوگ  نیا  ینید  تیبرت  اما  مینکیم . دامتعا  دوخ  ناشیوخ 

بابسا يور  زا  ملاع  نیا  رد  اهراک  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  يهدارا  دنچ  ره  دوش . ادخ  هجوتم  هحفص 161 ]  ] دوخ زاین  عفر  يارب  ادتبا 
زا هک  ییاهناسنا  دـشاب . لیاق  اهنآ  يارب  یلالقتـسا  ریثأت  ای  دـنادب  رازبا  ار  ایند  نیا  لیاسو  ناسنا  هک  نیا  نایم  تسا  قرف  اما  دریگب ، ماجنا 

دزومآیم ناسنا  هب  نید  اما  دننادیم . یلالقتسا  ریثأت  ياراد  ار  ایند  لیاسو  ریبدت و  بحاص  ار  دوخ  دنتسین ، رادروخرب  یلماک  ینید  تیبرت 
ام تسا . ادخ  تسد  هب  اعیرشت  انیوکت و  ام  فرصت  يهزاجا  تسوا . تسد  هب  ریدقت  ریبدت و  اقب و  دوجو و  تسا ، ادخ  نآ  زا  زیچ  همه  هک 
هک تسین  انعم  نیدب  نخـس  نیا  هتبلا  دـشاب . ادـخ  هب  زیچ  ره  زا  لبق  نامدامتعا  هک ، مینک  تیوقت  دوخ  رد  ار  هیحور  نیا  مینک  یعـس  دـیاب 

تسرد ار  زیچ  همه  ادخ  هک  میشاب  هتشاد  راظتنا  هتسشن و  یتولخ  اوزنا و  هب  مینکن و  هدافتـسا  ياهلیـسو  چیه  زا  میهدن و  ماجنا  يراک  چیه 
مه يدام  بابـسا  نودب  ملاع ، دـنوادخ  تسا . ادـخ  تسد  هب  ملاع  رایتخا  راک و  يهتـشر  رـس  مینادـب  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  هکلب  دـنک ،

ناحتما شیامزآ و  نارازه  ضرعم  رد  ام  دشاب و  راک  رد  بابـسا  نیا  هک  هدرک  اضتقا  وا  تمکح  اما  دنک ، فرطرب  ار  ام  ياهزاین  دناوتیم 
. دوبن راک  رد  مه  یلماکت  دوبن ، یهلا  ياهشیامزآ  بابـسا و  نیا  رگا  دوش . مهارف  ام  يونعم  لماکت  دـشر و  يهنیمز  ات  میریگب  رارق  یهلا 

يارب مه  یلماکت  دشر و  اذل  دشیمن و  حرطم  یبحتـسم  بجاو و  مارح ، لالح و  میدروآیمن ، تسد  هب  يزور  میدرکیمن و  راک  ام  رگا 
نیا دیاب  دـنکیم . مهارف  دـب  بوخ و  ياهراک  نیمه  ار  فیلکت  يهنیمز  تسا ، فیلاکت  هب  لمع  رثا  رد  ناسنا  لماکت  دوبن . راک  رد  ناسنا 
قوف هکلب  دنتسین ، زاسراک  ییاهنت  هب  رازبا  بابـسا و  نیا  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  مهم  اما  میـسرب ، لماکت  هب  ات  دنـشاب  راک  رد  بابـسا 
غارس سپـس  دشاب ، وا  هب  نامدامتعا  هجوت و  ادتبا  یلاح  ره  رد  دیاب  ام  تسا . وا  تردق  يهضبق  رد  زیچ  همه  هک  تسا  يرگید  تسد  اهنیا 

تیلاعف شالت و  رکفت و  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  دنکیم . اضتقا  ار  یـشرگن  نینچ  ینید  بان  تیبرت  يدیحوت و  بان  تفرعم  میورب . بابـسا 
دوخ ترخآ  ایند و  يارب  ام  هک  ییاهزیچ  يهمه  رایتخا  هتـشررس و  هک  مینادـب  دـیاب  ام  و  ترخآ ؛ اـی  تسا  اـیند  هب  طوبرم  اـی  درادیم ، او 

ایند و تالکـشم  ناـسآ و  ار  اـهنآ  راـک  دـنوادخ  دـشاب ، ادـخ  هب  ناـشدامتعا  یبلق و  هجوت  هک  یناـسک  تسا . ادـخ  تسد  رد  میهاوخیم 
هحفـص  ] تمحز دننک و  اکتا  ناشدوخ  ریبدـت  ورین و  هب  اهنآ  هک  نیا  ياج  هب  ینعی  دـنکیم ؛ لح  شدوخ  ریدـقت  ریبدـت و  اب  ار  ناشترخآ 

دارفا هنوگ  نیا  لماش  هک  تسا  یهلا  فعاضم  لـضف  کـی  نیا  دوش . لـح  ناشلکـشم  اـت  دـنکیم  ناـشکمک  ادـخ  دنـشکب ، رایـسب  [ 162
هک میروایب  داـی  هب  ار  [ 135 [ ؛... هدـبع فاکب  هللا  سیلأ  يهفیرـش  يهیآ  تالکـشم ، يراتفرگ و  ماگنه  هب  هراومه  تسا  هتـسیاش  دوشیم .
هک بلطم -  نیا  هب  هجوت  دراد ؟ جایتحا  يرگید  زیچ  هچ  هب  دراد ، ار  ادخ  هک  یـسک  تسین ؟ یفاک  دوخ  يهدنب  يارب  ادخ  ایآ  دـیامرفیم :

يونعم يورین  نیا  زا  هک  یناسک  مینک . ادـیپ  ادـخ  هب  يرتشیب  دامتعا  داـقتعا و  هک  دوشیم  بجوم  تسا -  نمؤم  يهیامرـس  نیرتگرزب 
هب اهيراتفرگ  رد  هک  دتفایم  قافتا  يرایـسب  يارب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هنافـسأتم  ددرگیم . لح  رتدوز  ناشتالکـشم  دـنوش ، رادروخرب 

دنزرف رـسمه و  زا  هتفر و  ترفاسم  هب  هک  يردـپ  ـالثم ، دـننکیم . داـمتعا  رگید  ياـهزیچ  هب  یهلا  لازیـال  يورین  هب  هیکت  داـمتعا و  ياـج 
رد هک  نونکا  اما  تشاد ، ار  تالکـشم  نیا  دوب  هک  مه  لزنم  رد  صخـش  نیا  دشابیم . دوخ  دنزرف  لاح  نارگن  مادم  هدـش ، رود  شرامیب 

جـح و لثم  هفیظو -  ماجنا  يارب  هک  یناسک  تسا . رود  دوخ  یگدـنز  هناـخ و  زا  نوچ  تسا ؛ هدـش  فعاـضم  شلکـشم  تسا ، ترفاـسم 
هاوخان هاوخ  دـنوشیم ، رود  دوخ  يهناشاک  هناخ و  زا  اهنآ -  دـننام  داهج و  ای  نید  غیلبت  اـی  بحتـسم  اـی  بجاو  یتراـیز  رفـس  تداـبع و 
ینارگن الصا  هکلب  دوشیم ، مک  اهنآ  ینارگن  دنـشاب ، هتـشاد  ادخ  هب  دامتعا  رگا  دارفا  نیا  اما  دنتـسه ، دوخ  دنزرف  نز و  هداوناخ و  نارگن 

رفـس زگره  کمک ، يارب  دنوادخ ، تسا . رتشیب  همه  زا  شتردق  هک  تسا  اهنآ  هداوناخ  رـس  يالاب  یـسک  دننادیم  نوچ  دننکیمن ؛ ادیپ 
کمک رب  یهلا  ریدقت  مه  رگا  تسا و  هجویب  ام  بایغ  روضح و  دشاب ، کمک  رب  یهلا  ریدقت  رگا  دـنکیمن ، ظاحل  ار  ام  ندوب  رـضح  ای 
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. درادن ياهدیاف  ام  روضح  دشاب ، ندشن 

ایالب اهتمعن و  ربارب  رد  ربص  يرازگرکش و  موزل 

. ام لیم  عبط و  فالخ  رب  ای  دنتـسه و  ام  لیم  قباطم  هاوخلد و  ای  تسین : جراخ  تلاح  ود  زا  دـیآیم ، شیپ  ملاع  نیا  رد  هک  ییاهدادـیور 
، یـضیرم رگید ، يوس  زا  دـناتمعن . دنتـسه ، ام  دارم  قفو  رب  هک  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  بوخ و  ياوه  شیاـسآ ، یتحار ، هاـفر ، یتمـالس ،
. تسا هثداـح  عون  ود  هحفـص 163 ]  ] نیا زا  راشرـس  ایند  ملاع  دنتـسه . الب  دنتـسین ، ام  لیم  قفاوم  هک  اهنآ  دـننام  ضرق و  يراـتفرگ ، رقف ،

چیه هک  تسین  مه  یـسک  نینچ  مه  دشاب ، هتـشادن  یتمعن  چیه  ینعی  دـشاب ؛ هتـشادن  يدـنیاشوخ  رما  چـیه  یگدـنز  رد  هک  تسین  یـسک 
بان تیبرت  اههزومآ و  تسا . یتخس  جنر و  اب  مأوت  ملاع  نیا  رد  ناسنا  یگدنز  [ 136 [ ؛ دبک یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  دشاب : هتشادن  یلکشم 

ام رجا  ات  مینک  هشیپ  ربص  اهالب  ربارب  رد  و  دوش ، نوزفا  یهلا  ياهتمعن  ات  میـشاب ، رازگرکـش  اهتمعن  ربارب  رد  هک  دزومآیم  اـم  هب  ینید 
شیپ شیارب  یلکـشم  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  دـیاب  دـنک ، یط  ار  حیحـص  هار  دـناوتب  هک  نیا  يارب  ناـسنا  ددرگ . نوزفا 

، دشاب هتشادن  هجوت  هلأسم  نیا  هب  ناسنا  رگا  [ 137 . ] ارسی رسعلا  عم  نا  ارسی  رسعلا  عم  ناف  تسا : یشیاشگ  یتحار و  نآ  لابند  هب  دیآیم ،
ربص زین  اهالب  رب  رگا  تشاد ، دهاوخن  ار  ترخآ  تداعس  دشابن ، ادخ  رازگرکـش  هک  یـسک  ار . ترخآ  تداعـس  هن  دراد  ار  ایند  یتحار  هن 

. ددرگیم فعاضم  تالکـشم  نیا  هکلب  دوشیمن ، لـح  وا  تالکـشم  اـهنت  هن  ینعی  دـنکیم ؛ رتتخـس  شدوخ  يارب  ار  یگدـنز  دـنکن ،
ناسنا مینکن ، ار  راک  نیا  رگا  مینک . ربص  اهالب  اهیتخس و  لباقم  رد  دیاب  میهاوخیم ، ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  یتحار و  ام  رگا  نیاربانب 

نم زجع  دق  و  دیامرفیم : هدرک و  دیکا  شرافـس  نانمؤم  يهمه  هب  بدنج و  نب  هللادبع  هب  ترـضح  هک  تسا  ور  نیمه  زا  میتسه . یناوتان 
ره يارب  دنکن و  ایهم  يربص  ییالب  ره  يارب  هک  یسک  تسا  ناوتان  زجاع و  ارسی ؛ رسع  لکل  ارکـش و  ۀمعن  لکل  اربص و  ءالب  لکل  دعی  مل 

. ار یناسآ  یتخس  ره  يارب  يرکش و  یتمعن 

ایند یگدنز  تامیالمان 

، هاوخان هاوخ  یناسنا ، ره  تسا . اهیتحاران  عاونا  اهتبیـصم و  اهیتخـس ، اهجـنر ، اهدرد ، اب  مأوت  مینکیم  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  یناهج 
زا سپ  ای  دوریم و  ایند  زا  شردام  ردپ و  زا  شیپ  ای  ناسنا  لاح ، ره  هب  الثم  دوشیم ؛ التبم  اهيراتفرگ  نیا  زا  یخرب  هب  دوخ  یگدـنز  رد 

ردام ردپ و  غاد  هب  يو  دورب ، ایند  زا  نانآ  زا  سپ  رگا  دنوشیم و  التبم  وا  غاد  هب  ردام  ردپ و  دورب ، ایند  زا  ردام  ردـپ و  زا  شیپ  رگا  اهنآ .
یتخـس و عون  چـیه  دوخ  رمع  رد  هک  یـسک  دراد . دوجو  زین  نازیزع  ناتـسود و  رهاوـخ و  ردارب و  هب  تبـسن  تلاـح  نیا  ددرگیم . ـالتبم 

رـشب دیآیم . شیپ  یـسک  ره  يارب  شیبامک  یعامتجا  یعیبط و  ياهيراتفرگ  دوشیمن . ادیپ  الـصا  دـشاب  هدـیدن  هحفص 164 ]  ] یضیرم
ات هتبلا  دراد . هگن  ناما  رد  یگدـنز  تامیالمان  اهيراتفرگ و  زا  ار  دوخ  دـنیبیم  كرادـت  هک  یلیاـسو  هار  زا  اـت  تسا  شـالت  رد  هراومه 
ره راـنک  رد  هک  میوـشیم  هجوـتم  میرگنیم  تقد  هب  یتـقو  اـما  تسا ، هدروآ  تسد  هب  هنیمز  نـیا  رد  مـه  ییاـهتیقفوم  يداـیز  دودـح 
رب يدـیدج  ياهتبیـصم  هتفرگ ، تروـص  هک  یفاـشتکا  عارتـخا و  ره  تازاوـم  هب  هدـش و  مهارف  هـک  یتـمعن  ره  یـشیاسآ و  ره  یهاـفر ،
اما تشاد ، یپ  رد  ییاهیتخـس  هتبلا  هک  درکیم ، ترفاسم  اهنآ  دـننام  رتش و  بسا و  اب  ناـسنا  یناـمز  تسا . هدـنکفا  هیاـس  رـشب  یگدـنز 

دـنزب و دـگل  ار  دوخ  راوس  یبکرم ، الثم  هک  داتفایم  قافتا  تردـن  هب  نامز  نآ  دـنکیم . ترفاـسم  اـمیپاوه  راـطق و  سوبوتا و  اـب  هزورما 
هتشک رفن  اهدص  دنکیم و  طوقس  امیپاوه  کی  دنوشیم ، هتشک  رفن  اههد  دنکیم و  فداصت  راطق  کی  هزورما  اما  دوش ، شگرم  بجوم 

، دنراد یگدنز  رد  يرتشیب  شیاسآ  دناهدز ، مه  هب  ینالک  ياهتورث  هک  یناسک  دننکیم  روصت  یخرب  اتـسار ، نیمه  رد  دـنوشیم و ...
کی شیاسآ  اسب  هچ  تسا . نارگید  زا  رتشیب  بتارم  هب  اهنآ  يراتفرگ  مینیبیم  مینکیم ، هدـهاشم  ار  اهنآ  یگدـنز  کیدزن  زا  یتقو  اما 

. دشاب رتشیب  دننکیم  یگدنز  ییاذـک  ياهخاک  رد  هک  یناسک  زا  دـنکیم  راک  رایـسب  تمحز  اب  هک  هداتفا  رود  ياهدـکهد  رد  زرواشک 
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نانآ یگدنز  تامیالمان  زا  ضوع  رد  اما  دشاب ، هرهبیب  دنربیم  نانیـشن  خاک  هک  ییاهتذـل  عاونا  زا  زرواشک  نیا  تسا  نکمم  دـنچ  ره 
بلطم نیا  اما  دراد ، دوجو  مه  یتبیـصم  شرانک  رد  اـموزل  تسا ، یتمعن  اـج  ره  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  نخـس  نیا  هتبلا  تسا . ناـما  رد 
یگژیو نیا  درادـن . ناکما  يراتفرگ  نودـب  يویند  یگدـنز  املـسم  تسا . یـشوخان  یـشوخ و  اـب  مأوت  ناـسنا  یگدـنز  هک  دراد  تیعقاو 

اهنم مه  اـم  بـصن و  اـهیف  مهـسمی  ـال  تـسین : ياهـصغ  مـغ و  يراـتفرگ و  چـیه  هارمه  يورخا  تداعـس  سکعرب ، تـسا . اـیند  یگدـنز 
یـسک هب  ياهدعو  نینچ  ایند  رد  دننکن . ناشنوریب  تشهب  نآ  زا  زگره  دسرن و  اهنآ  هب  اج  نآ  رد  تمحز  جـنر و  چـیه  [ 138 [ ؛ نیجرخمب
مهارف اب  تسا  شالت  رد  هراومه  رشب  تسا . هدرکن  هبرجت  ایند  رد  ار  یتحار  یشوخ و  رسارس  یگدنز  نینچ  سک  چیه  تسا و  هدشن  هداد 
تـسد هب  هنیمز  نیا  رد  مه  ییاهتیقفوم  يدودـح  ات  دـنک و  مک  ار  یگدـنز  هحفـص 165 ]  ] تالکـشم شیاسآ ، یتحار و  لیاسو  ندرک 
ناسنا تسا . اهیمرگرس  هب  ندرب  هانپ  هدش ، لسوتم  نآ  هب  دوخ  ياهیتحاران  مالآ و  نتساک  يارب  رشب  هک  ییاههار  زا  یکی  تسا . هدروآ 

، هنیمز نیا  رد  عارتخا  نیرتیناطیـش  تسا . هدروآ  يور  اهیمرگرـس  عاونا  عارتـخا  هب  هدـننک ، تحاراـن  ياـهلایخ  رکف و  زا  ییاـهر  يارب 
زیچ همه  هب  تبـسن  یهاتوک  تدم  يارب  دـنکیم و  شومارف  ار  شیاههصغ  مغ و  یتسم  تلاح  رد  ناسنا  تسا . ردـخم  داوم  تارکـسم و 

اهیمرگرـس نیا  هب  هک  یناسک  اقافتا  دـهد . رییغت  ار  اـیند  یگدـنز  تیهاـم  دـناوتیمن  یلاـیخیب  نیا  لاـح ، ره  هب  یلو  دوشیم . لاـیخیب 
نادـنچ ود  ياهتبیـصم  راـتفرگ  یلو  دـننک  شوـمارف  ار  اـهيراتفرگ  هصغ و  مغ و  یتاـظحل  تـسا  نـکمم  دـنچ  ره  دـنوشیم ، لـسوتم 

نیا اب  ناسنا  دننک . اهر  ار  نآ  دنناوتیمن  رگید  هک  دنوشیم  راتفرگ  نانچ  نآ  دنروآیم ، يور  ردـخم  داوم  هب  هک  يدارفا  الثم  دـنوشیم .
التبم زین  یناور  یحور و  یمـسج و  ياهيرامیب  عاونا  هب  اسب  هچ  هکلب  دـنک ، رود  دوخ  زا  ار  اـهيراتفرگ  جـنر و  دـناوتیمن  اـهنت  هن  راـک 
ناور ياههزومآ  يهمه  لصاح  دـبایب . اهيراتفرگ  اهیتخـس و  اب  هلباقم  يارب  یـساسا  یلح  هار  تسا  هتـسناوتن  لاح  هب  اـت  رـشب  ددرگیم .
رثؤم ياهزادنا  ات  تانیقلت  نیا  هتبلا  تخاس . نآ  اب  دیاب  تسا و  نیمه  یگدنز  هک  دنریذپب  ات  دـنک  راداو  ار  اهناسنا  هک  تسا  نیا  یتخانش 

. دربب نیب  زا  ار  اهيراتفرگ  يهشیر  هتسناوتن  زگره  اما  تسا ، هدش  عقاو 

ینید ياههزومآ  هب  لمع  وترپ  رد  ایند  تالکشم  زا  ییاهر 

تفرعم و نیا  ناسنا  رگا  دبای . ییاهر  ایند  یگدنز  تامیالمان  زا  نآ  هب  لمع  قیرط  زا  دناوتیم  ناسنا  هک  دنکیم  زیوجت  ار  ياهخسن  نید 
تروص رد  زگره  هدرک ، اطع  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتناما  هکلب  تسین ، وا  نآ  زا  دراد  رایتخا  رد  هک  ییاهتمعن  هک  دنک  ادـیپ  ار  شنیب 

دعب دراذگب و  امش  رایتخا  رد  تناما  هب  بش  کی  يارب  ار  یباتک  ناتناتسود  زا  یکی  رگا  یتسار  هب  دوشیمن . تحاران  اهنآ  نداد  تسد  زا 
هتشاذگ وا  رایتخا  رد  تناما  هب  تسا و  ادخ  نآ  زا  تسا  ایند  نیا  رد  هچنآ  هک  دنک  رواب  دیاب  ناسنا  دیوشیم ؟ رادهصغ  امـش  دریگب ، سپ 

ياهتمعن هک  بلطم  نیا  كرد  نیاربانب ، دریگیم . سپ  ار  نآ  درک  اضتقا  ادخ  تمکح  هک  مه  نامز  ره  دـنک ، هدافتـسا  اهنآ  زا  ات  هدـش 
، درادن لوبق  ار  ادـخ  هک  یـسک  دـحلم و  درف  هک  تسا  یهیدـب  هحفـص 166 ] . ] دوشیم ناـسنا  یتحار  بجوم  تسا ، ادـخ  نآ  زا  ییاـیند 
زا دناوتب  ات  دشاب  سانشادخ  دیاب  ناسنا  دنکیم و  ادیپ  ققحت  نید  يهیاس  رد  اهنت  داقتعا  رواب و  نیا  دشاب . هتـشاد  ار  داقتعا  نیا  دناوتیمن 

رارق ام  رایتخا  رد  ثبع  هدوهیب و  ادـخ  ياهتمعن  هک  تسا  نیا  رگید  يهتکن  دـیامن . هدافتـسا  تسا ، نامیا  تفرعم و  انامه  هک  وراد ، نیا 
نیا ردـق  اـیآ  دـنیبب  ـالوا  اـت  تسا  هداد  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  ییاـهتمعن  دوـخ ، ناگدـنب  شیاـمزآ  يارب  دـنوادخ  تـسا . هدـشن  هداد 

دزومآیم ام  هب  نید  دـننکیم . یباتیب  ای  دـنزاسیم  هشیپ  ربص  اهنآ ، نتفرگ  سپ  زاب  تروص  رد  ایآ  ایناث  و  دـننادیم ، ار  یهلا  ياهتمعن 
لامک تابجوم  راک ، نیا  اب  ناسنا  هک  ارچ  تشاد ؛ دـیهاوخ  يدـبا  تداعـس  دـیدروآ ، اج  هب  ار  یهلا  تمعن  رکـش  دـیدرک و  ربص  رگا  هک 
لیاسو اهنآ  دنادیم  اریز  دنکیم ؛ لابقتسا  ملاع  ثداوح  يهمه  زا  دشاب ، هتشاد  ار  تفرعم  نیا  هک  یـسک  دزاسیم . مهارف  ار  دوخ  يونعم 
کسفن ربص  دنیامرفیم : ناشدوخ  نایعیش  يهمه  هب  بدنج و  نب  هللادبع  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دوب . دنهاوخ  وا  يدبا  لماکت  دشر و 

دوخ یگدـنز  رد  هاوخاـن ، هاوخ  ناـسنا  نک . ندرک  ربـص  هب  راداو  ار  تدوخ  دـیآیم ، شیپ  یلکـشم  تیارب  هک  هاـگ  نآ  ۀـیلب ؛ لـک  دـنع 
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لام نداد  تسد  زا  نینچ  مه  دزاسیم ، رثأتم  رایسب  ار  ناسنا  هک  تسا  دنزرف  غاد  تالکشم ، نیرتزوس  ناج  زا  یکی  الثم  دراد ؛ یتالکشم 
ربارب رد  دیاب  ناسنا  تسا . اهزیچ  ریاس  زا  شیب  دنزرف  لام و  هب  ناسنا  یگتسب  لد  اریز  دوشیم ؛ مامت  نارگ  رایسب  ناسنا  يارب  زین  تورث  و 

هک یتوافت  اما  دنیامن ، ربص  هب  يهیـصوت  دنرادن  ادخ  هب  يداقتعا  هک  مه  يدارفا  تسا  نکمم  هتبلا  دنک . هشیپ  ربص  اهالب  تامیالمان و  نیا 
ار ربـص  نید  هک  یلاـح  رد  تسا ، یگدـنامرد  یگراـچیب و  يور  زا  اـهنآ  نخـس  هک  تسا  نیا  دراد  دوـجو  ینید  ياـههزومآ  اـهنآ و  نیب 

یتحاران بجوم  تروص  رد  دنزرف  لام و  نداد  تسد  زا  دـیامن . لمحت  ار  نآ  یتحار  هب  ناسنا  هک  دـنکیم  يراک  ینعی  دـنکیم ؛ نیریش 
ابیکشان اهنآ  نادقف  زا  هاگ  چیه  دنادب ، ادخ  بناج  زا  یتناما  هیراع و  ار  اهنآ  رگا  اما  دنادب ، دوخ  نآ  زا  ار  اهنآ  ناسنا  هک  ددرگیم  ناسنا 

ياهتمعن هفـسلف  هکلب  تسا ، هتـشاذگن  ناسنا  رایتخا  رد  تمکحیب  ار  هیراع  نیا  دنوادخ  هک  دنک  هجوت  دیاب  ناسنا  نینچ  مه  دوشیمن .
دوخ رایتخا  اب  دریگ و  رارق  یهار  ود  رـس  رب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یهلا  شیامزآ  هفـسلف  فدـه و  تسا . ناـسنا  شیاـمزآ  ناـحتما و  یهلا ،

هب رکـش  تمعن ، لباقم  رد  ایآ  هک  دیامزآیم  ار  وا  یهار ، ود  رـس  رب  ناسنا  نداد  رارق  اب  دنوادخ  دـنک . باختنا  ار  هحفص 167 ]  ] هار کی 
ارچ تسا ؛ اهناسنا  عفن  هب  مه  شیامزآ  ود  نیا  ریخ ؟ ای  دنکیم  هشیپ  ربص  ایآ  دریگیم  وا  زا  ار  تمعن  یتقو  نینچ  مه  هن ، ای  دروآیم  اج 
نید شریذپ  ادخ و  هب  داقتعا  هیاس  رد  اهنت  ییاهشرگن  نینچ  دش . دهاوخ  ناشیا  يدبا  تداعـس  بجوم  اهنآ  زا  ندمآ  نوریب  دنلبرـس  هک 

رادروخرب یحور  شمارآ  شیاـسآ و  فراـعم و  نیا  زا  میـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  رگا  هک  تسا  ییاـهب  نارگ  رهوگ  نید  دـیآیم . دوـجو  هب 
دناهدومرف یهلا  تمحر  باذع و  هب  تبسن  اجر » فوخ و   » يهرابرد ار  یبلطم  نینچ  مه  ترـضح  تیاور ، زا  شخب  نیا  رد  دش . میهاوخن 

هحفص 169] . ] میهدیم هلاحا  ثحب  نامه  هب  ار  هلمج  نیا  حیضوت  میاهدرک ، ثحب  هراب  نیا  رد  البق  نوچ  ام  هک 

لهاج قلمت  زا  رذحرب  لقاع ،

هراشا

. عضاوتلا ةدابعلا و  لمعلا  لضفا  ناف  کلمعب  بجعت  ربجت و  ربکتف و  هحدمب  لهاجلا و ال  لوقب  رتغت  و ال 

هعماج رد  ناشراتفگ  راتفر و  ساکعنا  زا  دارفا  یهاگآ  ترورض 

نیرتشیب میتسه . اهنآ  تاناکما  تایبرجت و  زا  هدافتسا  نارگید و  اب  طابترا  يرارقرب  دنمزاین  دوخ  یعامتجا  يدرف و  ياهزاین  عفر  يارب  ام 
هب طابترا  نیا  رگا  میاهتخومآ و  نارگید  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  تسا  رثؤم  ام  يورخا  ییایند و  یعاـمتجا ، يدرف ، یگدـنز  رد  هک  یلماـع 

دوخ يورخا  يویند و  فادـها  يارب  نآ  زا  میناوتیم  دزاس ، فوشکم  ناسنا  رب  ار  تایعقاو  هک  ياهنوگ  هب  دریگ ، ماجنا  یحیحـص  لـکش 
هن دنیوگیم  ام  هب  نارگید  هک  ینانخس  زا  یضعب  الثم  دشاب ؛ هتـشاد  لابند  هب  یتافآ  دناوتیم  دشابن ، ملاس  طابترا  نیا  رگا  اما  میربب ، هرهب 
اب لماعت   » زا ام  هک  تسا  یفدـه  سکع  تسرد  نیا  دزادـنیب . هابتـشا  هب  ار  اـم  تسا  نکمم  هکلب  دزاـسیمن  نشور  اـم  رب  ار  تاـیعقاو  اـهنت 

نامه اـم  ددرگ . ناـسنا  ندروخ  بیرف  زین  طـباور و  یگریت  بجوم  دـناوتیم  نارگید  نتفگ  غورد  لاـثم  يارب  مینکیم . بیقعت  نارگید »
نامدوخ تیعقوم  زا  دیاب  میوش ، هاگآ  دـهدیم  خر  ام  نوماریپ  هک  یثداوح  زا  میـسانشب و  ار  یجراخ  ياهتیعقاو  میراد  جایتحا  هک  روط 

. دراد هعماج  رد  یلمعلا  سکع  ای  ریثأت و  هچ  مییوگیم  هک  ینانخـس  میهدیم و  ماجنا  هک  یتاکرح  مینادـب  میـشاب و  هاگآ  زین  عامتجا  رد 
رگا مییامن . ناربج  ار  نآ  میاهدـش  بکترم  یـشزغل  رگا  مینک و  حیحـصت  ار  نآ  میربب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  ام  ات  دوشیم  بجوم  راک  نیا 

هحفص 170] . ] دهد ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  فیاظو  هدنیآ  رد  دناوتیمن  دراد ، يریثأت  هچ  نارگید  رد  شراتفگ  راتفر و  هک  دنادن  ناسنا 
اهنآ هب  اهمشچ  اریز  دراد ؛ يرتشیب  تیمها  دـنرادروخرب  يزاتمم  یعامتجا  تیعقوم  زا  هعماج  رد  هک  یناسک  يارب  هلأسم  نیا  اصوصخم 

؛ دنشاب هاگآ  هعماج  رد  ناشراتفر  راتفگ و  باتزاب  زا  دیاب  امتح  نیاربانب  تسا . رظن  ریز  اهنآ  تکرح  راتفر و  نیرتکچوک  هدش و  هتخود 
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، اثلاث ریخ ؛ ای  تسا  هتـشاد  لابند  هب  مدرم  يارب  یعفن  ایآ  ایناث ، یفنم ؛ ای  هدوب  تبثم  راتفر  راتفگ و  نیا  زا  مدرم  تشادرب  دـننادب  الوا ، ینعی 
هب حیحـص  خـساپ  تخانـش و  ورگ  رد  نارگید ، اب  لماعت  طباور و  حیحـص  میظنت  دـناهدشن ؟ یهابتـشا  بکترم  هنیمز  نیا  رد  ناشدوخ  ایآ 

دیاب نانارنخـس  هک  دننکیم  شرافـس  ناگرزب  تسا . مهم  رایـسب  ینید  ناغلبم  يارب  اصوصخ  تاکن  نیا  هب  هجوت  تسا . روکذـم  تالاؤس 
زا یکی  نارگید ، اب  لماعت  رد  لاح ، ره  هب  دنیآرب . نآ  عفر  ددـص  رد  دـنوش و  دوخ  هابتـشا  هجوتم  ات  دـننک  شوگ  ار  دوخ  ینارنخـس  راون 
ام هرابرد  دارفا  یعقاو  تواضق  هشیمه  تسین  مولعم  ام  زا  نارگید  دیجمت  فیرعت و  رد  هک  تسا  نیا  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  هک  یتاکن 

دنراد لد  رد  ام  زا  هک  ار  هچنآ  تیعقاو  فلتخم ، ياههزیگنا  هب  تسا  نکمم  دارفا  دـننکیم . نایب  رهاظ  ناـبز و  هب  هک  دـشاب  يزیچ  ناـمه 
هک تسا  نیا  دـننکن  سکعنم  تسرد  ار  ام  راتفر  دـنیآرب  ددـص  رد  یناسک  تسا  نکمم  هک  ییاههزیگنا  نیرتعیاش  زا  یکی  دـننکن . ناـیب 
هک يدـنمراک  ای  دـنک ، زیزع  داتـسا  دزن  ار  دوخ  دـهاوخیم  هک  يدرگاش  لـثم  دـننک ؛ زیزع  اـم  دزن  ار  ناـشدوخ  یلیلد  ره  هب  دـنهاوخیم 
هک ییاهنآ  دربیم . تذل  هدرک  یبوخ  راک  دوش  هجوتم  رگا  دراد و  تسود  ار  دوخ  یـسک  ره  دنک . ینیریـش  دوخ  امرفراک  دزن  دهاوخیم 

یتسود دوخ  يهزیرغ  نیا  زا  یناسک  نایم  نیا  رد  میداد . ماجنا  ار  بوخ  راـک  نیا  داد  قیفوت  ادـخ  هللادـمحلا » : » دـنیوگیم دنتـسه ، نمؤم 
ییوگ قلمت  نآ ، زراب  يهنومن  دیایب . شـشوخ  ناسنا  هک  دنیوگیم  نخـس  ياهنوگ  هب  تایعقاو ، ندرک  ناهنپ  اب  دـننکیم و  هدافتـسا  ءوس 

تیعقوم ياراد  صخش  هک  تسا  نیا  قلمتم  دارفا  يهزیگنا  دنرادروخرب . ییالاب  یعامتجا  ياهتیعقوم  زا  هک  تسا  یناسک  هب  تبسن  دارفا 
تسا یناطیش  ياههار  زا  یکی  نیا  دنسرب . دنراد ، رظن  رد  هک  یعماطم  عفانم و  هب  يو  قیرط  زا  دنهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  یعامتجا  زاتمم 

یتح یهاگ  دنناطیـش و  ناشدوخ  هکلب  دـنرادن  ناطیـش  ییاـمنهار  هب  جاـیتحا  اـهناسنا  زا  یـضعب  هتبلا  دراد . دوجو  اـهناسنا  ناـیم  رد  هک 
هحفص  ] لباقم فرط  ات  دننکیم  فیرعت  یـسک  زا  تهجیب  دننک  زیزع  ار  ناشدوخ  هک  نیا  يارب  دارفا  نیا  دنهدیم ! سرد  مه  ار  ناطیش 
ییالاب مهم و  نانچ  نآ  ياهتیلوؤسم  هک  هداس  صاخشا  يارب  اهدیجمت  فیرعت و  نیا  دننک . ادیپ  یتیعقوم  وا  دزن  دیایب و  شـشوخ  [ 171

زا دـیاب  هعماج  نالوؤسم  تسا . كانرطخ  رایـسب  دـنراد  ساسح  یعامتجا  ياهتیعقوم  هک  یناسک  يارب  اـما  تسین ، مهم  نادـنچ  دـنرادن 
راک هک  دندرک  دومناو  نینچ  ناشنایفارطا  یلو  دندش  یهابتشا  بکترم  اهنآ  رگا  دنـشاب . هاگآ  مدرم  نایم  رد  دوخ  راتفر  راتفگ و  ساکعنا 

، تسا تسرپایند  رگا  يدرف  نینچ  دروخب . بیرف  لوؤسم  نآ  هک  دوشیم  بجوم  دنتسه ، یضار  امش  زا  مدرم  هتـشادن و  يداریا  چیه  امش 
ادخ يارب  مه  رگا  دـهدیم ؛ تسد  زا  ار  دوخ  تیبوبحم  دوشیم و  مک  وا  هب  تبـسن  مدرم  لابقا  دوز  ای  رید  اریز  دـتفایم ؛ رطخ  هب  شیایند 

. دنک حیحصت  ار  شتاهابتشا  دناوتیمن  دنکیم ، راک 

زیمآ قلمت  نانخس  ربارب  رد  تمواقم  يرایشوه و  موزل 

یناسک ات  درک  دـیاب  هچ  دـشاب ؟ نوصم  اهرطخ  نیا  زا  ات  دـنک  هچ  ناسنا  نخـس ، رگید  هب  تسیچ ؟ اهرطخ  نیا  لباقم  رد  ناـسنا  يهفیظو 
بح ناسنا  اریز  تسا ؛ یلکـشم  راک  نیا  میروخن ؟ ار  اهییوگ  قلمت  بیرف  هک  مینک  هچ  رگید ، يوس  زا  دـننکن ؟ ادـیپ  ییوگ  قلمت  لاجم 
رگم دنتسه ، هنوگ  نیا  اتاذ  ادتبا و  رد  دارفا ، همه  دنک . شتمذم  دیامن و  داقتنا  وا  زا  یسک  هک  نیا  زا  دیآیمن  شـشوخ  اعبط  دراد و  تاذ 

. دنک التبم  ییاهرطخ  هب  ار  اهنآ  تسا  نکمم  یـشور  نینچ  هک  نیا  هب  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ینعی  دنـشاب ؛ يزاسدوخ  ددـص  رد  هک  یناسک 
، دـشاب هتـشاد  يو  يارب  يراب  نایز  تافآ  تسا  نکمم  هنارگ  شیاتـس  هناسولپاچ و  هناقلمتم ، ياـهدروخرب  هک  دـشاب  هجوتم  ناـسنا  یتقو 

دننکیم نارگید  هک  يدیجمت  فیرعت و  هب  تبسن  ینعی  دنک ؛ تمواقم  راجنهبان  ياهراتفر  هنوگ  نیا  لباقم  رد  هک  دریگیم  میمـصت  اعطق 
نکمم نوچ  دنک . دیدرت  يو  نانخـس  هب  تبـسن  دیاب  هکلب  دنک ، ادـیپ  نظءوس  صخـش  نآ  دوخ  هب  تسین  مزال  هتبلا  دـنک . ادـیپ  نظ  ءوس 
هیجوت دـیجمت و  فیرعت ، حدـم ، عفن ، تهج  رد  هچنآ  هب  کش  يهدـید  اب  دـیاب  ناسنا  دـشاب . هدـش  هغلاـبم  اـی  هابتـشا  راـچد  درف  نآ  تسا 

هب دیاب  قلمتم  درف  اب  هک  نیا  رگید  يهتکن  دـنک . فشک  ار  نآ  یتسردان  ای  یتسرد  قیقحت  اب  سپـس  دـنک ، هاگن  دوشیم  هتفگ  وا  ياهراک 
هک ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  تسا  یتیاور  دهد . همادا  ار  دوخ  شور  دنکن  ادیپ  هزیگنا  رگید  هک  درک  دروخرب  ياهنوگ 

قداص نایوجهر  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


كاخ دـننکیم  ار  امـش  شیاتـس  حدـم و  هک  یناـسک  تروص  هب  [ 139 [ ؛ بارتلا نیحادـملا  هحفـص 172 ]  ] هوجو یف  اوثحا  دـنیامرفیم :
هتشادن ار  امـش  حدم  تأرج  هک  دینک  دروخرب  يدنت  اب  اهنآ  اب  نانچ  نآ  دننک . شیاتـس  حدم و  ار  امـش  هک  دیهدن  اهنآ  هب  لاجم  دیـشاپب .

. دنشاب

يریذپداقتنا يهیحور  تیوقت 

ار شبویع  هک  دـهاوخب  نارگید  زا  دـنک و  تیوقت  دوخ  رد  ار  يریذـپداقتنا  يهیحور  هدـش  هک  مه  نیقلت  يهلیـسو  هب  هراومه  دـیاب  ناسنا 
یناوخا بحا  دیامرفیم : هک  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  زین  يرایـسب  تایاور  دننک . وگزاب 

رکذت  » يارب هیده »  » ریبعت دنک . هیده  نم  هب  ار  میاهبیع  هک  تسا  یسک  نم  دزن  مناردارب  نیرتبوبحم  [ 140 [ ؛ یبویع یلا  يدها  نم  یلا 
ياهتیلوؤسم هک  ییاهنآ  هژیو  هب  دنتـسه ، سفن  بیذـهت  يزاسدوخ و  ماقم  رد  هک  ییاهناسنا  تسا . هجوت  بلاج  تیاور  نیا  رد  بیع »

نیا رد  دننادب . نانآ  يوس  زا  ياهیده  ار  نیا  دننک و  دزشوگ  ار  ناشیاهشزغل  بویع و  هک  دننک  قیوشت  ار  نارگید  دیاب  دنراد ، یعامتجا 
دوخ يدنـسپدوخ و  تفآ  هب  مه  ناسنا  دوخ  ایناث ، دـنیامن و  دزـشوگ  ار  اـهنآ  تاهابتـشا  هک  دـننکیم  ادـیپ  تبغر  نارگید  ـالوا ، تروص 
رگا نانیا  دنتـسین . دـنمدرخ  لقاع و  يدارفا  دـنیآیمرب  نارگید  قلمت  حدـم و  ماقم  رد  غورد  هب  هک  یناـسک  دوشیمن . ـالتبم  ینیب  گرزب 

یتاهابتـشا تافارحنا و  زا  يرایـسب  رد  دـندرگیم ، اوسر  يزور  هرخالاب  هک  نآ  رب  هوالع  دوخ ، راک  نیا  اب  هک  دـندیمهفیم  دـندوب ، لقاع 
چیه هدازآ  لقاع و  ناسنا  دننکیم . اطخ  هابتـشا و  راچد  ار  نارگید  دوخ  راک  نیا  اب  اریز  دنتـسه ؛ کیرـش  دـهدیم  خر  هعماج  رد  هک  مه 

قح رد  يونعم  يدام و  تنایخ  تیانج و  همه  نیا  بکترم  يدام  عفانم  زا  يدـنمهرهب  يارب  افرـص  دـهدیمن و  ماجنا  ار  يراـک  نینچ  هاـگ 
. دننک زیزع  نارگید  دزن  ار  دوخ  دنهاوخیم  یسولپاچ  قلمت و  اب  هک  دنتسه  تسپ  هیامورف و  ياهناسنا  دوشیمن . نارگید 

ربکت بجع و  زا  زیهرپ 

رتغت ـال  دوشن : رورغم  دریگن و  هحفص 173 ]  ] رارق درخبان  قلمتم و  صاخـشا  يهناسولپاچ  نانخـس  ریثأت  تحت  هک  دشاب  بقارم  دیاب  ناسنا 
عطاق و یمیمصت  اب  میشاب و  هتشاد  يوق  ياهدارا  دیاب  میـشاب ، نوصم  زیمآ  قلمت  نانخـس  ربارب  رد  میهاوخب  رگا  هحدمب . لهاجلا و ال  لوقب 
. دریگن لکـش  ام  رد  يدنـسپدوخ  بجع و  يهلیذر  تفـص  ات  مینک  تمواقم  نانخـس  هنوگ  نیا  لباقم  رد  مزال ، یناور  یحور و  یگدامآ 

يدیلک ياههژاو  زا  رابکتـسا »  » و ربکت »  » يهژاو دناشکیم . يدوبان  طوقـس و  يهطرو  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یتفآ  نیرتدـب  ربکت  يهیحور 
نیذـلا  » ریبعت اب  ابلاغ  دنتـساخرب ، ناربمایپ  اب  تفلاـخم  هب  هک  یناـسک  زا  نآرق  تسا . هدـش  دـیکأت  نآ  رب  يداـیز  دراوم  رد  هک  تسا  نآرق 

اعد دننام  يدابع  روما  رد  هک  یناسک  دروم  رد  یتح  نآرق  تسا . هدرک  دای  نآ  دننام  و  نیربکتم » «، » نیربکتسم «، » نوربکتسی «، » اوربکتسا
روظنم [ 141 [ ؛ نیرخاد منهج  نولخدیـس  یتدابع  نع  نوربکتـسی  نیذلا  نا  تسا : هدرب  راک  هب  رابکتـسا  ریبعت  زین  دننکیم  یهاتوک  ندرک 

؛ دناهدرک رابکتـسا  ادخ  تدابع  زا  عقاو  رد  دننکیمن  اعد  هک  یناسک  نآ  تسا ؛ اعد  زا  ندرک  يراددوخ  هیآ ، نیا  رد  تدابع » زا  ربکت   » زا
يهناخ رد  دوشیم  رـضاح  هک  دـسریم  ییاج  هب  ناـسنا  یتسپ  ینوبز و  دـننک . جـک  ندرگ  ادـخ  شیپ  هک  نیا  زا  دـیآیم  ناـشراع  ینعی 

« نوفکنتـسی  » يهژاو ینعی  دننکیم ؛ يراددوخ »  » ندرک اعد  زا  هک  ییاهنآ  دیامرفیمن  نآرق  دورن ! ادـخ  يهناخ  رد  اما  دورب  ادـخ  قولخم 
رابکتـسا نیمه  دناسر  یناطیـش  يهبترم  هب  ار  ناطیـش  هک  هچنآ  یتدابع . نع  نوربکتـسی »  » نیذـلا نا  دـیامرفیم : هکلب  دربیمن ، راک  هب  ار 

لفـسا هبترم  هب  هدـناشک و  طاـطحنا  هب  خـیرات  لوط  رد  ار  يرایـسب  ياـهناسنا  قـح ، شریذـپ  زا  رابکتـسا  [. 142 «. ] ربکتـسا یبأ و  : » دوـب
هدیـشک دـسافم  نیا  هب  مارآ  مارآ  ناسنا  هکلب  دوشیمن ، ادـیپ  هراب  کی  هب  نوعرف  دـننام  یناسنا  رابکتـسا  هتبلا  تسا . هداد  قوس  نیلفاـسلا 

قح ناسنا  رگا  دوشیمن . قحلا  نع  رابکتسا  هب  التبم  هاگ  چیه  دیآرب ، يرابکتـسا  حور  نیا  اب  هزرابم  ماقم  رد  عقوم  هب  ناسنا  رگا  دوشیم .
نآرق رد  ادخ  درک . دهاوخ  ادیپ  يرازگرکـش  حور  مه  ادخ  ياهتمعن  ربارب  رد  دـنک ، رکـشت  نارگید  تمدـخ  لباقم  رد  دـشاب و  سانش 
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رکش نآرق ، هک  نیا  رس  [ 143 [ ؛ ریصملا یلا  کیدلاول  یل و  رکشا  نأ  روایب : اج  هب  ار  ردام  ردپ و  رکـش  نم و  رکـش  هک  دنکیم  شرافس 
ره دنک . كرد  دناوتیم  یناسآ  هب  ار  ردام  ردپ و  شزرا  ناسنا  هک  تسا  نیا  هداد  رارق  دـنوادخ  رکـش  رانک  رد  ار  نیدـلاو  هحفص 174 ] ]
قح ددصرد  ناسنا  رگا  دـناهداد . ماجنا  وا  قح  رد  یتامدـخ  هچ  ردام ، اصوصخم  نیدـلاو ، دـنیبیم  دـشاب ، هتـشاد  فاصنا  یکدـنا  یـسک 
مه ار  ادـخ  رکـش  دـشاب ، اـنتعایب  تمعن  نیا  هب  تبـسن  رگا  اـما  دوب ؛ دـهاوخ  مه  ادـخ  رازگرکـش  دـمآ ، رب  نشور  تمعن  نیا  زا  یـسانش 

رتکیدزن منهج  هب  ماگ  کی  تقیقح  رد  درک  تیوقت  شدوخ  رد  ار  رابکتـسا )  ) یـسانش قح  دـض  يهیحور  ناسنا  یتقو  تفگ . دـهاوخن 
بویع زا  ناسنا  رگا  دـنکیم . لفاغ  شیوخ  بویع  هب  تبـسن  ندـش  هاگآ  زا  ار  ناسنا  ناـیوگ ، قلمت  شیاتـس  هب  نداد  شوگ  تسا . هدـش 
ربکتف هحدمب  لهاجلا و ال  لوقب  رتغت  ال  دیامیپیم : ار  رفک  ریسم  دش ، ربکتم  هک  هاگ  نآ  دوشیم و  ربکتم  دنـسپدوخ و  دشابن ، هاگآ  دوخ 

هک وشن  رورغم  وا  يرگشیاتـس  هب  زین  درخبان و  لهاج و  صخـش  راتفگ  هب  عضاوتلا ؛ ةدابعلا و  لمعلا  لضفا  ناف  کلمعب  بجعت  ربجت و  و 
راگزاس تدابع  اب  هچنآ  تسا . عضاوت  تدابع و  لامعا  نیرتهب  انامه  يوشیم . راچد  يدنسپدوخ  بجع و  ینیب و  گرزب  دوخ  ربکت و  هب 
دوشیم مورحم  تدابع  زا  تشگ ، مورحم  عضاوت  زا  رگا  دوشیم ، مورحم  عضاوت  زا  دزرو  ربکت  ناـسنا  رگا  تسا . عضاوت  ینتورف و  تسا 

نیا هجیتن  [ 144 . ] نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  تسا : هدش  مورحم  دوخ  تقلخ  فدـه  زا  عقاو  رد  دـش ، مورحم  تدابع  زا  رگا  و 
رتکـیدزن ادـخ  هب  دوـش  تیوـقت  وا  رد  عـضاوت  يهیحور  ردـق  ره  دوـشیم و  رود  ادـخ  زا  دوـش  رتکـیدزن  ربـکت  هب  ردـق  ره  ناـسنا  هک 

هحفص 175] . ] ددرگیم

تایدام ایند و  اب  نمؤم  يهطبار 

هراشا

تـسل ام  نمتت  كدـنع و ال  ام  یلا  الا  رظنت  کل و ال  هللا  همـسق  امب  عنقا  كرهظ و  ءارو  هتفلخ  ام  كریغ  لام  حلـصت  کلام و  عیـضت  ـالف 
. رقفلا یف  اعزج  ینغلا و ال  یف  ارطب  نکت  کترخآ و ال  نم  کظح  ذخ  عبشی و  مل  عنقی  مل  نم  عبش و  عنق  نم  ناف  هلانت 

ایند هب  یگتسب  لد  مدع 

مه تسا . هدش  نایب  سفن  تزع  تعانق و  یگتسراو و  دهز و  يهرابرد  يرایـسب  بلاطم  مالـسلامهیلع  تیبلها  تایاور  میرک و  نآرق  رد 
. دراد دوـجو  هراـب  نیا  رد  یناوارف  ياـهثحب  دراد ، یتـیاور  هبنج  رتشیب  هک  ییاـهباتک  اـصوصخم  اـم ، یقـالخا  ياـهباتک  رد  نـینچ 
املع و يهفیظو  اذل  ددرگیم ، نییبت  حرطم و  هیضق  دعب  کی  طقف  الومعم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تسه  اج  نیا  رد  هک  ياهتکن 

هجوت زین  داعبا  ریاس  هب  هک  تسا  نیا  دنتسه ، مالسا  ینابم  مالـسلامهیلع و  تیبلها  تاملک  هب  انـشآ  سانـش و  نید  هک  یناسک  ینعی  اهقف ،
دیابن ناسنا  هجوت  هک  تسا  نیا  هلأسم  کی  دـننک . نایب  صاخ  دراوم  رد  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  مالـسا و  رظن  اهنآ  یـسررب  اـب  هدومن و 

شیدنارود و دیاب  هکلب  دشابن ، ایند  رذگدوز  تاذل  تاوهـش و  رد  زکرمتم  شتاقلعت  ینعی  دشاب ؛ ایند  رذـگدوز  يدام و  روما  هب  فوطعم 
رد یقیقح  يدـبا و  یگدـنز  تسین و  شیب  يزور  دـنچ  ایند  یگدـنز  هک  دـشاب  بلطم  نیا  هجوتم  هدوب ، دـنلب  یتمه  ياراد  ارگترخآ و 
هک ار  ییاهتمعن  مامت  هکلب  دوشیم ، وا  بیـصن  هچنآ  اهنت  هن  ایند ، یگدنز  يهمه  ناسنا  هک  تسا  شنیب  نیا  ساسا  رب  تسا . رگید  ملاع 

ملاع یهانتم و  دودحم و  هحفـص 176 ]  ] ایند وا ، رظن  رد  اریز  دروآیمن ؛ باسح  هب  يزیـشپ  ترخآ  ملاع  هب  تبـسن  تسه ، ناهج  نیا  رد 
اب یهانتم  تبسن  مییوگب  رگا  یتح  درادن ؛ دوجو  یتبسن  چیه  یهانتمان  یهانتم و  نیب  هک  تسا  نشور  تسا و  یهانتمان  دودحمان و  ترخآ 

هرک رد  هچنآ  زا  معا  اهتنا ، ات  ادـتبا  زا  ار  ایند  رمع  همه  رگا  میاهتفگ . دایز  مه  زاب  دـشابیم ، ندز  مه  رب  مشچ  کی  يهزادـنا  هب  یهاـنتمان 
 - دنراد هلـصاف  ام  اب  يرون  لاس  اهدرایلیم  یهاگ  هک  ییاهناشکهک  تسا -  اهناشکهک  ریاس  زین  یـسمش و  هموظنم  رگید  تارک  نیمز و 
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رمع عضو  رگا  تسا . دودـحمان  اب  دودـحم  هسیاقم  لاح  ره  رد  هک  ارچ  میباییمن ؛ اهنآ  نیب  یتبـسن  چـیه  مینک  هسیاقم  ترخآ  یگدـنز  اب 
هک تسا  یـشنیب  نیا  تسیچ ! هک  تسا  مولعم  ناسنا  هلاس  دـص  دودـحم  رمع  تیعـضو  تسا ، هنوگ  نیا  ترخآ  اب  هسیاقم  رد  اـیند  يهمه 

یفسلف و یملع ، قیمع  شنیب  کی  رب  ینتبم  دش ، رکذ  ایند  ندوب  زیچان  يهرابرد  هچنآ  دنهدیم . هئارا  ناسنا  هب  ادخ  ناربمایپ  یهلا و  نایدا 
. دنکن ادیپ  یگتسب  لد  ینزوس  رس  نآ  فراخز  ایند و  هب  تبسن  ناسنا  هک  دراد  ییاضتقا  نینچ  تسا و  يداقتعا 

رمع زا  بولطم  يهدافتسا 

نیمه هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما  تسا ، رتمک  مه  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  زا  دودـحم و  اـیند  یگدـنز  تسا  تسرد  هک ، نیا  رگید  هلأـسم 
ورگ رد  يدبا ، یهانتمان  یگدنز  رد  ام  یتخبدب  یتخبشوخ و  دزاسیم . صخشم  ار  یهانتمان  یگدنز  تشونرس  هک  تسا  دودحم  یگدنز 

يزیچ ترخآ  یگدنز  هب  تبسن  درادن و  یشزرا  ایند  یگدنز  تهج  کی  زا  نیاربانب ، میهدیم . ماجنا  ایند  یگدنز  رد  هک  تسا  ییاهراک 
نیا زا  تسا و  شزرا  اب  ترخآ  یگدـنز  ياپ  مه  دراد ، ترخآ  یگدـنز  رد  هک  يریثأت  ظاحل  هب  رگید  تهج  زا  اما  دـیآیمن ، باـسح  هب 
سپ باقع . باذع و  تیاهنیب  ای  باوث ، تمعن و  تیاهنیب  ای  تسا : تیاهنیب  نآ  يهجیتن  اریز  دشابیم ؛ تیاهنیب  ایند  رمع  شزرا  رظن ،

شندز مه  رب  مشچ  ره  مینک و  زاب  باسح  دیاب  اعطق  میراد ، ایند  نیا  رد  هک  يرمع  يارب  اما  مینک ، زاب  یباسح  دـیابن  ایند  ياهتذـل  يارب 
تنس نیا  تسین . ریذپ  ناکما  شالت  تیلاعف و  نودب  یگداوناخ  يدرف و  یگدنز  ندرک  هرادا  هک  تسا  یعیبط  میهدن . تسد  زا  هدوهیب  ار 

فرطرب ار  هعماج  زاین  زا  یشخب  مه  دنک و  نیمأت  ار  شاهداوناخ  دوخ و  يدرف  ياهزاین  مه  ات  دشکب  تمحز  ایند  رد  ناسنا  هک  تسا  یهلا 
، دوبن هک  باختنا  هنیمز  تسین ، باختنا  دوبن ، هک  ناحتما  يهنیمز  دوشیمن ، مهارف  ناحتما  يهنیمز  دـشابن ، اـهنیا  اـت  دـیامن . هحفص 177 ] ]
هن تسا  یناسنا  هناهاگآ  باختنا  يارب  اهباوث  نآ  دوب . دهاوخن  يورخا  ياهباوث  دوبن ، هک  یناسنا  دـشر  دوشیمن ، ققحم  یناسنا  دـشر 
رب هک  يرگید  فیلاکت  اب  دشکیم  يزور  بسک  يارب  ناسنا  هک  یتمحز  نیب  یتبـسن  هچ  هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم  يربج . ياهتیلاعف 

تیمها يهجرد  اهتیولوا و  ندرک  صخشم  هک  مییوگب  دیاب  خساپ  رد  درک ؟ عمج  اهنیا  نیب  دیاب  هنوگچ  دراد و  دوجو  تسا ، وا  يهدهع 
دیدرت راچد  اهتیولوا  نییعت  باختنا و  رد  ار  ناسنا  تسا  نکمم  زین  هبتـشم  مهبم و  لیاسم  هتبلا  تسا . سانـش  نید  ناهیقف  يهفیظو  اهنآ ،

مهدیم صاصتخا  لیـصحت  هب  هک  ار  ینامز  زا  رادقم  هچ  لیـصحت ؟ ریغ  ای  دراد  تیولوا  نم  يارب  لیـصحت  ایآ  نالا  هک  نیا  الثم ، دـیامن .
نم يارب  رتشیب  ندش  رـضاح  سرد  ياپ  هب  دوز  حبـص  هلفان ؟ ندـناوخ  ای  دراد  تیمها  رتشیب  نم  يارب  هعلاطم  مزادرپب ؟ تدابع  هب  دـیاب 

ناسنا هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  لیاسم  اـهنیا  ماـمت  و ... تحارتسا ؟ اـی  دراد  تیمها  نم  يارب  رتشیب  شزرو  نآرق ؟ تئارق  اـی  دراد  تیمها 
نیمأت يارب  ام  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یساسا  ياهشـسرپ  زا  یکی  دنک . يزیرهمانرب  ار  شایگدنز  نآ  ساسا  رب  دیاب 
توافت هب  هتسب  الامجا  يدرف ، دعب  رد  یعامتجا . دعب  کی  دراد و  يدرف  هبنج  کی  شـسرپ  نیا  مینک ؟ شالت  دح  هچ  ات  دیاب  ایند  یگدنز 
تمدـخ ناتـسرامیب  رد  هک  يراتـسرپ  و  دـگنجیم ، ههبج  رد  هک  يزابرـس  لاـثم ، يارب  تسا . تواـفتم  دـح  نیا  درف  ره  یگدـنز  طـیارش 
دنکیم راک  هناخراک  رد  هک  يرگراک  ای  دـنکیم  تیلاعف  هعرزم  رد  هک  يزرواشک  اما  دـنهد ، ماجنا  يدـیلوت  راـک  دـنناوتیمن  دـنکیم ،
باـسح مادـک  ره  مه  اـهنیا  دـننام  داتـسا و  هبلط و  دراد . يرگید  باـسح  دـنکیم  راـک  هرادا  رد  هک  مه  يریدـم  تسا . ادـج  ناـشباسح 
مالـسا هاگدـید  زا  يداصتقا » هعـسوت   » ثحب هلأسم و  نیا  یعامتجا  دـعب  تسا  رظندـم  رتشیب  العف  هچنآ  لاح  ره  رد  دـنراد . ار  ناـشدوخ 

. میشاب هتشاد  نآ  هب  ياهراشا  اج  نیا  رد  تسا  بسانم  هک  تسا 

يداصتقا هعسوت  يهرابرد  مالسا  هاگدید 

لام ندروآ  تسد  هب  يدام و  هحفص 178 ]  ] روما بسک  يارب  دیاب  هعماج  دارفا  ایآ  هک  تسا  نیا  میتسه  هجاوم  نآ  اب  هزورما  هک  ياهلأسم 
هک تسا  نیا  هدـش ، حرطم  گنج -  نارود  زا  سپ  صوصخ  هب  ام -  هعماج  حطـس  رد  هک  یلیاسم  زا  یکی  ریخ ؟ ای  دـننک  شالت  تورث  و 
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ای دریذپیم  ار  يداصتقا  هعـسوت  مالـسا  ایآ  هک  دش  حرطم  ییاهثحب  نامز  نآ  زا  میـشاب . هتـشاد  يداصتقا  هعـسوت  يارب  ییاههمانرب  دـیاب 
يوج نان  هب  ناملـسم  مدرم  هک  درک  يراک  دیاب  هک  نیا  ای  دوب و  مدرم  یگدنز  حطـس  یلم و  تورث  حطـس  ياقترا  رکف  هب  دـیاب  ایآ  ریخ ؟

اهسنارفنک اهینارنخس ، دش ؛ هدیشک  زین  یملع  لفاحم  اههاگشناد و  حطس  هب  یتح  ثحابم  نیا  دنزادرپب ؟ تدابع  هب  رتشیب  دنشاب و  عناق 
ییاههدافتـسا ءوس  طیارـش  نیا  زا  مه  یناـسک  هتبلا  دـمآرد . ریرحت  هتـشر  هب  اـههنیمز  نیا  رد  زین  یتـالاقم  دـیدرگ و  اـپرب  ییاهرانیمـس  و 

نیا شیانعم  هک  دنداد  ماجنا  ییاهثحب  دندرک و  ییاهراک  دنادیم ، ادخ  هک  رگید ، ییاههزیگنا  اب  یلو  يزوس  لد  مسا  هب  ینعی  دندرک ؛
يداصتقا هعـسوت  تفرـشیپ و  اب  نید  الـصا  هک  دندرک  حرطم  ار  هلأسم  نیا  اهنآ  ار . يداصتقا  تفرـشیپ  ای  میریذـپب  ار  نید  دـیاب  ای  هک  دوب 

هب هعسوت  زا  ینخس  دیابن  تسا  یمالسا  بالقنا  بالقنا ، رگا  سپ  دنکیم ، ایند  زا  يرود  تعانق و  دهز و  هب  توعد  نید  تسین ؛ راگزاس 
سک ره  هک  دراد  دوجو  یـشنیب  نینچ  مالـسا  رد  ایآ  دشاب !؟ اهناملـسم  تسد  رد  ایند  تورث  دیابن  هک  هتفگ  یتسار  هب  ایآ  اما  دـیآ ! نایم 

نامیلـس ترـضح  نخـس  میرک ، نآرق  رد  هک  نآ  لاـح  تسا !؟ مومذـم  مالـسا  رظن  زا  دـشاب  شتـسد  رد  ادـخ  ياـهتمعن  زا  ياهعومجم 
؛ يدعب نم  دحأل  یغبنی  اکلم ال  یل  به  یلرفغا و  بر  دنکیم : ضرع  راگدرورپ  هب  باطخ  شیاهاعد  زا  یکی  رد  هک  هدـمآ  مالـسلاهیلع 

دوهی هتبلا  دشابن . نآ  قیال  يدحا  نم  زا  سپ  هک  امرف  اطع  یتنطلـس  کلم و  ارم  رذـگرد و  نم  ياطخ  زا  تمرک  فطل و  هب  اهلاراب  [ 145]
. تسا یهلا  گرزب  ناربمغیپ  زا  یکی  ترضح  نآ  ناناملـسم ، ام  دید  زا  یلو  دننادیمن ، ربمایپ  ار  مالـسلاهیلع  نامیلـس  ترـضح  اراصن ، و 

ياـهتمعن هک  مالـسلاهیلع  نامیلـس  ترـضح  زا  میرک  نآرق  دوـبیم ، مومذـم  يدادادـخ  ياـهتمعن  زا  يدـنمهرهب  تورث و  نتـشاد  رگا 
نیا دومرف  اطع  مالسلاهیلع  نامیلـس  ترـضح  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  هلمج  زا  درکیمن . شیاتـس  رادقم  نیا  دوب  شرایتخا  رد  یناوارف 
ناهج رد  مه  زورما  دـیاش  هک  تشاد  رولب  سنج  زا  ییاهخاک  ترـضح  نآ  دـینادرگ . وا  رخـسم  ار  نیطایـش  شوحو و  نج ، داب ، هک  دوب 

بآ رهن  زا  دیاب  هک  نیا  نامگ  هب  دـش  وا  خاک  هحفص 179 ]  ] دراو سیقلب ، ابـس ، هکلم  یتقو  هک  يروط  هب  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  شاهنومن 
زا تسا  يرـصق  نیا  [ 146 [ ؛ ریراوق نم  درمم  حرـص  هنا  تفگ : وا  هب  مالـسلاهیلع  نامیلـس  ترـضح  درک . عمج  ار  شیاهسابل  دـنک  روبع 

هدـش هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  نآرق  رد  هک  يرگید  ناوارف  ياهتمعن  تشاد و  یخاک  نینچ  مالـسلاهیلع  نامیلـس  ترـضح  فاص . هنیگبآ 
، مالـسلامهیلع ناماما  نیرتدهاز  یتح  مالـسلامهیلع ، راهطا  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  تالاوحا  هریـس و  رد  تسا .

ياهدرب زورما  هک  تسا  تسرد  تسین . یناـسآ  راـک  ندرک  دازآ  هدرب  دـندرکیم . دازآ  هدرب  اـههد  یلاـس  ناراوگرزب  نآ  هک  تسا  هدـمآ 
رد رمع  کی  هک  یناسنا  مه  نآ  درک ؛ روصت  ناوتیم  ار  ناسنا  کی  شزرا  تمیق و  الامجا  یلو  دوش ، مولعم  رازاب  رد  نآ  تمیق  ات  تسین 
دنک دازآ  هدرب  دـص  دـهاوخیم  هک  یـسک  دـنک . هدافتـسا  شیاهرنه  اهتراهم و  اهییاناوت ، راک ، زا  وا  ات  دریگیم  رارق  درف  کی  راـیتخا 

تورث راب  نیدنچ  ناشفیرـش  رمع  لوط  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  دشاب . هتـشاد  يدام  ظاحل  زا  ار  راک  نیا  ییاناوت  دـیاب  املـسم 
هب مالـسلامهیلع  ناـماما  يهمه  هک  دوـبن  روـط  نـیا  ارقف . يارب  رگید  فـصن  ناـشدوخ و  يارب  فـصن  دـندرک ؛ میـسقت  ارقف  نـیب  ار  دوـخ 

، دندرکیم هدافتسا  مک  اهنآ  هک  تسا  تسرد  دنراذگب . نیلاب  رب  رس  هنسرگ  مکش  اب  بش  دنشاب و  جاتحم  وج  نان  همقل  کی  هب  حالطـصا 
تسد رد  ایند  تورث  دهاوخیم  مالسا  ایآ  هک  تسا  نیا  شسرپ  رگا  نیاربانب ، تسین . مالسلامهیلع  همئا  یتسدگنت  رقف و  يانعم  هب  نیا  اما 

. دنشاب روخ  يرس  وت  هداتفا و  بقع  هنـسرگ ، نوبز ، راوخ و  اهناملـسم  دهاوخیمن  مالـسا  هاگ  چیه  تسا . تبثم  خساپ  دشاب ، اهناملـسم 
ایند و لام  هب  یگتـسب  لد  و  تسا ، هلأسم  کی  ندرک  فرـص  ادخ  هار  رد  ار  تورث  ندش و  تورث  کلام  ندرک ، تورث  دیلوت  ندرکراک ،

حرطم يداـصتقا  یعاـمتجا و  لـیاسم  رد  هزورما  هک  ییاـههیرظن  زا  یکی  اـقافتا  رگید . ياهلأـسم  ترخآ  لـباقم  رد  اـیند  هب  نداد  تـیمها 
دایز دندرکیم و  فرصم  مک  نمؤم ، صلخم و  نایحیـسم  هک  هدوب  نیا  ایند  رد  تعنـص  تفرـشیپ  لماوع  هلمج  زا  هک  تسا  نیا  دشابیم ،
ياقآ دریگ . لکـش  یگرزب  عیانـص  دیآ و  دیدپ  یناوارف  ياههیامرـس  ات  دیدرگ  بجوم  هدش  زادنا  سپ  لاوما  نیا  دندومنیم . زادـنا  سپ 
جاور لیالد  زا  یکی  وا  تسا . هدرک  حیرشت  ار  اپورا  رد  يراد  هیامرس  يریگ  لکش  دنور  نآ  رد  هتشون و  یباتک  هنیمز  نیا  رد  ربو  سکام 

فرـصم مک  راک و  دایز  مدرم  دـشیم  ثعاب  هک  ياهیحور  ینعی  دـنادیم ؛ ناتـستورپ » قـالخا   » برغ رد  ار  يرادهیامرـس  هحفص 180 ] ]
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رکف هک  دنتسه  مه  یناسک  میوگب  مهاوخیم  الامجا  هکلب  ریخ ، ای  تسا  تسرد  هیجوت  نیا  ایآ  میوگب  هک  متسین  نیا  ددص  رد  هتبلا  دننک .
تـسا نیا  رد  نخـس  لاح  ره  رد  دراد . دوجو  مه  نآ  سکع  یتایرظن  هتبلا  دوشیم . يداصتقا  دشر  بجوم  ندرک  فرـصم  مک  دـننکیم 

یگتـساریپ و ییاـسراپ ، اـیند ، هب  ییاـنتعا  یب  سفن ، تزع  نتـشاد  تسا و  بـلطم  کـی  تراـقح  یتـسپ و  ینوـبز و  تورث ، نتـشادن  هـک 
تورث تسا  نکمم  مه  یناسک  دنـشاب . تسرپایند  اما  دنـشاب ، هتـشادن  مه  بش  نان  یناسک  تسا  نکمم  تسا . يرگید  بلطم  یگتـسراو 

ناشنیتسار ناگتفای  تیبرت  مالـسلامهیلع و  تیبلها  هک  روط  نآ  دنـشاب ؛ ایند  نمـشد  ترخآ و  بلاط  اما  دنـشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ایند 
تورث دینکن و  دیلوت  دینکن ، راک  هک  تسین  نیا  شیانعم  هدش ، دهز  تعانق و  يهرابرد  مالـسا  رد  هک  ییاهشرافـس  اههیـصوت و  دـندوب .

چیه نیا  و  تسا ، بجاو  تورث  بسک  نانمـشد ، لـباقم  رد  یمالـسا  تزع  ظـفح  يارب  مک  تـسد  یهاگدـید ، زا  هـکلب  دیـشاب ، هتـشادن 
هک نیا  هن  دندنبن ، ایند  هب  لد  ناناملسم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دهز  تعانق و  صوصخ  رد  مالسا  یتیبرت  ياههزومآ  درادن . دهز  اب  یتافانم 

. درادن دهز  حور  اب  یتافانم  چیه  يداصتقا  هعـسوت  نیاربانب  مینک . کیکفت  رگیدکی  زا  الماک  دـیاب  ار  تیثیح  ود  نیا  دنـشاب . هتـشادن  ایند 
لوپ و دـنکیم . ادـیپ  تیعوضوم  ناشیارب  تورث  لام و  نآ  دوخ  مک  مک  دـنزادرپیم و  تورث  لام و  يروآ  عمج  هب  هک  دنتـسه  یناـسک 

اهنآ يارب  دوشیم . تاذـل  اب  بولطم  یناسک  يارب  اما  اهزاین ، عفر  يارب  تسا  ياهلیـسو  ینعی  دراد ؛ يرازبا  هبنج  ناـسنا  يارب  ادـتبا  تورث 
نیرت هنانیبشوخ  دندرکن ، فرصم  ار  لوپ  ناشدوخ  یتقو  اعبط  تسا . مهم  نآ  نتـشاد  فرـص  هکلب  تسین ، مهم  لوپ  فرـصم  یگنوگچ 

تمحز ناسنا  هک  تسا  ياهنالقاع  راک  نیا  ایآ  دـننک . هدافتـسا  نآ  زا  یتسرد  هب  مه  اهنآ  دوش و  ناثراو  بیـصن  هک  تسا  نیا  شتیعـضو 
شدوخ دیـشک و  یتمحز  ناسنا  یتقو  هتبلا  دراذگب ؟ نارگید  يارب  ار  نآ  دنک  فرـصم  شدوخ  هک  نیا  نودب  دروایب و  رد  لوپ  دـشکب و 

دنک و هدافتـسا  نآ  زا  هک  تسا  ثراو  قح  دـنام ، یقاب  وا  زا  یتورث  رگا  درک ، لمع  مه  شایعرـش  فیاظو  هب  دـش و  دـنمهرهب  نآ  زا  مه 
هحفص 181] . ] تسا هداد  رارق  ییاهتمکح  ساسا  رب  دنوادخ  ار  قح  نیا 

ایند ياهتمعن  زا  هدافتسا  يهرابرد  یتاکن 

تمذـم شهوکن و  اهنآ  زا  یعون  هب  تایاور  تایآ و  رد  ابلاغ  و  تسا -  ایند  ياهتمعن  اب  ناسنا  طابترا  هب  طوبرم  هک  یلیاـسم  يهراـبرد 
رد هک  نآ  يارب  ام  دریگیم . دوخ  هب  طیرفت  طارفا و  هبنج  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دریگیم  ماـجنا  ینوگاـنوگ  ياـهثحب  تسا -  هدـش 

نیا دوخ  اعقاو  ایآ  مینادب  هک  تسا  نیا  هتکن  کی  مینک . کیکفت  رگیدکی  زا  ار  تیثیح  دـنچ  دـیاب  میوشن ، التبم  یمهف  جـک  هب  هنیمز  نیا 
دح یف  اهنآ  دننام  ابیز و  ياهلگ  وبشوخ ، ياهرطع  بوخ ، ياهسابل  ذیذل ، ياهاذغ  ایآ  دـب ؟ ای  دنتـسه  بوخ  هسفن  دـح  یف  اهتمعن 

باذع لها  اهنآ  زا  ناگدننک  هدافتسا  دناتشز و  دیلپ و  الـصا  ایند  ياهتمعن  هک  دنرادنپیم  نینچ  یناسک  دنتـسه ؟ يدب  ياهزیچ  هسفن 
رـضم و ياـهزیچ  راـم و  هب  اـیند  تاـیاور ، زا  یخرب  رد  هک  تسا  تسرد  تسا . تاـیاور  تاـیآ و  مهف  رد  هابتـشا  عون  کـی  نیا  منهج ! و 
، میرک نآرق  دـمآ . دـهاوخ  همادا  رد  نآ  حیـضوت  هک  تسا  يرگید  يهبنج  هب  رظاـن  بلاـطم  هنوگ  نیا  اـما  تسا ، هدـش  هیبـشت  كاـنرطخ 

يرگید ياج  رد  هدش . لالح  تسا  هزیکاپ  هچ  ره  امش  يارب  [ 147 [ ؛ تابیطلا مکل  لحأ  دیامرفیم : دمانیم و  تابیط »  » ار ایند  ياهتمعن 
يارب هک  ار  ادـخ  ياهتنیز  یـسک  هچ  ربمغیپ  يا  وگب  [ 148 [ ؛ قزرلا نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخأ  یتلا  هللا  ۀـنیز  مرح  نم  لـق  دـیامرفیم :

هب اـهتنیز  زا  دوخ  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  میرک  نآرق  تسا ؟ هدرک  عنم  هزیکاـپ  لـالح و  قزر  فرـص  زا  هدرک و  مارح  هدـیرفآ  ناگدـنب 
یف انلعج  دقل  و  دیامرفیم : دـنکیم و  رکذ  مدرم  يارب  یتنیز  ناونع  هب  ار  ناگراتـس  نامـسآ و  یتح  دـنکیم . دای  ادـخ  ياهتمعن  ناونع 

تنیز و هب  ار  اهخاک  نآ  ملاع ، نارگاشامت  مشچ  رب  میتشارفارب و  دـنلب  ياهخاک  نامـسآ  رد  اـم  [ 149 [ ؛ نیرظانلل اهانیز  اجورب و  ءامـسلا 
شیپ اـج  نآ  اـت  یتـح  نآرق  دـنربیم . تذـل  نآ  ياـشامت  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  اهنامـسآ  تقلخ  دـیاوف  زا  یکی  ینعی  میتساراـیب ؛ رویز 

هاگنابش هک  یماگنه  و  [ 150 [ ؛ نوحرـست نیح  نوحیرت و  نیح  لامج  اهیف  مکل  و  دـیامرفیم : تاناویح  نتفر  ارچ  هب  دروم  رد  هک  دوریم 
یتسرد هب  دیاش  میرادن ، يزرواشک  ییاتسور و  یگدنز  نوچ  ام  هتبلا  دنشاب . امش  لامج  بیز و  دنور  نوریب  ارچ  هب  هاگحبص  ای  دندرگرب 
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رد ار  ییابیز  نیا  اعطق  تسا ، دنفـسوگ  اب  ناشراک  رـس و  دنتـسه و  رادـماد  هک  ییاهنآ  هحفـص 182 ]  ] یلو مینکن ، كرد  ار  ییاـبیز  نیا 
دروم هاگ  چیه  دنتسه و  تنیز »  » و تابیط »  » يدادادخ ياهتمعن  مامت  میرک  نآرق  رظنم  زا  نیاربانب  دننکیم . هدهاشم  دنفـسوگ  ياههلگ 
هرانک اـهنآ  زا  دـیاب  یلک  روط  هب  اـی  درک  هدافتـسا  اـهتمعن  نیا  زا  دـیاب  اـیآ  هک  تسا  نیا  مود  يهتکن  دـناهتفرگن . رارق  تمذـم  راـکنا و 

رد ندرک  تنیز  یتح  دراوم  یضعب  رد  تسین . یکـش  چیه  درک  هدافتـسا  دیاب  اهتمعن  نیا  زا  هک  نیا  رد  تفگ : ناوتیم  الامجا  تفرگ ؟
يرایسب تایاور  رد  دینک . تنیز  ار  ناتدوخ  دیوریم  هاگتدابع  هب  یتقو  [ 151 [ ؛ دجسم لک  دنع  مکتنیز  اوذخ  تسا : هدش  رما  نآرق  دوخ 

لاح ره  هب  تسا . هدـش  دـیکأت  دجـسم  هب  نتفر  ماگنه  نساحم  اهوم و  ندرک  هناـش  ندز و  رطع  ندیـشوپ ، زیمت  ساـبل  ندز ، كاوسم  مه 
. تسین یکـش  چـیه  تسا  هدـش  یهن  مه  اهتنیز  یـضعب  زا  هک  نیا  رد  هتبلا  تسا . مالـسا  بولطم  نآرق و  رما  دروم  اـهتنیز  زا  هدافتـسا 

یبلق طابترا  يهلأسم  دنتـسه ، نآ  هب  رظان  ییاور  ینآرق و  ياـهثحب  اتدـمع  تسا و  تاـیاور  تاـیآ و  دـیکأت  دروم  هک  يرتمهم  يهتکن 
 - تسا فطاوع  اهتبحم و  هاگیاج  هک  ار -  لد  زا  یـشخب  هچ  میدنبب و  لد  اهنآ  هب  هزادنا  هچ  هک  نیا  ینعی  تسا ؛ اهتمعن  نیا  اب  ناسنا 

تـسه شرایتخا  رد  هک  ییاهتمعن  زا  مادک  چیه  هب  هک  دشاب  هتـشاد  یتردـق  نانچ  دـیاب  ناسنا  اج  نیا  رد  میهد ؟ صاصتخا  روما  نیا  هب 
ام یگدز  ایند  تمذم  عقاو  رد  تسا ، ایند  تمذم  هرابرد  هک  یتایاور  تایآ و  مامت  دشاب . يواسم  شیارب  اهنآ  دوبن  دوب و  ینعی  ددـنبن ؛ لد 

و ۀنیز » «، » بعل «، » وهل  » ایند یگدنز  رگا  تسا . ایند  لباقم  رد  ام  ندش  هتفیرف  رورغ و  تمذـم  عقاو  رد  تسا ، رورغلا » راد   » ایند رگا  تسا .
يدب زیچ  ایند  هک  نیا  هن  تسا  مومذم  ایند  هب  ام  ندش  مرگرس  تسا . ام  رخافت  تنیز و  بعل و  وهل و  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا ، رخافت » »

دنتـسه وا  راتفر  راتفگ و  ریثأت  تحت  شیبامک  هک  یناـسک  اـب  هنوگچ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دراد  مه  یتیبرت  هبنج  هک  يرگید  ثحب  دـشاب .
لیاسم رد  ریذپان  انثتسا  دیاش  یساسا و  لوصا  زا  یکی  ددرگ ؟ نومنهر  ایند  هب  ییانتعایب  یگتسراو و  يهلق  يوس  هب  ار  اهنآ  ات  دنک  راتفر 

رد مهم  يهتکن  کی  نیاربانب  دش . دـهاوخ  نیرفآ  نایز  دـنک  ادـیپ  شیارگ  طیرفت  طارفا و  هب  هک  يزیچره  تسا . لادـتعا  تیاعر  یتیبرت ،
نامه زا  رگا  هنرگ  و  دوش ، هداد  قوس  ریخ  روما  تمـس  هب  جـیردت  هب  یبرتم  ات  مینک  مهارف  ياهنوگ  هب  ار  طیارـش  هک  تسا  نیا  تیبرت  رما 

رگا لاـثم ، يارب  دروآیمن . تقاـط  هک  تسا  صخـشم  مینک ، داهنـشیپ  وا  هب  ار  لاـمک  يهیلاـع  بـتارم  هحفـص 183 ]  ] میهاوـخب لوا  زور 
هک میروآ  مهارف  ار  یطیارـش  مییامن و  راتفر  یمرن  یمارآ و  اب  وا  اب  دـیاب  مینک ، تیبرت  تسا  فیلکت  زاغآ  رد  هک  ار  یناوجون  میهاوخیم 

یعـس دیاب  یبرم  درادن ، تیبرت  میلعت و  هب  جایتحا  تسا و  یعیبط  يدام ، روما  هب  تبغر  دـنک . ادـیپ  لیامت  تبغر و  يونعم  روما  هب  تبـسن 
دروآ مهارف  ياهنوگ  هب  ار  طیارـش  ناسنا  رگا  دـیامن . يدام  روما  هب  تبغر  نیزگیاج  ار  يونعم  روما  هب  تبغر  جـیردت  هب  یبرتم  هک  دـنک 

هب ار  اهنآ  عقاو  رد  دـشاب ، هعماج  دارفا  ریاس  طسوتم  دـح  زا  رتشیب  رایـسب  يدام ، ياـهتمعن  زا  شتیبرت  تحت  دارفا  يدـنمهرهب  نازیم  هک 
رگید هب  دناشزرا . ياراد  هک  دنتـسه  يدام  روما  نیمه  هک  دنکیم  اقلا  اهنآ  هب  هنوگ  نیا  هاگآدوخان  اریز  تسا ؛ هدرک  قیوشت  یگدزایند 

. مینکیم مهارف  ناـشیارب  رتشیب  ار  هنیمز  اـم  مه  دـهدیم و  قوس  يداـم  روما  تمـس  هب  ار  اـهنآ  یعیبط  روط  هب  یناویح  زیارغ  مه  نخس ،
میروآ مهارف  ياهنوگ  هب  ار  طیارش  مینک  یعس  دیاب  اجیردت  دراد ، تیفرظ  میدید  رگا  تسا ؛ مهم  رایسب  لیاسم  زا  یبرتم  تیفرظ  ندیجنس 

رتارف فراعتم  دح  زا  اهنت  هن  روما  مامت  رد  دنک  یعس  دیاب  ناسنا  لاح ، ره  رد  دشاب . نارگید  زا  رتمک  يدام  ياهيدنمهرهب  ظاحل  زا  وا  ات 
رد ییوج ، يرترب  هب  شیارگ  دـنکن . ادـیپ  شزرا  يهبنج  مدرم  يارب  اهنآ  ات  دوش  دـنمهرهب  رتمک  يدام  ذـیاذل  زا  دـناوتیم  اـت  هکلب  دورن ،

نایب دنتسین  ییوج  يرترب  رکف  هب  هک  ار  یناسک  تشونرـس  ابیز  هچ  نآرق  دربب . شیپ  هب  رفک  هاگترپ  ات  ار  ناسنا  دناوتیم  یتح  يدام  روما 
يارب ار  ترخآ  يدـبا -  تشهب  راد -  نیا  ام  [ 152 [ ؛ اداسف ضرألا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  ةرخآلا  رادلا  کلت  دـیامرفیم :
هتـشاد تسود  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  مینادرگیم . صوصخم  دـنرادن  یـشکرس  داسف و  ولع و  يهدارا  نیمز  رد  هک  نانآ 

هب مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . هدـش  ییوج  يرترب  زا  ياهبترم  راچد  عقاو  رد  دـشاب ، شقیفر  شفک  دـنب  زا  رتاـبیز  شـشفک  دـنب  دـشاب 
طیارش یتاذ و  ياهدادعتسا  زا  ار -  شطیارـش  هدرک و  ردقم  وت  يارب  ادخ  هچنآ  هب  کل ؛ هللا  همـسق  امب  عنقا  دیامرفیم : بدنج  نب  هللادبع 
نارگید هک  نکن  هاگن  يراد . هک  دشاب  ییاهزیچ  نامه  هب  ترظن  كدـنع ؛ ام  یلا  الا  رظنت  و ال  شاب . عناق  هدومن  مهارف  تیارب  یعامتجا - 
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یلاخ يهمین  اهیـضعب  دـیوگیم  هک  تسا  یفورعم  لثم  تسا . هداد  وت  هب  ییاهتمعن  هچ  ادـخ  هک  نیبب  يرادـن ، ار  اهنآ  وت  دـنراد و  هچ 
دنیبب ار  ناویل  رپ  همین  هشیمه  هک  دنک  تیبرت  يروط  ار  ناسنا  دهاوخیم  ادخ  ار . نآ  رپ  يهفصن  یضعب  هحفص 184 ]  ] دننیبیم و ار  ناویل 

. نکم وزرآ  یـسریمن  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  هلانت ؛ تسل  ام  نمتت  و ال  دروایب . اج  هب  ار  اهنآ  رکـش  دراد و  هک  دـشاب  ییاهتمعن  نادردـق  و 
اهنآ هب  ندیسر  شرکذ  رکف و  مامت  دیابن  ناسنا  ور ، نیا  زا  دسریمن ؛ اهنآ  هب  الصا  یعامتجا  يداع  طیارش  رد  ناسنا  هک  دنتسه  ییاهزیچ 

يهیحور هک  یـسک  عبـشی ؛ مل  عنقی  مل  نم  عبـش و  عنق  نم  ناف  دنک . ینتفاین  تسد  ياهزیچ  بحاصت  فرـص  ار  دوخ  تقو  هدوهیب  دشاب و 
. دنکیم دوبمک  یگنـسرگ و  ساسحا  هشیمه  دوشیمن و  ریـس  تقو  چیه  دـشاب  هتـشادن  تعانق  یـسک  رگا  اما  دوشیم ، ریـس  دراد  تعانق 
، دـشاب عناق  دراد  هچنآ  هب  هک  دـش  ادـیپ  ناسنا  رد  هیحور  نیا  رگا  يوشیم . رتهنـشت  يروخب  نآ  زا  هچ  ره  هک  تسا  يروش  بآ  ایند  بآ 
ره تسا و  نیگمغ  هشیمه  دشابن ، رادروخرب  تعانق  يهیحور  زا  ناسنا  رگا  اما  تشاد . دهاوخ  ینیریش  یگدنز  دوب و  دهاوخ  داش  هشیمه 

تـسا وت  رایتخا  رد  هچنآ  زا  کترخآ ؛ نم  کظح  ذخ  و  تسا . نارگید  تورث  لابند  هب  شمـشچ  زاب  دشاب ، هتـشاد  تورث  هک  مه  هزادـنا 
يریگهرهب مه  تترخآ  تداعـس  يارب  لاوما  نیا  زا  هک  شاب  نیا  رکف  هب  هکلب  نکن ، هدافتـسا  ایند  یگدنز  ياهيدنمزاین  نیمأت  يارب  طقف 

. دوش تیاهنیب  نآ  شزرا  ات 

ایند لام  اب  ناسنا  يهطبار  فلتخم  لاکشا 

نیا رد  دوشیم . ایند  لام  هب  ناسنا  یگتـسب  لد  هب  طوبرم  نآ  تهج  کی  تسا ؛ یـسررب  لـباق  رظنم  دـنچ  زا  اـیند  لاـم  اـب  ناـسنا  يهطبار 
نآ هب  شایگتـسب  لد  یلو  دـشاب ، هتـشاد  مه  یکدـنا  لام  یـسک  تسا  نکمم  درادـن ؛ دوجو  مک  لام  دایز و  لام  نیب  یتوافت  صوصخ ،
اما دـسریمن ، تمرح  دـح  هب  هک  یتیـضوغبم  اهتنم  تسا ، ضوغبم  اقلطم  دایز ، ای  مک  ایند ، لام  هب  ناسنا  یگتـسب  لد  دـشاب . داـیز  رایـسب 

ای ددرگ و  یعرش  هفیظو  ماجنا  هار  رد  ناسنا  عنام  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  ایند  لام  هب  یگتسب  لد  رگا  دناشکب . تیصعم  هب  ار  ناسنا  دناوتیم 
. تسا مومذـم  رایـسب  ددرگ ، لیـصحت  تدابع و  لیبق  زا  ناسنا  ياهتیلاعف  هب  یبیـسآ  هبرـض و  نیرتکچوک  بجوم  هک  دـشاب  يدـح  هب 

ایند لام  مدع  دوجو و  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا  رد  تلاح  نیرتهب  دیامن . هزرابم  اهیگتـسب  لد  هنوگ  نیا  اب  هک  تسا  ناسنا  هفیظو  نیاربانب 
لاوما ای  تشادن و  زیچ  چـیه  هحفـص 185 ]  ] رگا دوشن و  لاحـشوخ  دایز  دوب ، ایند  لام  کلام  رگا  ینعی  دـشاب ؛ هیوسلا  یلع  ناـسنا  يارب 
الیکل تسا : یهلا  ناـحتما  شیاـمزآ و  يهلیـسو  وا  يارب  تلاـح  ود  ره  هک  ارچ  ددرگن ؛ تحاراـن  رادهصغ و  یلیخ  داد ، تسد  زا  ار  دوخ 

داش لد  دسر  امش  هب  هچنآ  هب  دیوشن و  گنت  لد  دور  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  زگره  ات  [ 153 [ ؛ مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأت 
تسا نیا  تلاح  نیا  شیادیپ  ياههار  زا  یکی  تسین . یناسآ  نادنچ  راک  نآ ، هب  ندیسر  اما  تسا ، ناسآ  بلطم  نیا  نتفگ  هتبلا  دیدرگن .

ادـخ هار  رد  تسا  رـسیم  شیارب  هک  يدـح  رد  دراد ، تسود  هک  ییاهزیچ  زا  مه  نآ  ار ، دوخ  ییاراد  زا  يرادـقم  دـنک  یعـس  ناـسنا  هک 
دیهاوخن تشهب -  هیلاع  تاجرد  ای  ادـخ -  ناصاخ  ناراکوکین و  ماقم  هب  زگره  [ 154 [ ؛ نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل  دنک : قافنا 

ادـخ هار  رد  قافنا  روظنم  هب  لام  بسک  يارب  شالت  نسح  هتبلا  دـینک . قاـفنا  ادـخ  هار  رد  دـیرادیم  تسود  هچنآ  زا  هک  نآ  رگم  دیـسر 
لیاسم تاـبجاو و  زا  ناـسنا  ندـنامزاب  بجوم  تابحتـسم ، ماـجنا  يهزیگنا  هب  تورث  لاـم و  بسک  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  طرـش  کـی 

ورین و تقو و  مامت  ادـخ ، هار  رد  قافنا  يهزیگنا  هب  ققحم ، دـهتجم و  ای  وجـشناد ، کی  ای  هبلط ، کی  رگا  الثم  ددرگن . يو  مهم  یلـصا و 
راک دنامب ، زاب  قیقحت ، لیـصحت و  ینعی  شایلـصا ، يهفیظو  زا  هک  ياهنوگ  هب  دنک  ایند  لام  تورث و  بسک  فرـص  ار  دوخ  نهذ  رکف و 

يههبـش دوشیم  یبـجاو  كرت  بجوـم  هک  يراـک  هب  نتخادرپ  تسا . هدرک  بحتـسم  يادـف  ار  بجاو  عـقاو  رد  هدادـن و  ماـجنا  یبوـلطم 
هک تسا  نیا  شطرـش  تسین ، بولطم  اقلطم  بولطم ، تین  حیحـص و  يهزیگنا  هب  یتح  لام  بسک  هشیمه  نیاربانب  دنکیم . ادـیپ  تمرح 

یحجرا بحتـسم  فیلکت  اب  محازم  رگا  تسا و  مارح  نآ  ماجنا  دـشاب ، یبجاو  فیلکت  اـب  محازم  رگا  دـشابن ؛ یحجرا  فیلکت  اـب  محازم 
تسا و بجاو  هکلب  بولطم ، دـشاب ، یبجاو  فیلکت  ماجنا  لاـم ، بسک  يهزیگنا  رگا  سپ  تسا . هورکم  مکح  رد  نآ  هب  تخادرپ  دـشاب ،
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ناسنا تسا  نکمم  تسا . بحتسم  تسین ، یحجرا  فیلکت  ای  بجاو  فیلکت  اب  محازم  هک  دشاب  یبحتـسم  راک  ماجنا  يهزیگنا  هب  رگا  زین 
زاب ناسنا  يهزیگنا  هب  راک  نیا  يدـب  ای  یبوخ  دـنکن . هحفـص 186 ]  ] هدافتـسا نآ  زا  شدوخ  اما  دشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  مه  يدایز  لاوما 

لخب تلاـح  نیا  هب  دـنامب . یقاـب  هدروـخن  تسد  شلاـم  دراد  تسود  ناـسنا  هک  تـسا  لـیلد  نـیا  هـب  ندرکن  فرـصم  یهاـگ  ددرگیم .
هب ناسنا  هک  دـشاب  هزیگنا  نیا  هب  تورث  لام و  زا  ندرکن  هدافتـسا  رگا  اما  تسا . بولطماـن  مومذـم و  رایـسب  مالـسا  رظن  زا  هک  دـنیوگیم 

دنمهقالع نآ  هب  هاگآدوخان  دربب ، تذـل  يزیچ  نتـشاد  زا  یتقو  ناسنا  دـیآیم . رامـش  هب  بولطم  الاو و  یفدـه  دـنکن ، تداع  ایند  ذـیاذل 
ششوخ نآ  زا  مکمک  سپـس  دربیم ، یتذل  يزیچ  زا  ادتبا  ناسنا  ینعی  تسا ؛ هنوگ  نیا  اهتبحم  يریگ  لکـش  يهوحن  الومعم  دوشیم .

زا رتمک  ناسنا  هک  تسا  نیا  ایند  لام  هب  یگتسب  لد  مدع  ياههار  زا  یکی  نیاربانب  دشاب . هتـشاد  ار  نآ  هشیمه  دهاوخیم  شلد  دیآیم و 
جیردت هب  دنکن ، ادیپ  یگتسب  لد  ایند  لام  هب  هک  دشاب  هزیگنا  نیا  هب  ندرک  فرـصم  مک  رگا  دربب . تذل  رتمک  نآ  زا  ات  دنک  هدافتـسا  نآ 

؛ تسین ندوب  دقاف  يانعم  هب  ندوب  دهاز  درک . دهاوخ  ادیپ  تسد  تسا ، هیلامک  فاصوا  زا  یکی  ادخ و  يایلوا  بولطم  هک  دهز  تفص  هب 
همه نآ  دوجو  اب  مالـسلاهیلع  نامیلـس  ترـضح  هک  تسا  فورعم  دـشاب . دـهاز  اما  دـشاب ، هتـشاد  مه  يداـیز  تورث  تسا  نکمم  ناـسنا 

هنادـهاز نالک ، تورث  نتـشاد  نیع  رد  ینعی  دوب ؛ عناق  شدوخ ، جـنر  تسد  زا  مه  نآ  يوج ، ناـن  هب  دوب  هداد  وا  هب  دـنوادخ  هک  یبهاوم 
تـسا نکمم  ثیح  نیا  زا  تسا ؛ یـشزرا  یقالخا و  تاهج  زا  دـنکیم ، ادـیپ  اـیند  لاـم  اـب  ناـسنا  هک  يرگید  يهطبار  درکیم . یگدـنز 
تروص رد  دنادب ، شزرا  ار  نآ  هک  يدـح  هب  دـشاب ، ایند  لام  يهتفیـش  ناسنا  رگا  دریگ . لکـش  ناسنا  رد  يدـب  ای  بوخ  یقالخا  تافص 

يهطساو هب  هک  دایز  یلاحشوخ  تلاح  نیا  هب  برع ، نابز  رد  دنکیم . مگ  ار  شدوخ  حالطصا -  هب  یلاحـشوخ -  طرف  زا  شلام ، دایدزا 
لاـم و بحاـص  ناـسنا  هک  تسا  یناـمز  زین  تلاـح  نیا  سکع  دـنیوگیم . رطب » ، » دـهدیم تسد  ناـسنا  هب  تمعن  کـی  زا  يرادروـخرب 

تـسد زا  زین  ار  دوـخ  یناور  تمالـس  شمارآ و  یتحاراـن ، طرف  زا  هک  ياهنوـگ  هب  دوـش ، رادهصغ  شتورث  نداد  تسد  زا  اـب  يرگناوـت ،
فیاظو ماجنا  يارب  ار  نآ  طقف  دشاب و  هتـشادن  ایند  لام  هب  ياهقالع  ناسنا  رگا  تسا . ایند  هب  یگتـسب  لد  يهمزال  تلاح ، ود  نیا  دـهدب .

ادخ هار  رد  قافنا  دراد . ياهفیظو  هچ  تسا  هتفرگ  رارق  هک  تیعقوم  نیا  رد  دنیبب  دـیاب  ناسنا  دوشیمن . نآ  يهتـسبلد  هاگ  چـیه  دـهاوخب ،
هحفـص 187] . ] دوریم رامـش  هب  زین  تدابع  یعون  هک  تسا  ناسنا  فیاـظو  زا  رقف ، تیاـهن  رد  ییابیکـش  ربص و  اـی  يدـنمناوت ، جوا  رد 
نیگمغ و نادـنچ  نآ  نداد  تسد  زا  اب  هن  دوشیم و  لاحـشوخ  ناـنچ  نآ  لاـم  ندروآ  تسد  هب  اـب  هن  تسا ، ترخآ  شفدـه  هک  یـسک 

رگناوت يراد و  يدایز  لام  هک  هاگ  نآ  ینغلا ؛ یف  ارطب  نکت  و ال  دیامرفیم : بدـنج  نب  هللادـبع  هب  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هدرـسفا .
تسود دننکیم ، مگ  ار  ناشدوخ  حالطصا -  هب  دنوشیم و -  تسمرـس  يداش  طرف  زا  هک  ار  ییاهناسنا  دنوادخ  وشم . تسمرـس  یتسه 

، دنوشیم ریـس  یگدنز  زا  ناشتورث  لام و  نداد  تسد  زا  اب  هک  ار  ییاهناسنا  دـنوادخ  نینچ  مه  [ 155 . ] نیحرفلا بحی  هللا ال  نا  درادن :
تلاح نیا  دنکیم . تمذـم  نداد و ،... سرد  ندـناوخ و  سرد  هلـصوح  هن  دـنراد و  یـسک  اب  ترـشاعم  هلـصوح  هن  رگید  هک  ياهنوگ  هب 

قلخ ناـسنالا  نا  دناهتخانـشن : یتـسرد  هب  ار  یگدـنز  زا  فدـه  هدوب و  مورحم  ینید  حیحـص  تیبرت  زا  هک  تسا  ییاـهناسنا  صوـصخم 
رش نوچ  تسا . ربصیب  صیرح و  اعبط  یقولخم  ناسنا  دیامرفیم : [ 156 [ ؛ نیلصملا الا  اعونم  ریخلا  هسم  اذا  اعوزج و  رـشلا  هسم  اذا  اعوله 

رگم دـیامن ، ناسحا -  عنم -  دزرو و  لـخب -  دـنک -  ور  وا  هب  یتلود  لاـم و  نوچ  دـنک و  يرارقیب  عزج و  تخـس  دـسر ، وا  هب  یناـیز  و 
هک تسا  ادـخ  اب  هطبار  داجیا  ورگ  رد  تسا ، سفن  فعـض  لیلد  هب  هک  تسپ ، ياهتلاح  نیا  زا  ناسنا  نتفای  تاجن  یقیقح . نارازگزامن 
رد  ) عزج و  يدنمتورث ) انغ و  تلاح  رد   ) رطب تلاح  ود  ره  هک  دـنک  یعـس  دـیاب  ناسنا  نیاربانب ، تسا . زامن  نآ  يهولج  دومن و  نیرتهب 

هحفص 189] . ] دنک رود  دوخ  زا  ار  تبیصم ) رقف و  تلاح 

رگید نانمؤم  اب  نمؤم  يهطبار 

هراشا
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عزانت کنود و ال  وه  نمب  رخـست  کقوف و ال  نم  راشت  کفرع و ال  نم  كرقحی  انهاو  نکت  کبرق و ال  سانلا  هرکی  اظیلغ  اظف  نکت  و ال 
. دحا ۀیافک  یلع  نلکتت  دحا و ال  لک  تحت  انیهم  نکت  ءاهفسلا و ال  عطت  هلها و ال  رمالا 

رگیدکی اب  اهناسنا  طابترا  فلتخم  لاکشا 

رگیدکی اب  ناشترـشاعم  رد  اهناسنا  دشابیم . یفلتخم  تاهج  ياراد  هک  تسا  رگیدـکی  اب  اهناسنا  يهطبار  عون  یقالخا ، لیاسم  زا  یکی 
اهنآ اب  دنکیمن  تبغر  سک  چیه  هک  دننکیم  دروخرب  سوبع  کشخ و  ردق  نآ  اهیـضعب  دنوشیم . طیرفت  طارفا و  تلاح  راچد  یهاگ 
نیا دـهدب . رارق  ریثأت  تحت  ار  اهنآ  دـناوتیم  یلاح  ره  رد  یـسک و  ره  هک  دنتـسه  یلعفنم  ياهناسنا  مه  فرط  نآ  زا  دـیامن ، ترـشاعم 

نارگید هک  دشاب  سوبع  وخدنت و  نشخ و  ردق  نآ  دـیابن  ناسنا  فرط ، کی  زا  تسا . مومذـم  ود  ره  یناسنا ، طباور  رد  اهطیرفت  طارفا و 
رثا وا  رد  دـناوتب  یتروص  ره  هب  یـسک و  ره  هک  دـشاب  لـعفنم  ردـق  نآ  دـیابن  رگید ، يوس  زا  دنـشاب و  هتـشادن  وا  اـب  ترـشاعم  رد  یتبغر 

يرگید هب  کی  ره  دنـشاب ؛ هتـشاد  رثأت  ریثأت و  رگیدکی  رد  دیاب  اهنآ  تسا . هداد  رارق  تمعن  رگیدکی  يارب  ار  اهناسنا  دـنوادخ  دراذـگب .
نیمأت یعامتجا  یگدنز  فده  ات  دنـشاب  هتـشاد  لماعت  رگیدکی  اب  دیاب  اهناسنا  نیاربانب  لباقم . درف  لماکت  تهج  رد  هتبلا  دـناسرب ، یعفن 

يراـکمه و لـماعت و  دوـشیمن ، رارقرب  اـهنآ  نیب  یتـفلا  هک  تسا  یعیبـط  دنـشاب ، نشخ  سوـبع و  دارفا  يهمه  هک  دـشاب  اـنب  رگا  ددرگ .
ار اهنآ  دنوادخ  هحفـص 190 ]  ] هک نآ  لاح  درب . دنهاوخن  مه  ياهدافتـسا  رگیدـکی  زا  هجیتن  رد  دوب و  دـهاوخن  مه  یتیمیمـص  یتسود و 

زیاـح يهتکن  تسا . هدـش  ضرغ  ضقن  عقاو  رد  دـباین ، قـقحت  مهم  نیا  هچ  ناـنچ  دـنربب . هرهب  رگیدـکی  زا  هک  هداد  رارق  مه  يارب  تمعن 
دیاب ددرگن ، عقاو  لعفنم  هشیمه  درف  هک  نیا  يارب  رثؤم . رفن  کی  دشاب و  لعفنم  رفن  کی  دیابن  هشیمه  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا  رد  تیمها 

یتقو و ره  رد  یسک ، ره  دروآ و  دورف  میلست  رس  سک  همه  زیچ و  همه  لباقم  رد  هک  دشابن  روط  نیا  دشاب ؛ لیاق  یتیصخش  شدوخ  يارب 
ار صخـش  الـصا  ددرگیم ، درف  لاعفنا  بجوم  هک  نیا  رب  هوالع  دح ، زا  شیب  ندوب  مرن  دهد . رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  دناوتب  یتروص  ره  هب 
هب دننکیم و  یقلت  هیامورف  تسپ و  ناسنا  کی  ار  وا  مدرم  دتفایم و  مدرم  مشچ  زا  هک  ياهنوگ  هب  دـنکیم  نوبز  راوخ و  نارگید  رظن  رد 

دنـشاب و هتـشاد  تهارک  وا  هب  ندش  کیدزن  زا  مدرم  هک  دشاب  نشخ  کشخ و  ردق  نآ  دیاب  هن  ناسنا  نیاربانب  دنهدیمن . یتیمها  اهب و  وا 
و ال دـنرگنیم : وا  هب  تراقح  مشچ  هب  همه  دوب ، نینچ  رگا  دـشاب . هتـشادن  نارگید  لباقم  رد  یتمواقم  چـیه  هک  لعفنم  مرن و  ردـق  نآ  هن 
وا اب  تبغر  اب  مدرم  مه  هک  دـنک  راتفر  ياهنوگ  هب  دـیاب  ناسنا  کفرع . نم  كرقحی  انهاو  نکت  کبرق و ال  ساـنلا  هرکی  اـظیلغ  اـظف  نکت 

طیارـش هب  هجوت  اب  یـسک  ره  دیامن . زاب  دوخ  یگدـنز  تدابع و  رکفت و  زا  ات  دـشابن  نارگید  رایتخا  رد  الماک  مه  دنـشاب و  هتـشاد  لماعت 
رد یناسک  اعبط  تسا . رادروخرب  هعماج  رد  یصاخ  یعامتجا  هاگیاپ  هاگیاج و  زا  دوخ ، يرکف  یمسج و  ياهدادعتـسا  زین  یثرا و  ینس و 
رد ناسنا  هک  یتیعقوم  ره  الومعم  دـنراد . رارق  يرتنییاپ  يهبترم  رد  زین  یناسک  دنتـسه و  يرتالاب  تیعقوم  ياراد  یعامتجا  رظن  زا  هعماج 

تهج نیا  رد  نارگید  اب  ار  دوخ  طباور  دـیاب  هنوگچ  ناسنا  دـنراد . نارگید  ار  نآ  رتنییاپ  رتـالاب و  يهبترم  کـی  دـشاب ، هتـشاد  عاـمتجا 
مالـسا بولطم  تیونعم ، افـص و  حور  نوچ  هک  درادنپب  نینچ  دریگب و  هدیدان  ار  یعامتجا  بتارم  هلـسلس  دناوتیمن  ناسنا  دـیامن ؟ میظنت 

زا ناشتیعقوم  هک  دنتسه  یناسک  هعماج  رد  هاوخان  هاوخ  اریز  تسا ؛ یتسردان  روصت  نیا  درک . یقلت  حطس  کی  رد  دیاب  ار  همه  اذل  تسا ،
هب تبسن  ردپ  و  رگراک ، دنمراک و  هب  تبسن  امرفراک  ریدم و  درگاش ، هب  تبـسن  داتـسا  الثم ، دنراد . رارق  يرتالاب  هبترم  رد  تسا و  رتهب  ام 
هب ناسنا  ایآ  دراد . دوجو  ياهدش  هتخانـش  بتارم  هلـسلس  یماظتنا  ياهورین  شترا و  رد  الثم  ای  و  دـنرادروخرب ، يرترب  تیعقوم  زا  دـنزرف 
هک دـیآرب  یناسک  اب  ینامرفان  ینکـشراک و  تموصخ ، تباقر ، ماقم  رد  دـناوتیم  دنتـسه ، يواـسم  دارفا  يهمه  مالـسا  رد  هک  هناـهب  نیا 

دراد دوجو  مدرم  ندوب  يواسم  يهنیمز  رد  يرایـسب  تایاور  هک  تسا  تسرد  هحفـص 191 ] [ ؟ دنراد هعماج  رد  يرتهب  یعامتجا  تیعقوم 
اما دنتسه -  يواسم  مه  اب  هناش  ياههنادند  دننام  مدرم  يهمه  [ 157 [ ؛ طشملا نانـساک  ءاوس  سانلا  دیامرفیم : هک  تیاور  نیا  هلمج  زا  - 
انعم نیا  هب  هکلب  دوش ، هتفرگ  هدیدان  دیاب  دارفا  ياهتیعقوم  یعامتجا ، بتارم  هلسلس  رد  هک  تسین  نیا  تایاور  هنوگ  نیا  حیحـص  يانعم 
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ظوفحم بتارم  هلسلس  نیا  هک  دنکیم  باجیا  يدراوم  رد  یعامتجا  طباور  دنتسه . يواسم  نوناق  ادخ و  لباقم  رد  مدرم  يهمه  هک  تسا 
اب هنامـصخ  تباقر  ییوجهزیتس و  ماقم  رد  دراذگب و  مارتحا  دراد  رارق  يرتالاب  یعامتجا  هبترم  رد  هک  یـسک  هب  دیاب  ناسنا  نیاربانب  دشاب .

ساسحا زا  یـشان  اهيرگشاخرپ  زا  ياهدـمع  شخب  دروخیم . مشچ  هب  سفنلا  فیعـض  دارفا  رد  ییاهتلاح  نینچ  ـالومعم  دـیاین . رب  وا 
قیرط نیا  زا  ات  دـتفایم  رد  دراد  يرتالاب  یعامتجا  تیعقوم  هک  یـسک  اب  شتراقح ، ساـسحا  ناربج  يارب  یهاـگ  ناـسنا  تسا . تراـقح 

اهنآ دیاب  ناسنا  تسا ، یمالسا  هعماج  عفن  هب  بتارم  هلـسلس  نیا  ظفح  هک  اج  نآ  زا  تروص ، ره  رد  دهدیم ! هولج  وا  حطـس  مه  ار  دوخ 
یـسک اب  دیابن  ناسنا  دشابیم ، رارقرب  لوقعم  تروص  هب  یعامتجا  ياهتیعقوم  تسا و  ظوفحم  طیارـش  نیا  هک  یمادام  دـنک . تیاعر  ار 

دنک و كرد  ار  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  دیاب  نمؤم  ناسنا  دـنک . ییوجهزیتس  دراد  رارق  شدوخ  زا  رتالاب  ياهبترم  رد  یعامتجا  رظن  زا  هک 
زارف نیا  کقوف . نم  راشت  و ال  دتفین : رد  اهنآ  اب  دشاب و  لیاق  مارتحا  دنراد  يرتالاب  هبترم  هک  یناسک  هب  تبـسن  هعماج  حلاصم  ظفح  يارب 

رد هک  يدارفا  هک  تسین  هنوگ  نیا  تسا و  هدش  هتفریذپ  یعامتجا  بتارم  هلسلس  مالـسا  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  دیؤم  ترـضح  نخـس  زا 
زا رتنییاپ  یعامتجا  ياهتیعقوم  رظن  زا  هک  یناسک  هب  دیابن  ناسنا  رگید ، يوس  زا  دنشاب . ناسکی  دنتـسه  یعامتجا  فلتخم  ياهتیعقوم 

. درامـشن ریقح  دریگن و  رخـسمت  هب  ار  ناشیا  مک  تسد  دراذـگیمن ، اهنآ  هب  ار  مزـال  مارتحا  رگا  درگنب ؛ تراـقح  مشچ  هب  دـنراد  رارق  وا 
هرخـسم و ار  رگید  موق  یموق  دیابن  زگره  [ 158 [ ؛ مهنم اریخ  اونوکی  نأ  یـسع  موق  نم  موق  رخـسی  ال  دیامرفیم : نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
هحفـص 192]  ] تسدریز زورما  هک  يدارفا  نیمه  اـسب  هچ  دنـشاب . ناـشیا  زا  رتـهب  دـننکیم  ناشهرخـسم  هک  موق  نآ  دـیاش  دـننک ، ازهتـسا 

مشچ هب  دوخ  ناتسدریز  هب  تبسن  مدرم  هک  دنکیم  اضتقا  یمالسا  قالخا  ددرگ . افوکش  ناشیاه  دادعتسا  دنوش و  تسدربز  ادرف  دنتـسه ،
. کنود وه  نمب  رخست  و ال  دنراذگب : مارتحا  اهنآ  هب  دننکن و  هاگن  تراقح 

هتسیاش ناربهر  ناریدم و  اب  ندرکن  عازن 

یصخش افرـص  اج ، نیا  رد  ربهر  ماما و  زا  روظنم  هتبلا  دنراد . یـصاخ  تیلوؤسم  ناشربهر  ماما و  هب  تبـسن  یمالـسا  تما  دارفا  کت  کت 
رظن زا  دراد و  رارق  هورگ  کی  ای  هعماج و  کی  سأر  رد  هک  تسا  یـصخش  روظنم  هکلب  تسا ، مالـسلاهیلع  نامز  ماما  نیـشناج  هک  تسین 

: دنتـسین جراخ  لاح  ود  زا  هعماج  کی  ناریدم  ناربهر و  دراد . نارگید  هب  تبـسن  يزاتمم  تیعقوم  يریگمیمـصت  قح  تارایتخا و  دودح 
کی دارفا  رگا  دنتـسین . رادروخرب  مزال  طیارـش  تیلها و  زا  ای  دـنراد و  ار  یتیلوؤسم  نینچ  يدـصت  يارب  مزال  یگتـسیاش  تیحالـص و  ای 

تیافک زا  هک  دنریگب  تسد  رد  ار  تیلوؤسم  نآ  یناسک  دنراذگب  دیابن  دنراد ، شقن  دوخ  ریدم  ربهر و  نییعت  رد  ياهعومجم  ای  هعماج و 
. دربیم لالحمضا  هب  ور  دنکیم و  دساف  زین  ار  دوخ  تیریدم  تحت  يهعومجم  دشاب ، لهاان  يریدم  رگا  دنتـسین . رادروخرب  مزال  ریبدت  و 
هک یناسک  اب  ندرک  عازن  هلها . رمالا  عزانت  ال  داتفارد : وا  اب  دـیابن  دراد ، تسا ، هتفریذـپ  هک  یتیلوؤسم  يارب  ار  مزال  تیلها  یـسک  رگا  اـما 

تـسا نکمم  هتبلا  درادـن . يرگید  يهدـیاف  دوشیم ، هعماـج  ياـهورین  نتفر  لـیلحت  بجوـم  هک  نیا  زج  دـنراد  ار  یتـیلوؤسم  تیحـالص 
حالـص هب  راک  نیا  اریز  مینک ؛ تسرد  يریگرد  عازن و  يارب  ياهناهب  میـشکب و  وا  خر  هب  ار  هابتـشا  نآ  دیابن  ام  یلو  دنک ، هابتـشا  يریدـم 
هقرفت رثا  رد  هک  دـییوپن  عزانت  فـالتخا و  هار  زگره  و  [ 159 [ ؛ اولـشفتف اوعزانت  و ال  دـیامرفیم : هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  تسین . هعماـج 

، دنرادن ار  تیریدم  يارب  مزال  ریبدت  لقع و  هک  یناسک  دنراذگب  دیابن  دنناوتیم ، هک  اج  نآ  ات  مدرم  اما  دـش . دـیهاوخ  فیعـض  تسس و 
رد یعامتجا و  یگدنز  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  عضاوت  ینعم  دـننکیم  روصت  یخرب  ءاهفـسلا . عطت  و ال  دـنروایب : تسد  هب  ار  تیعقوم  نآ 

هحفـص 193]  ] راک نیا  دنک . لیمحت  وا  رب  دناوتب  دهاوخیم ، هچ  ره  یـسک  ره  هک  دـشاب  مار  میلـست و  نانچ  نآ  دـیاب  نارگید  اب  دروخرب 
تعیدو هب  ناسنا  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  ییاهدادعتـسا  اهتمعن و  ات  دوشیم  بجوم  راک  نیا  تسا . یلقع  یب  یعون  هکلب  تسین ، عضاوت 

یعامتجا تیعقوم  هنوگ  چیه  ناسنا  هک  تسین  نیا  ینتورف  عضاوت و  يانعم  دنکن . هدافتـسا  اهنآ  زا  مه  هعماج  دوشن و  افوکـش  تسا  هداهن 
دشاب بظاوم  دیاب  ناسنا  هتبلا  دنکن . يدوجو  راهظا  هنوگ  چیه  زین  وا  دننک و  لیمحت  وا  رب  ار  ناشیاههتـساوخ  دنناوتب  همه  دشاب و  هتـشادن 
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دوشیم بجوم  ینیبگرزب  دوخ  درادـنپن . تسه  هچنآ  زا  شیب  ار  شدوخ  ینعی  ددرگن ؛ ـالتبم  يدنـسپدوخ  یهاوـخدوخ و  رورغ ، هب  هک 
ساسا دزاـسیم . مهارف  ار  وا  طوقـس  يهنیمز  هک  ددرگ ، ـالتبم  رورغ  هب  دـهد و  ناـشن  رتـالاب  نارگید  رظن  رد  ار  دوخ  تیعقوم  ناـسنا  هک 
هدیـشک طاـطحنا  فارحنا و  هب  داـیز  رورغ  ربـک و  يهطـساو  هب  یگرزب  ياهتیـصخش  دوب . وا  ینیبگرزب  دوخ  رورغ و  ناطیـش ، طوقس 

دشاب رورغم  نانچ  نآ  هن  دنیزگرب ؛ ار  هنایم  هار  طیرفت  طارفا و  نیب  دیاب  ناسنا  دنتشادن ! لوبق  ییادخ  هب  ار  ادخ  رگید  هک  اج  نآ  ات  دندش 
هک درامـش  کچوک  راوخ و  ار  شدوخ  نانچ  نآ  هن  و  دـشاب ، هتـشادن  عضاوت  نارگید  لـباقم  رد  الـصا  هک  دـنادب  همه  قوف  ار  شدوخ  و 

اهنآ زا  مه  هعماج  دـنکن و  ادـیپ  روهظ  ناسنا  ياهدادعتـسا  هک  دوشیم  بجوم  راک  نیا  دنـشابن . لـیاق  یتیعقوم  چـیه  وا  يارب  زین  نارگید 
ناسنا يدیحوت ، شنیب  رد  دحا . ۀـیافک  یلع  نلکتت  و ال  دـنیامرفیم : ترـضح  همادا  رد  دورب . ردـه  هب  ادـخ  ياهتمعن  دوشن و  دـنمهرهب 

يزاینیب بجوم  وس  کی  زا  ادخ ، هب  هجوت  دهاوخب . کمک  وا  زا  دشاب و  ادخ  هب  شهجوت  دیاب  طقف  هکلب  دشاب ، راودیما  نارگید  هب  دیابن 
نیا اب  ناسنا  ددرگ . افوکـش  ات  دریگ  راـک  هب  ار  شايدادادـخ  ياهدادعتـسا  ناـسنا  هک  دوشیم  بجوم  رگید ، يوس  زا  دوشیم و  قلخ  زا 
عفر يارب  ناسنا  رگا  ددرگیم . تیوقت  ادـخ  اب  زین  شطابترا  دـنکیم ، ادـیپ  مارتحا  تزع و  یعامتجا و  تیـصخش  هک  نیا  رب  هوـالع  راـک 

هب ار  شجایتحا  ناسنا  رگا  اما  دوشیم ، راوخ  اهنآ  شیپ  هزادـنا  نامه  هب  هاوخان  هاوخ  دـنک ، زارد  مدرم  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  شجایتحا 
هحفص 195] . ] تسا ظوفحم  همه  دزن  شیوربآ  مارتحا و  دوشیمن و  راوخ  سک  چیه  شیپ  دیوگب  ادخ 

نازرو درخ  يارب  ییاهدنپ 

هراشا

لعجا هعبتت و  ادلاو  کملع  لعجا  هکراشت و  ابیرق  کبلق  لعجا  مدنتف و  هیف  عقت  نا  لبق  هجرخم  نم  هلخدم  فرعت  یتح  رما  لک  دـنع  فق 
رظناف ءاودلا  یلع  تللد  ءادلا و  کل  نیب  ۀحـصلا و  ۀـیآ  تفرع  کسفن و  بیبط  تلعج  دـق  کناف  اهدرت  ۀـیراع  هدـهاجت و  اودـع  کسفن 
لمجا کلذ  ناف  اهنم  لضفاب  اهعبتا  نکل  اهل و  رکذـلا  ننملا و  ةرثکب  اهدـسفت  الف  ناسنا  دـنع  دـی  کل  تناک  نا  کـسفن و  یلع  کـمایق 
ءاملعلا دنع  کل  نیز  تمـصلا  ناف  املاع  وا  تنک  الهاج  امیلح  دعت  تمـصلاب  کیلع  کترخآ و  یف  باوثلل  بجوا  کقالخأ و  یف  کب 

. لاهجلا دنع  کل  رتسلا  و 

اهراک رد  یگدزباتش  ءوس  راثآ 

رب اهناسنا  میلفاغ . درذـگیم  نامنورد  رد  هک  ییاههلیح  اهتین و  اههزیگنا ، هب  یگدیـسر  دوخ و  سفن  يهبـساحم  زا  الومعم  اهناسنا  ام 
، دنیوگب هچ  دنروخب ، هچ  الثم ، هک  نیا  دنهدیم ؛ زورب  دوخ  زا  ار  یصاخ  ياهراتفر  یعامتجا ، یناور و  یعیبط ، لماوع  يرس  کی  ساسا 

هابتـشا دراوـم  زا  يرایـسب  رد  اـم  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دراد . روـبزم  لـماوع  هب  یگتـسب  دـنهدب و ... ناـشن  دوـخ  زا  یلمعلا  سکع  هچ 
يراـج ناـبز  رب  ار  هتخپاـن  ینخـس  میوـشیم ، نامیـشپ  ناـمراک  زا  مه  دـعب  میهدیم و  ماـجنا  هنـالقاع  ریغ  هدیجنـسن و  يراـک  مـینکیم ؛

ره ماجنا  نایز  دوس و  الوا  دـیاب  دـشاب ، هنالقاع  اـعقاو  شراـتفر  دـهاوخیم  هک  یـسک  میوشیم و ... يرگید  شجنر  بجوم  میزاـسیم و 
. دبایب ار  نآ  بولطم  لکش  دیـشیدنیب و  بوخ  راک ، نآ  ماجنا  یگنوگچ  و  هحفص 196 ]  ] تیفیک دروم  رد  ایناث  دیامن ، هبـساحم  ار  يراک 
؛ دینزن يراک  هب  تسد  هلجع  اب  هدزباتش و  تروص  هب  هاگ  چیه  هک  دنیامرفیم  شرافـس  ناشباحـصا  ناتـسود و  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
هب ات  دیهد  ماجنا  ار  راک  نآ  دیاب  هنوگچ  هک  دینیبب  مه  و  تسا ، رتشیب  شررـض  زا  نآ  عفن  هک  دیوش  نئمطم  مه  ات  دـینک  لمأت  يرادـقم 

عفن و طقف  نمؤم  ناسنا  ترخآ . روما  رد  مه  تسا و  يراج  اـیند  روما  رد  مه  هک  تسا  یلک  شرافـس  کـی  نیا  دیـسرب . بولطم  يهجیتن 
اریز دوریمن ؛ هاـنگ  تمـس  هب  تقو  چـیه  ور ، نیا  زا  دریگیم . رظن  رد  مه  ار  يورخا  فادـها  هکلب  دجنـسیمن ، ار  يویند  يداـم و  ررض 
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تـسا نیا  لیلد  هب  عقاو  رد  هانگ  هب  ندز  تسد  دیامن . لمحت  ار  منهج  باذع  لاس  نارازه  دیاب  اسب  هچ  ینآ  تذل  کی  يارب  هک  دـنادیم 
دورو هار  يراک ، ره  ماجنا  يارب  هتشذگ ، نیا  زا  میرادن . اهراک  اب  ياهنالقاع  دروخرب  ینعی  میجنسیمن ؛ تسرد  ار  راک  ررض  عفن و  ام  هک 

صخـش هب  هک  نیمه  مینکیم  رکف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهضیرف  ماجنا  يارب  ـالثم ، مینکیمن . هبـساحم  تقد  هب  ار  نآ  جورخ  و 
یعقاو يزوس  لد  يور  زا  رگا  هک  نآ  لاح  تسا ، هدـش  طقاس  ام  زا  فیلکت  رگید  وشن ، بکترم  ار  تیـصعم  نـالف  مییوگب  يراـک  هاـنگ 

هن دریذپب  ام  زا  هک  مییوگب  نخس  وا  اب  ياهنوگ  هب  دیاب  میهد ، تاجن  تسا  هانگ  بالجنم  رد  ندش  قرغ  لاح  رد  هک  ار  یصخش  میهاوخب 
دورو و هار  زین  اهراک و  ررـض  عفن و  دشاب ، شیدـنارود  لقاع و  دـیاب  نمؤم  صخـش  نیاربانب  دـنک . رارکت  ار  هانگ  نآ  تجاجل  اب  هک  نیا 

هیف عقت  نا  لبق  هجرخم  نم  هلخدـم  فرعت  یتح  رما  لک  دـنع  فق  ددرگن : مدان  يراک  ماجنا  زا  سپ  اـت  دسانـشب  یبوخ  هب  ار  اـهنآ  جورخ 
هب یتقو  الومعم  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  ناسنا  هب  سفن  لقع و  بلق ، موهفم  هس  میرک  نآرق  رد  ناسنا  تاجن  لـماع  لـقع ، غارچ  مدـنتف .
هک دراد  یفاصوا  سفن  مه  یهاگ  هتبلا  [ 160 . ] ءوسلاب ةرامأل  سفنلا  نا  دشابیم : رظندـم  نآ  یفنم  راب  دوشیم  دای  سفن »  » زا قلطم  روط 

نیا هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح ، ره  رد  [ 161 . ] ۀنئمطملا سفنلا  اهتیأ  ای  هک : دوشیم  باطخ  وا  هب  دروآیمرد و  بولطم  تروص  هب  ار  نآ 
. دنوریم راک  هب  فلتخم  یناعم  رد  ایناث  دـنرادروخرب و  صاخ  یهاگیاج  زا  الوا  ام  یمالـسا  گنهرف  قالخا و  رد  هحفص 197 ]  ] میهافم

دوخ دنواشیوخ  کیدزن و  ار  تبلق  دنیامرفیم : دوخ  نایعیش  يهمه  بدنج و  نب  هللادبع  هب  باطخ  تیاور  نیا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما 
لابند يراذگیم و  وا  تسد  رد  ار  تتـسد  هک  هدب  رارق  يردـپ  يهلزنم  هب  ار  تلقع  يزرویم و  تکراشم  نآ  اب  هک  ياهنوگ  هب  هدـب  رارق 

تـسرد اهناسنا  زا  يرایـسب  ییاـمن . راـکیپ  يوش و  ریگرد  وا  اـب  دـیاب  هک  نادـب  ینمـشد  يهلزنم  هب  ار  دوخ  سفن  اـما  یتفایم ، هار  هب  وا 
رد هک  دنکیم  اقلا  ام  هب  یمالسا  ياههزومآ  دنهدیم . رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  سفن  لقع ، ياج  هب  ینعی  دننکیم ؛ لمع  روتـسد  نیا  فالخ 

الومعم اهناسنا  ام  رگید ، يوس  زا  دناوخیم . ارف  تالیامت  اهتوهـش و  اهسوه ، هب  ار  ام  هک  یـسفن  زا  هن  مییامن  يوریپ  لقع  زا  یگدـنز 
دوـخ نورد  شواـک  هب  هک  دـتفایم  قاـفتا  تردـن  هب  میزرویم . تلفغ  ناـمنورد  هب  نتخادرپ  زا  مینکیم و  هجوـت  ناـمدوخ  زا  نوریب  هـب 
يراج نابز  رب  ینخس  يرگید ، تحیصن  يارب  رهاظ  هب  هک  یسک  الثم  مینک . یـسررب  ار  اهراک  زا  یخرب  كرت  ای  ماجنا و  لیلد  میزادرپب و 

دوخ و ندیـشک  خر  هب  اـی  تسا و  هدوب  یهاوـخریخ  يهزیگنا  هب  اـعقاو  اـیآ  تسا ؛ هتـشاد  ياهزیگنا  هچ  راـک  نیا  زا  دـنیبب  دـیاب  دزاـسیم ،
، تسین لباقم  فرط  یهاوخریخ  شایعقاو  يهزیگنا  اما  دراد ، هناهاوخریخ  ینحل  ناـسنا  یهاـگ  لـباقم ؟ فرط  بویع  نداد  هولج  گرزب 
ار وت  مهدیم  قح  دوـخ  هب  متـسه ، بوـیع  نآ  دـقاف  نوـچ  نم  يراد و  ار  اـهبیع  نیا  وـت  منادیم  نم  هک  دـیوگب  وا  هب  دـهاوخیم  هکلب 
هک تسا  نیا  دـنزرویم  دـیکأت  رایـسب  زین  بلطم  نیا  رب  دـننکیم و  اهناسنا  هب  قالخا  ياملع  هک  ییاههیـصوت  زا  یکی  میاـمن . تحیـصن 

بلطم نیا  ناسنا  رگا  تسیچ . راک  نیا  ماجنا  زا  ناتدصق  هزیگنا و  دینیبب  ات  دیواکب  ار  ناتلد  بوخ  دـیهد ، ماجنا  يراک  دـیهاوخیم  یتقو 
، دراذگن هالک  وا  رس  شکیرـش  الثم -  هک  تسا -  بقارم  هک  روط  نامه  ناسنا  دنام . دهاوخ  نوصم  اهرطخ  يرایـسب  زا  دریگب  رظن  رد  ار 
لقع و هک  تشاد  هجوت  دیاب  دناشکن . اطخ  هار  هب  ار  وا  یناطیـش  ياههزیگنا  اههسوسو و  دوشن و  یناطیـش  زین  شلد  هک  دشاب  بقارم  دـیاب 

هابتـشا دارفا  زا  يرایـسب  هک  دوشیم  بجوم  ظفل  كارتشا  نیا  دنراد . يددـعتم  یناعم  هفـسلف ، هلمج  زا  یناسنا ، مولع  فراعم و  رد  سفن 
یحالطـصا دوریم ، راـک  هب  سفن »  » و لـقع »  » زا اـج  نیا  رد  هـک  یحالطـصا  دـنریگب . يرگید  ياـج  هـب  ار  هحفـص 198 ]  ] یکی دـننک و 

طوقـس يهطرو  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  سفن  دـنکیم و  تیادـه  حیحـص  هار  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  لقع  نآ ، ساسا  رب  تسا و  یقالخا 
تسا و لقع  اب  مه  طاطحنا ، طوقـس و  بجوم  يزیچ  هچ  تسا و  لماکت  دوعـص و  بجوم  يزیچ  هچ  هک  نیا  صیخـشت  هتبلا  دـناشکیم .
هک دنک  يوریپ  یسک  زا  دیاب  تسا  یعیبط  دهاوخیم ، ار  شدوخ  ریخ  هک  یناسنا  دوش . تیاعر  دیاب  هک  ینیزاوم  عرش و  تاروتـسد  اب  مه 

، دـنکیم يوریپ  ردـپ  زا  هک  يدـنزرف  دـننام  هب  میهد و  رارق  اوشیپ  ار  ناـمدوخ  لـقع  دـیاب  هراومه  اـم  دـیامنیم . توعد  ریخ  هار  هب  ار  وا 
تالامک یلاعتم و  ياهشزرا  هب  ام  ندیسر  زا  عنام  هک  ار  سفن  فرط ، نآ  زا  میبای . ییاهر  اهرطخ  زا  ات  میراذگب  وا  تسد  رد  ار  نامتسد 

اودـع کسفن  لعجا  هعبتت و  ادـلاو  کلقع  لـعجا  و  مینک : راـکیپ  وا  اـب  دـیاب  هک  مییاـمن  روصت  ینمـشد  يهباـثم  هب  تسا ، یهلا  یناـسنا و 
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، رذگدوز رایـسب  اهتذل  نیا  هک  دـنک  هجوت  دـیاب  ناسنا  اما  تسا ، ناسنا  يارب  ییاهتذـل  بجوم  لاح  ره  هب  یناسفن  تالیامت  هدـهاجت .
باوخ زا  هک  روط  نامه  درادن ؛ ینادنچ  توافت  شخب  تذل  نیریش و  ياهباوخ  اب  يویند  ياهتذل  شزرا  دنتـسه . شزرایب  ماودیب و 

. دنام دهاوخن  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  یتدم  زا  سپ  دنتسه و  ارذگ  رایـسب  زین  ایند  ياهتذل  نیرتقیمع  نیرتهب و  دوشیمن ، ناسنا  دیاع  يزیچ 
هللادنع ام  دفنی و  مکدنع  ام  تسا : ریذپان  لاوز  ادخ  اب  هطبار  دنراگدنام ؛ هشیمه  يارب  دنتـسین و  هنوگ  نیا  يونعم  يورخا و  ياهتذل  اما 

دروآ تسد  هک  مییامن  راتفر  يروط  ام  رگا  تسا . یقاب  دبا ] ات   ] تسا ادخ  دزن  هچنآ  دش و  دهاوخ  دوبان  تسا  امـش  دزن  هچنآ  [ 162 [ ؛ قاب
هـشیمه هک  تسا  ییاهزیچ  یهلا  يایلوا  ادـخ و  تفرعم  ادـخ ، اب  سنا  تسین . یندـش  یناف  طابترا  نیا  دـشاب ، ادـخ  اب  رتشیب  طاـبترا  نآ 

، میرادـنپب تیعقاو  ار  اهنآ  ام  دـنچ  ره  تسا ، ایند  رذـگدوز  يدام و  ياهسوه  هب  طوبرم  هچنآ  اـما  دوب ، دـهاوخ  نیرفآ  تذـل  یندـنام و 
ناـبز زا  میرک  نآرق  تسا . هدوبن  شیب  یلاـیخ  باوخ و  هک  دـید  میهاوخ  دوـشیم -  نشور  اـم  رب  قیاـقح  هک  رگید -  یملاـع  رد  يزور 

تمدق ینتیل  ای  لوقی  هحفص 199 ] : ] دیامرفیم دنیاشگیم ، نخـس  هب  نابز  تمایق  زور  رد  دناهدوبن و  دوخ  ترخآ  رکف  هب  هک  ییاهناسنا 
ناسنا هک  تسا  اج  نآ  مدوب . هداتـسرف  شیپ  يزیچ ]  ] ما [ يدـبا  ] یناگدـنز يارب  ایند  رد  شاـک  يا  دـیوگ  ترـسح ] اـب   ] و [ 163 [ ؛ یتایحل
ةایحلا هذـه  ام  و  یمرگرـس : هچیزاب و  گرم و  عقاو  رد  اـیند  یگدـنز  و  تسا ، هدوب  یگدـنز  نیع  تشادـنپیم ، گرم  ار  هچنآ  دـمهفیم 

یناگدنز تسین و  شیب  ياهچیزاب  سوسف و  ایند  هزور  دـنچ  یناگدـنز  نیا  [ 164 [ ؛ ناویحلا یهل  ةرخآلا  رادـلا  نا  بعل و  وهل و  الا  ایندـلا 
هک تسا  ياهیراع  يزیچ  دنکیم  توعد  نآ  هب  ار  ام  سفن  هچنآ  هک  مینادب  دیاب  نیاربانب ، تسا . ترخآ  راد  تقیقح  هب  دـننادب  مدرم  رگا 

يهیاس رد  لقع و  وترپ  رد  هک  دـنامیم  یقاب  ناـسنا  يارب  يزیچ  اـهدرت . ۀـیراع  و  میهدیم : سپ  ار  نآ  مه  دـعب  تسا و  اـم  دزن  یتاـظحل 
مه یشاب ، تدوخ  بیبط  تدوخ ، دیاب  هک  یتسه  یسک  دننام  وت  دنیامرفیم : همادا  رد  ترـضح  دشاب . هدمآ  تسد  هب  ادخ  اب  یبلق  طابترا 

باختنا ار  درد  هاـگ  چـیه  لـقاع  ناـسنا  ینک . باـختنا  ار  ود  نآ  زا  یکی  دـیاب  هک  ییوت  نیا  ار ؛ ناـمرد  مه  دناهدناسانـش و  وت  هب  ار  درد 
دق کناف  دـبایب : ار  نآ  دوخ  ریبدـت  اب  ات  دوریم  تسا ، هدـش  هتـشاذگ  وا  رایتخا  رد  هک  یتمالـس  تحـص و  ياههناشن  لابند  هب  دـنکیمن ،

. کسفن یلع  کمایق  رظناف  ءاودلا  یلع  تللد  ءادلا و  کل  نیب  ۀحصلا و  ۀیآ  تفرع  کسفن و  بیبط  تلعج 

اهباوث يهدننک  لیاز  ندراذگ ؛ تنم 

هب طوـبرم  طیارـش  یخرب  دـنلمع و  تحـص  هب  طوـبرم  طیارـش  یخرب  بحتـسم -  هچ  بجاو و  هچ  میهدیم -  ماـجنا  اـم  هـک  یلاـمعا  رد 
تسا و لطاب  دشابن  طیارـش  نیا  دـجاو  رگا  هک  دراد  یتحـص  طیارـش  میریگیم ، هک  ياهزور  میناوخیم و  هک  يزامن  الثم ، نآ ؛ تیلوبقم 
، نآ تحص  ضرف  هب  لمع  کی  ماجنا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ رثؤم  لمع  لوبق  رد  هک  دراد  مه  یطیارـش  میروایب ، اج  هب  ار  نآ  اددجم  دیاب 

نآ ار  نامتادابع  رگا  لاح  دراد . زاین  تحص  طیارش  زا  شیب  یطیارـش  هب  ندش  لوبق  يارب  هکلب  دش ، دهاوخن  يورخا  باوث  بجوم  امازلا 
یهقف رظن  زا  مه  هک  دشاب  تحار  ناملایخ  دـیاب  رگید  ایآ  میهد  ماجنا  لوبق  تحـص و  طیارـش  یمامت  اب  هدـش ، نایب  تایاور  رد  هک  هنوگ 

هدـش روظنم  ام  يارب  يورخا  باوث  هدوب و  یلوبق  طیارـش  ياراد  نامتدابع  يونعم  رظن  زا  مه  میاهداد و  هحفص 200 ]  ] ماجنا ار  نامفیلکت 
تیلوبقم تحص و  طیارـش  اب  یلمع  رگا  یتح  هک  ارچ  تسا ؛ اج  نیمه  مهم  بلطم  تشاد ؟ میهاوخن  تمایق  رد  یلکـشم  چیه  اذل  تسا و 

لمع يونعم  راثآ  هک  دـتفیب  قافتا  يروما  مه  زاب  لمع  ماجنا  زا  سپ  تسا  نکمم  اسب  هچ  تسین . نوصم  رطخ  زا  دـشاب ، هتفرگ  ماجنا  مه 
یخرب دناوتیم  هبوت  ای  ریخ و  ياهراک  هک  روط  نامه  دربب ، نیب  زا  ار  هتـشذگ  بوخ  لامعا  دناوتیم  هدنیآ  دب  لامعا  دربب . نیب  زا  ار  یلبق 
یلوبق طیارـش  و  دهد ، ماجنا  یهقف  طیارـش  قباطم  ار  دوخ  لامعا  دنکیم  یعـس  ناوارف  تمحز  اب  هک  یناسنا  دـیامن . ناربج  ار  ناهانگ  زا 

هک دـهد  ماجنا  یلمع  تسا  نکمم  یتدـم  زا  سپ  دـشابن و ... رورغ  ایر و  اب  مأوت  دـشاب ، صالخا  اب  ـالثم  هک  دـنکیم  تیاـعر  مه  ار  نآ 
ره رد  دربیم . نیب  زا  ار  ناسنا  هتـشذگ  لامعا  هیلک  دادـترا ، دـننام  لیاسم ، زا  یخرب  یهاگ  یتح  دربب . نیب  زا  ار  هتـشذگ  کـین  ياـهراک 

تارجح هروس  رد  نآرق  دنک . دساف  ار  وا  هتـشذگ  لامعا  ای  لمع  هک  دنزبرـس  ناسنا  زا  ییاهراک  تسا  نکمم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  لاح 
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توص قوف  مکتاوصأ  اوعفرت  ال  دییوجم ؛ یـشیپ  وا  لوسر  ادـخ و  رب  راک ] چـیه   ] رد [ 165 [ ؛ هلوسر هللا و  يدی  نیب  اومدـقت  ال  دـیامرفیم :
طیارـش اب  هک  ناسنا -  هتـشذگ  لامعا  هک  دوشیم  بجوم  اهیمارتحایب  نیا  دینکم . دنلب  ربمغیپ  توص  قوف  ار  ناتیاهادـص  [ 166 [ ؛ یبنلا

يدـنمزاین ناـسنا  هب  صـالخا ، يور  زا  هفیظو و  ماـجنا  يارب  یـسک  تسا  نکمم  دورب . نیب  زا  تسا -  هدـش  ماـجنا  مـه  یلوـبق  تـحص و 
میرک نآرق  دنادرگ . لیاز  ار  شاهتشذگ  کین  لمع  راک  نیا  اب  دشکب و  وا  خر  هب  ار  دوخ  لمع  نیا  یتدم  زا  سپ  اما  دیامن ، یلام  کمک 

تنم و ببـس  هب  ار  دوخ  تاقدص  نامیا  لها  يا  [ 167 [ ؛ يذألا نملاب و  مکتاقدص  اولطبت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیأ  ای  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد 
شوخ و نابز  اـب  ریقف  ندرک  در  [ 168 [ ؛ يذأ اهعبتی  ۀـقدص  نم  ریخ  ةرفغم  فورعم و  لوق  دـیامرفیم : رگید  ياج  رد  دـیزاسن . هاـبت  رازآ 

هعجارم وا  هب  هک  ار  يدـنمزاین  درف  شوخ ، ناـبز  اـب  ناـسنا  رگا  دـنهد . رازآ  نآ  یپ  رد  هک  ياهقدـص  زا  تسا  رتهب  وا  قح  رد  ندرک  اـعد 
لطاـب ار  لـمع  لـصا  نتـشاذگ ، تنم  نیا  دراذـگب . تنم  وا  رب  دـعب  اـما  دـنک ، کـمک  وا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  دـیامن  در  تسا ، هدرک 

دنع دی  کل  تناک  نا  دنیامرفیم : هدرک و  هراشا  عوضوم  نیمه  هب  فیرش  تیاور  نیا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هحفص 201 ] . ] دنکیم
؛ کترخآ یف  باوثلل  بجوا  کقالخأ و  یف  کب  لمجا  کلذ  ناف  اهنم  لضفأب  اهعبتا  نکل  اهل و  رکذلا  ننملا و  ةرثکب  اهدسفت  الف  ناسنا 

هکلب ربن ، نیب  زا  ار  نآ  وا ، رب  نتشاذگ  تنم  اب  ياهدرک ،) یسک  هب  یناسحا  تمدخ و  رگا  هک  نیا  زا  هیانک   ) يراد یسک  شیپ  یتسد  رگا 
. دنکیم رتشیب  ار  تیورخا  باوث  مه  دزاسیم و  رتابیز  ار  تقالخا  مه  راک  نیا  هک  یهد ، ماجنا  وا  يارب  ار  يرتهب  تمدخ  نک  یعس 

نابز تافآ 

املاع وا  تنک  الهاج  امیلح  دعت  تمـصلاب  کیلع  و  دـنیامرفیم : بدـنج  نب  هللادـبع  هب  دوخ  يایاصو  يهمادا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
تـسا نیا  دراد  دوجو  اهناسنا  رد  یعیبط  روط  هب  هک  ییاههزیگنا  زا  یکی  لاهجلا . دـنع  کل  رتسلا  ءاملعلا و  دـنع  کل  نیز  تمـصلا  ناف 

شلد دـنادیم  ار  يزیچ  یکدوک  یتقو  الثم ، دروخیم ؛ مشچ  هب  رتشیب  اههچب  رد  تلاح  نیا  دـننک . حرطم  ار  ناـشدوخ  دـنهاوخیم  هک 
ناسنا کی  ای  لاسدرخ و  کی  دح  رد  تلاح  نیا  دروآیمرد . رـس  اهزیچ  نیا  زا  هک  دیوگب  نارگید  هب  ات  دـیامن  راهظا  ار  نآ  دـهاوخیم 

دهاوخیم هدیـسر و  فیلکت  هب  هک  یـسک  اـما  درادـن . مه  یبـیع  تسا و  یعیبـط  ـالماک  هدرکن  ادـیپ  يونعم  تیبرت  زونه  هک  لاـسگرزب 
ار یهلا  ياههزیگنا  نآ  ياج  هب  دیامن و  فیعضت  ار  یهلا  ریغ  ياههزیگنا  نیا  دنک  یعس  جیردت  هب  دیاب  ددرگ ، یمالـسا  قالخا  هب  قلختم 

راب لماک  صالخا  اب  ار  شدـنزرف  دـهاوخب  ادـتبا  نامه  زا  ناـسنا  رگا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـههچب  دروم  رد  هتبلا  دـنک . تیوقت  دوخ  رد 
؛ دش دهاوخن  یناوخزامن  نمؤم و  درف  هاگچیه  كدوک  نآ  دشاب ، هتشادن  دوجو  وا  لامعا  رد  ییامندوخ  ایر و  چیه  هک  ياهنوگ  هب  دروایب 

نیا تسا و  نارگید  دزن  وا  دـیجمت  فیرعت و  نآ ، ياـههار  زا  یکی  هک  دراد  قیوشت  هب  زاـین  ریخ  ياـهراک  نداد  ماـجنا  يارب  هچب  هک  ارچ 
دیاب هدـماین ، نایم  هب  فیلکت  ياپ  زونه  هک  یمادام  ار  یعیبط  لـماوع  نیا  نیارباـنب ، دـشابیم . كدوک  طـسوت  اـههتخومآ  راـهظا  مزلتـسم 

ریغ يارب  زامن  رگا  هک  دنامهف  وا  هب  الثم ، دناسانـش و  وا  هب  ار  مارح  بجاو و  یعرـش و  ماکحا  دـیاب  فیلکت  يادـتبا  زا  یلو  درک ، تیاعر 
هدرکن و دـشر  ینالقع  رظن  زا  زونه  مه  یگلاس  داتفه  تصـش ، نس  ات  دـیاش  دارفا  یخرب  تسا . لطاب  دـشاب  ییاـمندوخ  روظنم  هب  ادـخ و 

نیدـب دـننک و  حرطم  نارگید  دزن  دـننادیم  هک  ار  يزیچ  دـهاوخب  ناشلد  ینعی  دنـشاب ؛ هتـشاد  ار  غولب  زا  لـبق  ياـهتلاح  هحفص 202 ] ]
. دـهد تداع  ندز  فرح  مک  هب  ار  شدوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  تفآ ، نیا  زا  ییاهر  ياـههار  زا  یکی  دـنهدب . ناـشن  ار  ناـشدوخ  هلیـسو 
. دنریگیمن رظن  رد  ار  یعرش  صلاخ  تاین  اههزیگنا و  نتفگ  نخس  ماقم  رد  تسین ، ناشدوخ  رایتخا  رد  تسا و  دازآ  ناشنابز  هک  یناسک 

یگدنز يرهش  کی  رد  اهتدم  یملاع  یهاگ  دننزب . فرح  رتمک  تفآ  نیا  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  دندرکیم  یعـس  هراومه  ام  ناگرزب 
بحاص گرزب و  يدـهتجم  هتـسجرب ، یملاع  هکنآ  لاـح  دناهتـسنادیمن ، ار  وا  ملع  نازیم  شناـکیدزن  یـضعب  یتح  اـما  تسا ، هدرکیم 

يازهتـسا زین  نالهاج و  هدافتـسا  ءوس  يولج  هک  نیا  هلمج  زا  دراد ؛ مه  يرگید  بولطم  راثآ  ندز  فرح  مک  تسا . هدوب  ددعتم  یتافیلأت 
زا یکی  نینچ  مه  رقوـم . مرتـحم و  اـملع  دزن  مه  تسا و  نوـصم  لاـهج  رـش  زا  مه  دـنزیم ، فرح  مک  هـک  یـسک  دریگیم . ار  نادـناعم 
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ماقم رد  دوز  نوچ  دونـشب ، یـسک  زا  ییاج  هب  ان  نخـس  رگا  فرح  مک  ناسنا  تسا . نتفگ  اج  هب  ان  نخـس  ییوگدـنت و  ناـبز ، ياـهتفآ 
ماـگنه تشز ، تاـملک  اوراـن و  نانخـس  زا  يرایـسب  دـهدن . ناـشن  یلمعلا  سکع  دربـب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  دـناوتیم  دـیآیمنرب ، خـساپ 

ناما رد  نابز  ياهبیسآ  يرایـسب  زا  دناوتیم  دشاب ، رابدرب  لهاج -  هچ  ملاع و  هچ  ناسنا -  رگا  اما  دنوشیم ، يراج  نابز  رب  تینابـصع 
املاع وا  تنک  الهاج  امیلح  دعت  تمـصلاب  کیلع  و  دنیامرفیم : بدنج  نب  هللادبع  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  ور  نیا  زا  دـنامب .

؛ يوش هدرمـش  رابدرب  دوشیم  ثعاب  هک  یـشوماخ ، تیاعر  هب  داب  وت  رب  و  لاهجلا ؛ دنع  کل  رتسلا  ءاملعلا و  دـنع  کل  نیز  تمـصلا  ناف 
نایاناد دزن  رد  وت  تنیز  هیام  یشوماخ  انامه  ياهدرک . توکس  یتسه  ملاع  هک  نآ  اب  هچ  دشاب و  لهج  تتوکـس  ببـس  عقاو  رد  هچ  لاح 

هحفص 203] . ] تسا نانادان  دزن  وت  ششوپ  و 

نویراوح هب  مالسلاامهیلع  میرم  نب  یسیع  ياهشرافس 

هراشا

ناکأ هتروع  ضعب  نع  فشکنا  دق  هبوث  يأرف  هیخأب  رم  مکدحا  نا  ول  متیأرا  هباحـصال  لاق  مالـسلاهیلع  میرم  نب  یـسیع  نا  بدـنجنبا  ای 
ای لیقف  مهل  هبرـض  لثم  اذه  نا  اوفرعف  اهلک  اهنع  نوفـشکت  لب  الک  لاق  اهیلع  درن  لب  اولاق  اهنم  فشکنا  ام  اهیلع  دری  ما  اهلک  اهنع  افـشاک 

كرتب الا  نودیرت  ام  نوبیـصت  مکنا ال  مکل  لوقا  قحب  اهرتسی . الف  هیخأ  نم  ةروعلا  یلع  علطی  مکنم  لجرلا  لاق : کلذ ؟ فیک  هللا و  حور 
. ۀـنتف اهبحاصل  اهب  یفک  ةوهـشلا و  بلقلا  یف  عرزت  اهناف  ةرظنلا  مکایا و  نوهرکت . ام  یلع  ربصلاب  الا  نولمأـت  اـم  نولاـنت  ـال  نوهتـشت و  اـم 

امنا دیبعلا  ۀـئیهک  مکبویع  یف  اورظنا  بابرالاک و  سانلا  بویع  یف  اورظنت  ال  هنیع . یف  هرـصب  لعجی  مل  هبلق و  یف  هرـصب  لعج  نمل  یبوط 
. ۀیفاعلا یلع  هللا  اودمحا  یلتبملا و  اومحراف  یفاعم  یلتبم و  نالجر  سانلا 

نارگید زا  یشوپ  بیع  موزل 

لقن نارگید  زا  ار  یبلطم  دوخ  نانخـس  يالهبال  رد  یهاگ  هک  تسا  نیا  دـندنبیم  راـک  هب  اـم  ياـملع  ناـگرزب و  هک  ییاههویـش  زا  یکی 
مینک و لقن  نارگید  يارب  ار  نآ  فیرحت  نودـب  الوا ، میتفرگ  دای  یـسک  زا  ار  یبلطم  رگا  هک  ام  يارب  تسا  یـسرد  هویـش ، نیا  دـننکیم .
. دنک ظفح  ییامندوخ  ربکت و  زا  ار  ناسنا  دناوتیم  يدودـح  ات  هک  تسا  ییاهشور  زا  یکی  نیا  تسیک . زا  نخـس  نیا  هک  مییوگب  ایناث ،

لقن مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  زا  ار  یناتـساد  هحفـص 204 ]  ] اـج نیا  رد  قـالخا : مـلعم  کـی  شقن  رد  مـه  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
نارگید زا  ار  یبلطم  هک  دنـشاب  هتـشاد  زاین  ترـضح  نآ  هک  نیا  هن  دننک ، دزـشوگ  دوخ  نایعیـش  هب  ار  یقالخا  يهتکن  نیا  ات  دـنیامرفیم 

یکی دینیبب  ییاج  رد  امش  رگا  دندرک ، لاؤس  دوخ  نویراوح  زا  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  يزور  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد  دنزومایب .
دیناشوپب و ار  وا  هک  دینکیم  یعس  ایآ  تسا ، هدش  رهاظ  شتروع  زا  يرادقم  هتفر و  رانک  شـسابل  باوخ  ماگنه  ناتناردارب  ناتـسود و  زا 

ترـضح میناشوپب . ار  شتروع  مینکیم  یعـس  تسا ، نشور  دـنتفگ : خـساپ  رد  اهنآ  دـیزاسیم ؟ فوشکم  رتشیب  ار  شتروع  هک  نیا  اـی 
، دندرک بجعت  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  نخس  نیا  زا  اهنآ  دینکیم . نایامن  ار  نآ  همه  هکلب  دینکیمن ، ار  راک  نیا  امش  ریخ ، دندومرف :
ناراـی و هب  دنتـساوخیم  راـک  نیا  اـب  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  تسا . هـتفهن  يرـس  خـساپ  شـسرپ و  نـیا  رد  هـک  دـندش  هجوـتم  اـما 

هدرپ دـناوتیم  رگا  هکلب  دـنکن ، وگزاب  ار  نآ  اهنت  هن  دـناشوپب و  ار  وا  بیع  هک  تسا  نیا  نمؤم  رب  نمؤم  قح  هک  دـننامهفب  ناـشنادرگاش 
ار وا  يدب  دنک و  تبیغ  وا  زا  دیابن  اهنت  هن  دراد  غارس  یـسک  زا  يدب  راک  ناسنا  رگا  نیاربانب  دنامب . ظوفحم  شیوربآ  ات  دنکب  مه  یـشوپ 
رد هدز  رـس  وا  زا  هک  ییاطخ  ینعی  دنامب ؛ یقاب  موتکم  دوشن و  فوشکم  بیع  نیا  هک  دنک  یعـس  دـیاب  هکلب  دـیامن ، وگزاب  نارگید  يارب 

يرگید يهفیظو  ندرک  داشرا  هظعوم و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهلأسم  هتبلا  ددرگن . شخپ  نابز  هب  نابز  اهناملـسم  مدرم و  نیب 
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هب مه  نآ  تولخ و  رد  دیاب  مییامن ، فرطرب  ار  یسک  بیع  میهاوخیم  اعقاو  ام  رگا  لاح  ره  رد  دراد . ار  شدوخ  صاخ  طیارش  هک  تسا 
. مینک داشرا  تحیصن و  ار  يو  مینادیم ، ار  شبیع  ام  دوشن  هجوتم  هک  ياهنوگ 

یناسفن ياهشهاوخ  اب  هزرابم 

یباجیا و ای  دـناهنوگ : ود  لیاسو  بابـسا و  نیا  دراد . زاین  یلیاسو  بابـسا و  هب  دوخ ، يونعم  يدام و  فادـها  هب  یباـیتسد  يارب  ناـسنا 
، لاثم يارب  تسا . يرورـض  اهراک  زا  یخرب  ماجنا » ، » دوصقم هب  لین  يارب  تاقوا  رتشیب  رد  تسا  یهیدـب  یمدـع . یبلـس و  اـی  دـنایتوبث 

ملاع دهاوخیم  هک  یلهاج  صخش  ای  دزاس و  ایهم  ار  يروخاذغ  لیاسو  بابسا و  دیاب  دنک ، ریس  ار  دوخ  دهاوخیم  هک  ياهنـسرگ  ناسنا 
هب روبجم  ار  دوخ  یفده ، هب  ندیـسر  يارب  اهناسنا  ام  هک  دتفایم  قافتا  تردن  هب  اما  دروآ . مهارف  ار  ندناوخ  سرد  تامدقم  دـیاب  دوش ،
زا ام  دزن  رد  یتوبث ، یباجیا و  روما  اب  هسیاقم  رد  یمدـع  طیارـش  یبلـس و  بابـسا  رگید ، تراـبع  هب  مییاـمن . یلعف  كرت » [ » هحفص 205 ]

تردابم تابحتـسم  تابجاو و  هب  رتشیب  يونعم ، تالامک  هب  یبایتسد  يارب  الثم ، دنرادروخرب . فده  هب  ندیـسر  يارب  يرتمک  تیمها 
هک ییاههلحن  دراد ، دوجو  اـیند  رد  هک  مه  یفلتخم  ياـهشیارگ  بهاذـم و  ناـیدا و  نیب  رد  تاـمرحم . تاـهورکم و  كرت  اـت  مینکیم 

یخرب الثم  دناهنوگ . نیمه  الومعم  دننکیم  داهنـشیپ  يونعم  تالامک  هب  ندیـسر  يارب  ار  ییاههمانرب  دنهدیم و  هیارا  يدام  ریغ  فادـها 
ار یتخس  ياهتضایر  يونعم ، تالامک  هب  ندیسر  يارب  دننکیم ، قالطا  دوخ  رب  ار  یفوص  ای  فراع  ناونع  هک  اهیکوج  اهییادوب و  زا 

دیاب هکلب  تسین ، یفاک  اهراک  زا  یخرب  نداد  ماجنا  طقف  فادـها ، هب  یبایتسد  يارب  دـنالفاغ . یبلـس  بابـسا  زا  اما  دـنوشیم ، لـمحتم 
اهاذـغ و یـضعب  ندروخ  زا  يراددوخ  ندرک و  زیهرپ  اب  اهيرامیب  زا  يرایـسب  يهجلاعم  لاثم ، يارب  درک . كرت  زین  ار  اهراک  زا  يرایـسب 
هک تسا  مزال  زین  دراوم  زا  یخرب  رد  و  دـندیزرویم -  دـیکأت  نآ  يور  یمیدـق  يابطا  رتشیب  هک  ياهویـش  دـباییم -  ققحت  اهیندروخ 

رتشیب نیدتم  دارفا  ام ، یمالـسا  يهعماج  نیمه  رد  الثم  دنکیم . قدص  بلطم  نیا  مه  يونعم  روما  رد  دوش . فرـصم  یـصاخ  ياهوراد 
یبلـس ياههمانرب  زا  دننکیم و  هجوت  نوگانوگ و ... يهیعدا  نآرق ، متخ  زور ، رد  زامن  تعکر  نیدنچ  ندناوخ  دـننام  یباجیا ، بابـسا  هب 

دنامیم نیا  لثم  دوش ، تیصعم  بکترم  شرانک  رد  اما  دنک ، تدابع  مه  بش  زور و  ناسنا  رگا  دنالفاغ . يونعم  فادها  هب  ندیسر  يارب 
هجوتم دراد ، زاـین  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  اـما  دروآیم ، تسد  هب  لوپ  دـشکیم و  تمحز  ینعی  دزیرب ؛ لوـپ  یخاروـس  يهسیک  لـخاد  هک 
ياهراک دـیاب  مه  داد و  ماجنا  هدـش ، نییعت  بجاو  ناونع  هب  عرـش  رد  هک  ییاـهراک  دـیاب  مه  اذـل  تسین . هسیک  لـخاد  یلوپ  هک  دوشیم 

افتکا مارح  بجاو و  دح  نیا  هب  دیابن  دنـسرب ، يرتیلاع  تاماقم  هب  دنهاوخیم  تسا و  دنلب  ناشتمه  هک  یناسک  هتبلا  درک . كرت  ار  مارح 
هب دهاوخیم  رگا  ناسنا  دنزرو . بانتجا  مه  تاهورکم  زا  مارح ، كرت  رانک  رد  دنهد و  ماجنا  ار  تابحتـسم  دیاب  تابجاو  رانک  رد  دننک ؛

یناویح و تالیامت  اهسوه و  لابند  هب  ینعی  دـنک ؛ هزرابم  دوخ  یناسفن  ياهشهاوخ  اب  دـیاب  دـسرب ، یلاـع  تاـماقم  يونعم و  تـالامک 
طقف ادـخ ، هب  ندیـسر  هار  دـننکیم  روـصت  زین  یخرب  نوـچ  تسین ؛ تـسرد  زین  هـنیمز  نـیا  رد  طارفا  هحفـص 206 ]  ] هتبلا دورن . یناـطیش 
يزیچ هچ  ناـشلد  دـننیبب  هک  دنتـسه  رکف  نـیا  هـب  هراوـمه  دـننکیمن و  هجوـت  یلیخ  یباـجیا  لـماوع  هـب  ینعی  تـسا ؛ سفن  اـب  تفلاـخم 

، تسا حیحـص  هلمجلا  یف  تلاح  نیا  هتبلا  دنگنجب . ناشدوخ  اب  هک  تسا  نیا  هب  ناشهجوت  مامت  دـنیامن و  بوکرـس  ار  نآ  ات  دـهاوخیم ،
ضارما تابجوم  دیدش ، تضایر  سفن و  رب  دایز  راشف  اب  دیابن  ناسنا  تسا . بوخ  لادـتعا  دـح  رد  اهنیا  يهمه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما 

مالسلاهیلع یـسیع  ترـضح  دنامب . زاب  زین  دوخ  بجاو  فیلاکت  زا  هجیتن  رد  دروآ و  مهارف  ار  دوخ  یناور  یبصع و  ياهیتحاران  یندب و 
امـش هب  يدج  رایـسب  دیامرفیم : دـندوب ، هدـمآ  ناشیا  دزن  یحور  تالامک  يونعم و  تاماقم  بسک  يارب  هک  دوخ  ناوریپ  نادرگاش و  هب 

نوبیصت مکنا ال  مکل  لوقا  قحب  تسا : اهنآ  لابند  هب  ناتتوهش  لیم و  هک  ییاهزیچ  ندرک  اهر  اب  رگم  دیسریمن  هتساوخ  نیا  هب  میوگیم !
. نوهتشت ام  كرتب  الا  نودیرت  ام 
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تالکشم ربارب  رد  ربص 

یهاگ یتح  دـنک . فرطرب  ار  اهنآ  دـنکیم  یعـس  تسین و  وا  لیم  قباطم  هک  دوشیم  هجاوم  یلیاسم  اـب  یگدـنز  رد  هاوخاـن  هاوخ  ناـسنا 
زا ار  يرامیب  ضرم و  دیاب  الثم  دـیامن ؛ هزرابم  یگدـنز  دـنیاشوخان  روما  زا  یخرب  اب  تسا  فظوم  دوخ  یعرـش  يهفیظو  ساسا  رب  ناسنا 

تالکـشم و ردـص  يهعـس  اـب  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دراوـم  نیا  رد  مهم  يهـتکن  دـیآرب . نآ  يهجلاـعم  ددـص  رد  دـنک و  رود  دوـخ 
رد مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  دـنک . دروخرب  اهنآ  اب  یباـتیب  عزف و  عزج و  زا  رود  هب  دراذـگب و  رـس  تشپ  ار  یگدـنز  ياـهيراتفرگ 
هک دـنیاشوخان  هورکم و  روما  هب  تبـسن  دـیاب  دیـسرب ، یلاع  تاماقم  هب  دـیهاوخیم  رگا  دـیامرفیم : نویراوح  هب  دوخ  يهیـصوت  يهمادا 
اب یگدـنز  رد  تسا  نکمم  ناسنا  نوهرکت . اـم  یلع  ربصلاـب  ـالا  نولمأـت  اـم  نولاـنت  ـال  و  دیـشاب : روبـص  راـبدرب و  دـیآیم  شیپ  ناـتیارب 

یگدنز زا  جالعلا ، بعص  يرامیب  کی  ات  هتفرگ  ییزج  یگدروخامرس  کی  زا  دوش ؛ ورهبور  یگرزب  کچوک و  ياهیتخس  تالکشم و 
اهنآ زا  یخرب  هاوخان  هاوخ  هک  تسا  ییاهجنر  اهیتحاران و  اهنیا  همه  لولعم و ... يدنزرف  نتشاد  ات  هتفرگ  وخدنت  قالخادب و  يرـسمه  اب 

یناسک تسا . تالکـشم  نیا  ربارب  رد  ام  ياهراتفر  اـهلمعلا و  سکع  تسا  هحفـص 207 ]  ] مهم هچنآ  دنایامنیم . خر  ناسنا  یگدنز  رد 
. دننکیم لمحت  ار  اهیتخس  ییابیکـش  ربص و  اب  دناهفیظو و  فیلکت و  هب  لمع  یپ  رد  اهنت  دنهاوخیمن ، يرگید  زیچ  ادخ  ياضر  زج  هک 
هک ياهدنزومآ  هتکن  لیلد  هب  افرص  نآ و  تایئزج  مقس  تحص و  هب  هجوت  نودب  اج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  یفورعم  ناتساد  هنیمز  نیا  رد 

يهزاوآ هک  هتـسیزیم  یناـقرخ  نسحلاوـبا  خیـش  ماـن  هب  یلد  هدـنز  فراـع  ناـقرخ ، يهقطنم  رد  دـنیوگیم  مـینکیم . لـقن  ار  نآ  دراد ،
ات دوشیم  ناقرخ  مزاع  خیـش  تاقالم  دصق  هب  رود  يرهـش  زا  تقیقح ، بلاط  یـصخش  زور ، کی  دوب . هدـیچیپ  اهتسد  رود  ات  شترهش 

. دـنکیم ادـیپ  ار  وا  لزنم  دـناسریم و  خیـش  تنوکـس  لحم  هب  ار  دوخ  ناوارف  تمحز  اب  يو  دربب . ياهرهب  وا  تامارک  زا  دریگب و  يدـنپ 
: دهدیم خساپ  مارتحا  اب  درم  دسرپیم . ار  سانشان  درم  هتساوخ  دیآیم و  نوریب  نسحلاوبا  خیـش  رـسمه  دنزیم ، ار  هناخ  رد  هک  یماگنه 

یتشز تاملک  دوخ  رهوش  صخش و  نآ  هب  تبسن  و  یشاحف ، هب  دنکیم  عورش  نخس  نیا  ندینـش  اب  نز  منک . ترایز  ار  خیـش  مهاوخیم 
مزیه يروآعمج  يارب  شرسمه  هک  دیوگیم  نز  خیـش ، اب  تاقالم  موزل  رب  ینبم  درم  ناوارف  يراشفاپ  زا  سپ  دزاسیم . يراج  نابز  رب  ار 

یناویح رب  راوس  هک  دـنیبیم  ار  يدرف  رود  زا  دوشیم . نابایب  یهار  دوب  هتفگ  خیـش  رـسمه  هک  يریـسم  نامه  زا  درم  تسا . هتفر  نابایب  هب 
، دوب هتفای  ار  شبولطم  هک  نیا  زا  تسا . یناقرخ  نسحلاوبا  خیـش  صخـش  نآ  هک  دوشیم  نئمطم  دراد . دوخ  اـب  زین  ار  یمزیه  راـب  تسا و 
دناسریم و خیـش  هب  ار  دوخ  هدز  تشحو  تسا . ياهدنرد  ریـش  رب  راوس  خیـش  دوشیم  هجوتم  دوریم  رتولج  هک  یمک  ددرگیم . نامداش 
زا دوخ ، هتساوخ  ندرک  حرطم  زا  شیپ  صخـش  نآ  يرآ . دیوگیم : خساپ  رد  وا  یتسه !؟ یناقرخ  نسحلاوبا  خیـش  وت  ایآ  دسرپیم : وا  زا 

یگدنز نز  نیا  اب  هنوگچ  وت  دـیوگیم : خیـش  هب  باطخ  دروآیم و  نایم  هب  نخـس  تسا  هتـشاد  يو  اب  خیـش  رـسمه  هک  یتسیاشان  راتفر 
لیلد هب  هدومرف  اطع  نم  هب  دـنوادخ  هک  یتامارک  ماـقم و  نیا  دـیوگیم : خـساپ  رد  خیـش  ياهدادـن ؟ قـالط  ار  وا  نونکاـت  ارچ  ینکیم و 

ناسنا رگا  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ناتـساد  نیا  رد  هک  ياهدنزومآ  يهتکن  ماهتـشاد . دوخ  رـسمه  دـب  قالخا  هب  تبـسن  هک  تسا  يربص 
ام نولانت  و ال  هحفـص 208 ] : ] دیدرگ دهاوخ  لیان  يونعم  یلاع  تاماقم  هب  دنک ، ربص  یگدنز  دـنیاشوخان  روما  رب  دـنوادخ  ياضر  يارب 

رایـسب هک  ییاهتذـل  زا  یکی  تسا . مارح  هاگن  زا  يراددوخ  سفن ، اب  تفلاخم  قیداـصم  رگید  زا  نوهرکت . اـم  یلع  ربصلاـب  ـالا  نولمأـت 
ای تعیبط و  ياشامت  یلک ، روط  هب  ددرگیم . ناـسنا  دـیاع  مشچ  هار  زا  هک  تسا  یتذـل  دـیآیم ، تسد  هب  یتمحز  چـیه  نودـب  تحار و 

تخـس رایـسب  وا  رب  دنکن ، هاگن  چیه  هب  دـشاب و  سوبحم  یقاتا  رد  ناسنا  رگا  دـشخبیم . شمارآ  ناسنا  هب  نابایخ ، رد  دارفا  دـمآ  تفر و 
دنک هاگن  ییاهزیچ  هب  ناسنا  رگا  دتفیب . ناطیش  ماد  هب  تسا  نکمم  دشابن ، شمشچ  بظاوم  ناسنا  رگا  فرط ، نآ  زا  اما  تشذگ . دهاوخ 

ناسنا هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  تسا و  هتشاک  توهش  رذب  شلد  نیمز  رد  شدوخ  تسد  اب  عقاو  رد  تسین ، زیاج  اهنآ  هب  ندش  هریخ  هک 
نامه زا  ناسنا  رگا  دوشیم . لکـشم  راچد  زین  يریگمیمـصت  رد  دـنامیم و  زاب  دوخ ، يویند  حیحـص  فادـها  یتح  ییالقع ، فادـها  زا 

رد هنرگو  درادـب ، نوصم  توهـش  ءوس  راثآ  زا  ار  دوخ  دـناوتیم  دراذـگن ، دازآ  ار  شهاگن  دریگب و  راـیتخا  رد  ار  شمـشچ  ناـنع  ادـتبا 
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شیارب یتالاح  هکلب  دیـسر ، دـهاوخن  يونعم  تلالامک  هب  اهنت  هن  درکن ، يراددوخ  بولطمان  ياههاگن  زا  دـش و  نارچ  مشچ  هک  یتروص 
زاب حیحـص  ریـسم  زا  دـنک و  يراتفرگ  هنتف و  راچد  ار  ناسنا  هک  تسا  یفاـک  یتلاـح  نینچ  تسا . تاـناویح  هب  هیبش  هک  دـیآیم  دوجو  هب 

. ۀنتف اهبحاصل  اهب  یفک  ةوهشلا و  بلقلا  یف  عرزت  اهناف  ةرظنلا  مکایا و  دراد :

هنالوجع ياهتواضق  زا  بانتجا  موزل 

نآ ندوب  دب  ای  بوخ  دروم  رد  هلصافالب  يزیچ ، ای  یسک  رهاظ  هدهاشم  ضحم  هب  ینعی  دنتـسه ؛ هواضقلا  عیرـس  نیب و  رهاظ  دارفا ، یخرب 
تواضق دشابیمن . زین  لقاع  درف  کی  نأش  رد  یتح  هکلب  تسین ، نمؤم  ناسنا  نأش  رد  اهنت  هن  يرگنیحطس  تلاح  نیا  دننکیم . تواضق 
تواضق يانبم  دـیابن  دـب  ای  بوخ  راتفر  کی  ای  هدـنبیرف و  رهاظ  نتـشاد  فرـص  دـشاب . یـشیدنا  رود  قیقحت و  رب  ینتبم  دـیاب  لقاع  ناسنا 

لیکشت ییادتبا  یحطس و  تاکاردا  نیمه  ار  اهنآ  تواضق  أشنم  ینعی  دنتـسه ؛ هنوگ  نیا  مدرم  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  اما  دریگ . رارق  ناسنا 
نداد نمض  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  دنتفایم . ناطیـش  ياهماد  رد  تسردان ، ياهتواضق  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ور ، نیا  زا  دهدیم .
نمل یبوط  شمشچ : رد  هن  دشاب  شلد  رد  شاییانیب  هک  یـسک  نآ  هحفص 209 ]  ] لاح هب  اشوخ  دیامرفیم : تفآ ، نیا  هب  تبـسن  رادشه 

نآ زا  مه  تاناویح  هک  تسا  یحطـس  تیؤر  کی  تسین ، شنیب  مشچ ، اب  ندید  فرـص  هنیع . یف  هرـصب  لعجی  مل  هبلق و  یف  هرـصب  لعج 
زا مینک  یعس  دیاب  ام  نیاربانب  تسا . قیمع  ینورد و  تاکاردا  عماج  هک  دشابیم  لقع  ریبعت ، نیا  رد  بلق »  » يهژاو قادصم  دنرادروخرب .
زا ناسنا  رگا  میزرو . بانتجا  تسا ، يرهاظ  یسح  تاکاردا  اهنت  نآ ، أشنم  هک  صاخشا  ایشا و  دروم  رد  یحطس  هنالعفنم و  ياهتواضق 

دراد دوجو  ییاهزیچ  ایند  رد  دروخیمن . ار  ایند  قرب  قرز و  بیرف  رگید  دریگ ، راک  هب  ار  دوخ  لقع  دنک و  تواضق  تقد  قیقحت و  يور 
تـسرد ناسنا  رگا  دروخب . بیرف  ساسا ، نیا  رب  دـنزب و  تسد  ياهنـالوجع  ياـهتواضق  هب  اـهنآ  يهدـهاشم  اـب  ناـسنا  تسا  نکمم  هک 

اهلاس هاگن ، کی  لابند  هب  اـسب  هچ  دـنرادن . یبوخ  نطاـب  دـنراد ، هدـنبیرف  يرهاـظ  هک  اـهزیچ  زا  يرایـسب  هک  دوشیم  هجوتم  دـشیدنیب ،
تـسا نکمم  درک . تواضق  اهنآ  یقیقح  تیـصخش  دروم  رد  ناوتیمن  صاخـشا  رهاـظ  ندـید  اـب  نینچ  مه  دـشاب . یتخبدـب  يراـتفرگ و 

رهاظ یناسک  سکع ، هب  دنشاب و  قفانم  ور و  ود  يدارفا  نطاب  رد  اما  دنشاب ، هتـشاد  یهللا  بزح  حالطـصا -  هب  هجوم و -  يرهاظ  یناسک 
دوز ساسا  نآ  رب  مینک و  افتکا  يرهاظ  ياهیندید  هب  دیابن  ام  ور  نیا  زا  دشاب . ناشرهاظ  زا  رتهب  اهنآ  نطاب  رد  اما  دنـشاب ، هتـشادن  یبوخ 

. مریگب راک  هب  زین  ار  دوخ  لقع  یسح ، تاکاردا  لابند  هب  دیاب  هکلب  مییامن ، تواضق 

نارگید زا  ییوجبیع  تافآ 

راتفر دارفا  هنوگ  نیا  دنتسه . نارگید  بویع  يوجوتسج  یپ  رد  مادم  دنشاب ، دوخ  بویع  عفر  لابند  هب  هک  نیا  ياج  هب  مدرم  زا  يرایسب 
تلاح نیا  دنیامن . ییوجبیع  هب  عورش  یهابتـشا ، ای  شزغل و  نیرتکچوک  يهدهاشم  ضحم  هب  ات  دنهدیم  رارق  نیبهرذ  ریز  ار  نارگید 
بویع ياراد  تسا و  هدولآ  هک  دـنک  رواـب  دـهاوخیمن  دراد ، تاذ  بح  ناـسنا  نوـچ  ینعی  دریگیم ؛ همـشچرس  ناـسنا  یهاوـخدوخ  زا 

نانآ زا  یخرب  اما  [، 169 ( ] ةریصب هسفن  یلع  ناسنالا  لب   ) دنهاگآ دوخ  ياهفعض  اهصقن و  رب  اهناسنا  يهمه  هک  نآ  اب  تسا . يرایسب 
دارفا نیا  دنرادن . هحفـص 210 ]  ] يداریا بیع و  هنوگ  چـیه  هک  دـننکیم  دومناو  نینچ  یهاوخدوخ ، یتسرپدوخ و  سح  نتـشاد  لیلد  هب 

دوخ مه  قیرط  نیا  زا  ات  دننکیم  هسیاقم  دنتسه  يرتدب  بویع  ياراد  هک  يدارفا  اب  ار  ناشدوخ  دوخ ، بویع  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب 
يهزیگنا نیا  میهاوخیم  رگا  ام  دنتـسین ! يدب  مدآ  مه  اهردـق  نآ  هک  دـننک  شوخ  نیا  هب  ار  ناشلد  مه  دـنهد و  هولج  نارگید  زا  رتهب  ار 

يارب اعقاو  ناسنا  رگا  میـشاب . اهنآ  عفر  دوخ و  بویع  نتفای  ددص  رد  نارگید ، زا  ییوجبیع  ياج  هب  دـیاب  مینک ، رود  دوخ  زا  ار  یناطیش 
هنارورغم و هک  یناسک  دـنکیمن . ادـیپ  ار  نارگید  بویع  هب  نتخادرپ  تصرف  الـصا  دـیامن ، مزج  ار  دوخ  مزع  ناطیـش  ماد  نیا  زا  ییاـهر 

ییوگدـب نارگید  زا  هنوـگنیا  هک  دـنامدرم  راـیتخا  بحاـص  باـبرا و  ییوـگ  دنتـسه ، نارگید  بوـیع  ندرک  حرطم  لاـبند  هب  هناربـکتم 
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ار هیحور  نیا  دیابن  ناسنا  اهنت  هن  دیامرفیم : مالسلاهیلع  یسیع  ترـضح  دنهدیم . رارق  یبایزرا  شجنـس و  دروم  ار  ناشراتفر  دننکیم و 
ال دهدن : ماجنا  یفالخ  راک  بابرا ، يهذخاؤم  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  دنک  یعـس  دشاب و  عضاوتم  هدرب ، نوچ  مه  دیاب  هکلب  دشاب ، هتـشاد 
ار شدوخ  بویع  ادـتبا  ناـسنا  هک  دـنکیم  اـضتقا  ینید  تیبرت  دـیبعلا . ۀـئیهک  مکبویع  یف  اورظنأ  باـبرالاک و  ساـنلا  بوـیع  یف  اورظنت 

فرطرب ياههار  رگید  زا  يریذپداقتنا ، يهیحور  تیوقت  دورب . نارگید  ياهفعض  اهصقن و  غارس  هب  سپس  دنک ، عفر  ار  اهنآ  دسانشب و 
زا هک  ار  یبویع  ات  میهدب  نارگید  هب  ار  هزاجا  نیا  دیاب  هکلب  مینک ، داقتنا  نامدوخ  زا  دـیاب  اهنت  هن  ام  تسا . ینطاب  يرهاظ و  بویع  ندرک 

سامتلا دنتفریم و  دوخ  ناداتسا  دزن  یتح  ینعی  دندوب ؛ هنوگ  نیا  قالخا  ناگرزب  زا  يرایسب  دننک . دزـشوگ  ام  هب  تسا  یفخم  ناممـشچ 
یتـح هکلب  دنتـسین ، هنوگنیا  اـهنت  هن  مدرم  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  اـما  دـنیآرب . اـهنآ  عفر  ددـص  رد  اـت  دـنیوگب  ار  ناـشبیع  هک  دـندرکیم 

ییوجبیع اهنآ  زا  ات  دنوریم  نارگید  بویع  لابند  هب  ور  نیا  زا  دـننک . راکنا  یفخم و  دـنافقاو ، اهنآ  هب  هک  مه  ار  یبویع  دـنهاوخیم 
ربکت ساسحا  دنیبیم ، نارگید  رد  ار  یـصقن  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  نارگید ، راتفر  رد  يواکجنک  تقد و  تافآ  زا  رگید  یکی  دـننک .
دارفا نیا  دـشاب . هتـشادن  دوخ  رد  بیع  ار  نآ  زین  يو  دـشاب و  يرهاـظ  بویع  زا  صقن ، نآ  رگا  اـصوصخ  دـهدیم ، تسد  وا  هب  بجع  و 

هب ناشلد  رد  دنـشاب ، بدؤم  یلیخ  رگا  ای  دنهد و  رارق  رخـسمت  ازهتـسا و  دروم  ار  نانآ  نارگید ، بویع  يهدـهاشم  اب  تسا  نکمم  لفاغ ،
هک تشاد  هجوت  دیاب  هنیمز  نیا  رد  میرادـن ! ار  اهبیع  نیا  هک  هحفـص 211 ]  ] میرتهب نارگید  زا  یلیخ  ام  دنیوگب  دوخ  اب  دندنخب و  نانآ 

لماـش مه  بوـیع ، نیا  دـنربیم . رـس  هب  تمالـس  تیفاـع و  رد  اـی  دنـشابیم و  یبـیع  صقن و  ياراد  اـی  دناهتـسد : ود  یلک  روـط  هب  مدرم 
هب دیاب  دوشیم ، هجاوم  تسا  یصقن  ياراد  هک  یسک  اب  ناسنا  یتقو  لاح ، ره  رد  ینامسج . ریغ  بویع  مه  دوشیم و  ینامسج  ياهصقن 

يرفاک صخش  هب  امـش  رگا  هک  میراد  تیاور  یتح  تسا . هدرک  ظفح  صقن  بیع و  نیا  زا  ار  وا  هک  دنک  رکـش  ار  ادخ  يو ، ریقحت  ياج 
يدوهی ارم  هک  ار  ادخ  ساپس  دمح و  املـسم ؛ افینح  ینلعج  و  اینارـصن ... ایدوهی و ال  ینلعجی  مل  يذلا  هللادمحلا  دییوگب : دیدرک ، دروخرب 

رد هک  یـسک  هب  رگا  تسا ؛ روـط  نیمه  مه  يرهاـظ  روـما  رد  مشاـب . نمؤـم  یناملـسم  هک  داد  قـیفوت  نم  هب  هـکلب  دادـن ، رارق  ینارـصن  و 
هتکن نیا  زین  ینید  یقـالخا و  یملع ، روما  رد  میتـسه . ملاـس  هک  مینک  رکـش  ار  ادـخ  دـیاب  میدرک ، دروـخرب  تسه ، یـصقن  شیاهمادـنا 

هب ای  دراد و  يدنـسپان  یقالخا  تفـص  ای  تسا و  فیعـض  لالدتـسا  مهف و  تردـق  رظن  زا  هک  میدـش  هجاوم  یـسک  اب  رگا  دراد ؛ قادـصم 
هنوگ نآ  هک  مینک  رکـش  ار  ادـخ  الوا ، دـیاب  تسا ، هرهبیب  میرادروخرب  نآ  زا  ام  هک  ییاـهتمعن  زا  یلک  روط  هب  تسا و  هدولآ  یهاـنگ 

یلتبملا و اومحراـف  یفاـعم  یلتبم و  نـالجر  ساـنلا  اـمنا  دراد : ینازرا  زین  وا  هب  ار  تمعن  نآ  ادـخ  هک  مینک  اـعد  وا  يارب  اـیناث ، میتـسین و 
هحفص 213] . ] ۀیفاعلا یلع  هللا  اودمحا 

ناکلاس قالخا 

هراشا

فعا کمـصاخ و  نم  فصنا  کبـس و  نم  یلع  ملـس  کیلا و  ءاسا  نم  یلا  نسحا  کمرح و  نم  طعا  کعطق و  نم  لص  بدنجنبا ، ای 
یلع لزنی  هرطم  نا  راجفلا و  راربألا و  یلع  تقرشا  هسمش  نا  يرت  الا  کنع  هللا  وفعب  ربتعاف  کنع  یفعی  نا  بحت  کنا  امک  کملظ  نمع 

. نیئطاخلا نیحلاصلا و 

لامعا شزرا  بتارم  توافت 

ای دـهدیم ؛ ماجنا  اهنآ  هب  تبـسن  رتدـب  يراتفر  ای  تسین : جراخ  تلاح  دـنچ  زا  نارگید ، تسیاشان  راتفر  لباقم  رد  ناـسنا  لـمعلا  سکع 
اب هطبار  رد  مه  يرتهب  راک  یتح  هکلب  دریگیم ، هدیدان  ار  دب  راتفر  نآ  اهنت  هن  ای  دنکیم ؛ یـشوپ  مشچ  ای  دنکیم ؛ راتفر  اهنآ  دوخ  هباشم 
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عطق و روط  هب  نارگید  هب  ملظ  ینعی  دراد ؛ یفنم  شزرا  لوا  تلاح  مالـسا ، یـشزرا  یقالخا و  ماظن  رد  تسا  یهیدب  دـهدیم . ماجنا  اهنآ 
نارگید و تسیاشان  راتفر  زا  یـشوپمشچ  اما  و  تسا . هدش  هدرمـش  زاجم  يدراوم  رد  لثم ، هب  هلباقم  ینعی  مود ، راتفر  تسا . مومذم  نیقی 

راتفر هک  یناسک  اب  طابترا  رد  یلک  يروتـسد  زین  نآرق  رد  تسا . رادروخرب  ییالاب  رایـسب  شزرا  زا  اهنآ  هب  تبـسن  رتهب  يراتفر  ماـجنا  اـی 
ود رد  هیآ  نیا  نک . عفد  رتهب  راک  يهلیـسو  هب  ار  نارگید  دب  راتفر  [ 170 [ ؛ ۀئیـسلا نسحأ  یه  یتلاب  عفدا  تسا : هدش  نایب  دنراد ، بسانمان 

[171 [ ؛ میمح یلو  هنأک  ةوادع  هنیب  کنیب و  يذـلا  اذاف  دـیامرفیم : نآ  يهمادا  رد  اج  کی  رد  هک  تسا ، هحفص 214 ]  ] هدمآ نآرق  ياج 
رب هوالع  نارگید ، دـب  راتفر  لباقم  رد  يراتفر  شوخ  ددرگ . وت  شیوخ  تسود و  ییوگ  تسا ، ینمـشد  رـس  رب  وت  اب  هک  یـسک  نامه  اـت 

یـشزرا هاگتـسد  رد  دـنکیم . داجیا  یقالخا  شزرا  نیا  بسک  يارب  لباقم  فرط  رد  مه  ار  ياهزیگنا  تسا ، یقـالخا  شزرا  جوا  هک  نیا 
دح رد  یهاگ  تسا و  یثنخ  دـح  رد  یهاگ  شزرا ، نیا  تسا . یفلتخم  تاجرد  بتارم و  ياراد  یـشزرا  رظن  زا  ناسنا  ياهراتفر  مالـسا ،
زا دهد ، ماجنا  اهنآ  هب  تبـسن  ار  راک  نامه  هباشم  ناسنا  رگا  یهاگ  نارگید ، دـب  راتفر  دروم  رد  الثم ، توافتم . تاجرد  اب  مه  نآ  تبثم ،
دب راـتفر  لـباقم  رد  هک  یـسک  لـمع  اـما  تبثم . شزرا  هن  دراد و  یفنم  شزرا  هن  ینعی  تسا ؛ رفـص  دـح  رد  یثـنخ و  يراذـگشزرا  رظن 

يهفسلف ثحب  رد  تسا . تبثم  شزرا  ياراد  دهدیم ، ماجنا  اهنآ  هب  تبـسن  مه  يرتهب  راتفر  هکلب  دنکیمن ، لثم  هب  هلباقم  اهنت  هن  نارگید 
، تسا بوخ  دوش  ماجنا  یـصاخ  لکـش  هب  یلمع  رگا  دب ؛ ای  تسا و  بوخ  ای  راتفر  کی  یلک ، روط  هب  هک  دـنراد  داقتعا  ياهدـع  قالخا ،

اهنآ ققحت  تروص  رد  هک  دراد  یطیارـش  بوخ  راک  دـیوگیم : هراب  نیا  رد  فورعم ، یقالخا  فوسلیف  تناـک ، دـب . تروص  نیا  ریغ  رد 
دهد ماجنا  نادجو  ای  لقع  مکح  زا  تعاطا  لیلد  هب  ار  راک  ناسنا  هک  تسا  نیا  طیارش  نیا  يهلمج  زا  تسناد ، بوخ  ار  راک  نآ  ناوتیم 

زا دزیخیمرب و  نیریـش  باوخ  زا  بش  ياههمین  هک  يردام  لـمع  تناـک ، هاگدـید  ساـسا  رب  يرگید . يهزیگنا  اـی  فطاوع و  يور  زا  هن 
رد اـما  تسا ! هدز  راـک  نیا  هب  تسد  دوخ  يهفطاـع  ياـضرا  يارب  رداـم  هک  ارچ  تسا ؛ یقـالخا  شزرا  دـقاف  دـنکیم ، يراتـسرپ  شلفط 
ات هجرد  کی  زا  یلمع  تسا  نکمم  تسین . تابثا  یفن و  نیب  اهنآ  رما  ینعی  دنابتارم ؛ ياراد  تبثم  ياهشزرا  مالـسا ، یـشزرا  هاگتـسد 
دم هک  یلماک  صولخ  نآ  توافتم . تاجرد  اب  اهتنم  دناشزرا ، ياراد  یگمه  صولخ ، تیدوبع و  بتارم  دـشاب . هتـشاد  شزرا  تیاهنیب 
یف اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدبع  ام  دنیامرفیم : ترضح  نآ  دنتشاد . مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  یصولخ  تسا ، مالسا  رظن 

« چیه ای  همه   » لکش رد  ار  اهشزرا  مالسا ، یشزرا  هاگتسد  نیاربانب ، هحفص 215 ] [. ] 172 . ] کتدبعف ةدابعلل  الها  کتدجو  نکل  کتنج 
ردق ره  دراد ؛ یگتسب  ناسنا  تین  هب  اهراک  زا  يرایسب  شزرا  هتبلا  دنراد . یناوارف  تاجرد  بتارم و  بوخ  لامعا  هکلب  دریگیمن ، رظن  رد 
تسد هب  هللا » یلا  ۀبرق   » ظفل نتفگ  اب  اهنت  مه  صالخا  تسا . رتالاب  راک  نآ  شزرا  نازیم  نامه  هب  دشاب ، رتشیب  يراک  رد  ناسنا  صالخا 

. دشاب ادخ  يارب  لد  میمص  زا  اعقاو و  دیاب  راک  دیآیمن ؛

شزیگنا تفرعم و  هطبار  هب  هجوت  یتیبرت : هتکن  کی 

تیبرت دوشیم . ریذپناکما  جـیردت  هب  سفن و  تیبرت  اب  مهم  نیا  اریز  دـنک ؛ بسک  ار  لماکت  يالاب  بتارم  دـناوتیمن  هراب  کی  هب  ناسنا 
هب اهراک  شزرا  بتارم  توافت  عقاو  رد  دـشابیم . اهنآ  مهف  كرد و  تفرعم و  نازیم  اب  بساـنتم  مالـسا ، یتیبرت  هاگتـسد  رد  زین  اـهناسنا 

طرـش هک  مینادیم  ام  يهمه  الثم  دـشابیم . توافتم  مه  دارفا  تیبرت  اهنآ  تفرعم  هب  هتـسب  و  ددرگیم ، زاب  دارفا  تیبرت  تفرعم و  توافت 
يهمه ایآ  اما  دراد . لاکـشا  دوش ، هدـناوخ  ایر  ای  يدام و  ضارغا  يارب  زاـمن  رگا  دوش و  ماـجنا  تبرق  تین  هب  هک  تسا  نیا  زاـمن  تحص 
طیارـش لحارم و  يهمه  رد  دنناوتیمن  اهناسنا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دنروایب ؟ اج  هب  ار  زامن  لماک  صولخ  اب  اعقاو  دنناوتیم  اهناملـسم 

رتخد زا  الثم ، دنرادن . رارق  حطس  کی  رد  تخانش  تفرعم و  رظن  زا  مدرم  اریز  دنشاب ؛ هتـشاد  ناشلامعا  رد  ار  لماک  صولخ  نآ  یگدنز ،
اج هب  لـماک  صولخ  اـب  ار  شتاداـبع  ریاـس  اـهزامن و  هک  تشاد  عقوت  ناوتیمن  تسا  هدیـسر  فـیلکت  نس  هب  هزاـت  هک  ياهلاـس  هن  يهچب 

هنوگ نیا  هک  تسا  تسرد  دیامن . دیجمت  فیرعت و  وا  زا  نارگید  يولج  یتح  زامن ، ندـناوخ  هب  كدوک  قیوشت  يارب  دـیاب  ناسنا  دروآ .
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تخانـش تسین . نیا  زج  ياهراـچ  وا  ندرک  ناوخزاـمن  يارب  اـما  دـهاکیم ، نآ  صوـلخ  زا  دراذـگیم و  رثا  كدوـک  تـین  رد  اـههزیگنا 
رتشیب اب  جیردت  هب  یلو  تسا . یفاک  دناوخب  عقوم  هب  ار  شزامن  هک  نیمه  دنک ؛ كرد  ار  لیاسم  هنوگ  نیا  هک  تسین  يدـح  رد  كدوک 

قبط ار  ناملامعا  میهاوخب  ام  رگا  ددرگ . لیان  لماکت  يالاب  لـحارم  هب  اـت  دـنک  رتصلاـخ  ار  دوخ  تین  دـناوتیم  شتفرعم  لـقع و  ندـش 
( دشاب هدش  ماجنا  نادجو  ای  لقع  مکح  زا  تیعبت  هزیگنا  هب  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  یقالخا  لعف  دیوگیم  هک   ) تناک یقالخا  هاگتـسد 

لقع مکح  زا  تیعبت  هحفـص 216 ]  ] هزیگنا هب  افرـص  هک  میباین  مه  قادصم  کی  اهنآ  لاعفا  ناسنا و  اهنویلیم  نیب  رد  دـیاش  میهد ، ماجنا 
اهناـسنا تیبرت  هب  دارفا  فلتخم  ياـههزیگنا  هب  هجوت  اـب  مالـسا  یتـیبرت  هاگتـسد  میدرک ، هراـشا  هک  روط  ناـمه  اـما  دـشاب . هتفرگ  ماـجنا 

ماجنا هللا  یلا  ۀـبرق  دـیاب  دـیآیم ، باسح  هب  تدابع  کی  نوچ  تسا و  داهج  اهناملـسم  فیاظو  زا  یکی  لاثم ، يارب  دزرویم . ترداـبم 
هجوت دارفا  فلتخم  ياههزیگنا  هب  داهج ، يارب  مالـسا  دنرادن ، رارق  ییالاب  يهبترم  رد  صالخا  رظن  زا  مدرم  يهمه  هک  اج  نآ  زا  اما  دوش .
مناغم هللا  مکدعو  دیامرفیم : نآرق  يدارفا  نینچ  شزیگنا  يارب  تسا . يدام  رتشیب  داهج ، رد  تکرـش  يارب  دارفا  یخرب  هزیگنا  دنکیم .
دننام تسرد  تسا ؛ ندرک  هزیگنا  داجیا  یعون  راک ، نیا  تسا . هداد  رایسب  ياهتمینغ  نتفرگ  هدعو  امش  هب  ادخ  [ 173 [ ؛ اهنوذخأت ةریثک 
مکح هک  دننکیم  یگدنز  يدارفا  مه  هعماج  رد  مینک . هیهت  شیارب  ار  يزاب  بابسا  نالف  ات  دناوخب  زامن  میهاوخب  نامدنزرف  زا  ام  هک  نیا 

دنکیمن و افتکا  دح  نیا  هب  مالـسا  هتبلا  داد . قوس  بوخ  ياهراک  تمـس  هب  ار  اهنآ  دیعو ، هدعو و  نداد  اب  دیاب  ینعی  دنراد ؛ ار  كدوک 
اور متس  ملظ و  اهناملـسم  رب  هک  ینمـشد  رب  يزوریپ  شزرا  هلمج ، زا  دیامنیم ؛ یفرعم  زین  ار  يرتالاب  ياهشزرا  داهج ، ماجنا  يارب  الثم 
هب هک  ار  یناسک  همادا ، رد  نآرق  هتبلا  دـنوادخ . تیاضر  بسک  شزرا  ای  و  یهلا ، نادـیواج  ياهتمعن  تشهب و  هب  لین  شزرا  ای  هتـشاد ،

[174 [ ؛ ةرخآلا دیری  هللا  ایندلا و  ضرع  نودیرت  دیامرفیم : هداد و  رارق  شنزرس  دروم  دناهتسج ، تکرش  داهج  رد  يدام  ياههزیگنا  لیلد 
ياراد زین  دوخ  هک  تسا  يرتالاب  يهزیگنا  ندوب ، ترخآ  رکف  هب  ار . ترخآ  امـش  يارب  ادـخ  دـیهاوخیم و  ار  ایند  زیچان  یناف  عاـتم  اـمش 

دارفا یخرب  تمه  هزیگنا و  دشابیم . ندع  تانج  تشهب و  هیلاع  بتارم  یمیاد ، شاداپ  رجا و  باذع ، زا  تاجن  نوچ : مه  یناوارف  بتارم 
ریاس دهاوخیم  مالـسا  اما  تسا ، مک  دارفا  هنوگ  نیا  دادعت  هچ  رگا  دـنهاوخیم . ار  ادـخ  يدونـشخ  طقف  هک  ارچ  تسا ؛ رتالاب  مه  نیا  زا 
اهنآ يهطـساو  هب  مالـسا  هک  تسا  ییاـههزیگنا  اـهنیا  تروـص ، ره  رد  دزاـس . نوـمنهر  هزیگنا  نیا  تمـس  هب  جـیردت  هـب  مـه  ار  اـهناسنا 

یتیبرت شور  نیارباـنب  هحفـص 217 ] . ] دـیامن بلج  يورخا  يونعم و  فادـها  هب  يویند  يدام و  فادـها  زا  ار  اهناسنا  هجوت  دـهاوخیم 
رذوبا ناملـس و  لاثما  هب  رـصحنم  ار  شتیبرت  دـنوادخ  تسا . اهناسنا  تفرعم  بتارم  اب  بساـنتم  اـهشزرا ، هب  ندیـشخب  ققحت  رد  مالـسا 

توافتم دارفا  تمه  نوچ  اما  دـنریگ . رارق  نآرق  مالـسا و  تیبرت  ریثأت  تحت  ناشتفرعم  مهف و  اـب  بساـنتم  دـیاب  مه  نارگید  تسا ، هدرکن 
اب دـش ، رتدـنلب  ناشتمه  هک  هاگ  نآ  دـنکیم و  تیبرت  يدام  ياههزیگنا  داجیا  اب  ادـتبا  دنـشابیم ، نییاـپ  تمه  ياراد  هک  ار  یخرب  تسا ،

تالکـشم زا  يرایـسب  دمآ ، ادخ  تبحم  یتقو  دـنکیم و  ادـیپ  ادـخ  تبحم  ناسنا  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  دزاسیم . انـشآ  رگید  فراعم 
. دوشیم لح  ناسنا 

نانابرهمان اب  ینابرهم 

تیاعر ار  نارگید  قوقح  دننکیم ، ملظ  دنبدایب ، دننابز ، دب  الثم ،  ) دـنراد بسانمان  ياهراتفر  هعماج  رد  هک  یناسک  اب  ترـشاعم  يهوحن 
رد راک ، نیا  اـب  دـشابیم . نسحا  هب  هلباـقم  دارفا ، هنوگ  نیا  لـباقم  رد  راـتفر  نیرتهب  دـشابیم . یفلتخم  بتارم  ياراد  زین  دـننکیمن و )...

ناما رد  بجوم  الوا  تسا ، ام  تیذا  رازآ و  ددـص  رد  هک  یـسک  اب  يراتفر  شوخ  اریز  دوشیم ؛ لح  اـم  يویند  تالکـشم  لوا ، يهجرد 
مه [ 175 . ] میمح یلو  هنأک  ةوادـع  هنیب  کنیب و  يذـلا  اذاف  دـنکیم : تسود  هب  لیدـبت  ار  نمـشد  درف  ایناث ، ددرگیم و  وا  رـش  زا  ندـنام 

، تسا اهشزرا  هیلاع  بتارم  زا  هک  یهلا ، تیاضر  بسک  رطاخ  هب  طقف  ار  شیاهراک  جـیردت  هب  ناسنا  ات  دوشیم  بجوم  راـک  نیا  نینچ 
مالـسلامهیلع موـصعم  ناـماما  مالـسا و  دـنک و  روـصت  ادـخ  تیاـضر  بسک  زا  رتـالاب  ار  ياهزیگنا  چـیه  دـناوتیمن  ناـسنا  دـهد . ماـجنا 
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رد مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دبای . تسد  لامک  تفرعم و  زا  دح  نیا  هب  هک  دننک  تیبرت  يروط  ار  ناسنا  دـنهاوخیم 
هطبار عطق  وت  اب  هک  یناگیاسمه  ناتـسود و  لیماف و  اب  ار  دوخ  دـنویپ  دـنیامرفیم : بدـنج  نب  هللادـبع  هب  باـطخ  دوخ  مـالک  زا  زارف  نیا 

راک نیا  زا  وا  اما  یتشاد ، زاین  یـسک  يرای  کمک و  هب  رگا  نینچ  مه  نکم . راتفر  ناشدوخ  دـننام  هب  ناـشیا  اـب  اـمن و  رتمکحم  دـناهدرک 
وا هب  وت  داد ، مانـشد  وت  هب  رگا  یتح  هدب ، خساپ  يراتفرـشوخ  اب  ار  نارگید  دـب  راتفر  امنم . شمورحم  يو  جایتحا  ماگنه  هب  دـیزرو ، غیرد 

کعطق نم  لص  ریگب : هدـیدان  هحفـص 218 ]  ] ار نارگید  ملظ  هدـب و  جرخ  هب  یگنادرم  نارگید ، يدرمناوجان  لـباقم  رد  راذـگب ، مارتحا 
ترـضح سپـس  کملظ . نمع  فعا  کمـصاخ و  نم  فصنا  کبـس و  نم  یلع  ملـس  کیلا و  ءاسا  نم  یلا  نسحا  کمرح و  نم  طـعاو 

دنوادخ دیشاب  هتشادن  راظتنا  هک  دیتسه  امش  زا  کی  چیه  ایآ  دنیامرفیم : دننکیم و  دیکأت  هتکن  نیا  رب  ناشنایعیش ، رد  هزیگنا  داجیا  يارب 
زاینیب ادـخ  وفع  زا  هک  تسین  یـسک  مالـسلامهیلع  ناموصعم  تارـضح  زج  هب  کنع . یفعی  نا  بحت  کنا  امک  درذـگرد ؟ ناتناهانگ  زا 

وفع بلط  دـنراد و  سرت  ادـخ  زا  ام  زا  شیب  رایـسب  هک  دـنلیاق  یناـهانگ  ناـشدوخ  يارب  دـنراد  رارق  هک  یماـقم  رد  مه  اـهنآ  هتبلا  دـشاب .
و دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  نآرق  میرذـگرد !؟ نارگید  هابتـشا  زا  میتسین  رـضاح  میراد ، ار  ادـخ  وفع  راظتنا  هک  ام  هنوگچ  لاـح  دـننکیم .
؟ دیاشخبب امش  رب  ادخ  هک  دیرادن  تسود  رگم  دنیامن . تشذگ  دننک و  وفع  دیاب  و  [ 176 [ ؛ مکل هللا  رفغی  نأ  نوبحت  الأ  اوحفصیل  اوفعیل و 
، لاثم يارب  دوشیم . تشذـگ  ناشناهانگ  زا  تمایق  زور  دـننکیم ، تشذـگ  نارگید  هب  تبـسن  هک  یناـسک  تسا ، هدـمآ  مه  تاـیاور  رد 
. دنریگیمن تخـس  ناشلامعا  هبـساحم  رد  تمایق  زور  رد  مه  دنوادخ  دننکیم ، تشذگ  دـنریگیم و  ناسآ  رایـسب  هلماعم  رد  هک  یناسک 
. دریگیم تخـس  اهنآ  رب  مه  دنوادخ  تمایق  زور  دننک ، دوس  رتمک  لایر  کی  ادابم  هک  دنیامنیم  يریگتخـس  هلماعم  رد  هک  ییاهنآ  اما 
رد میرذگرد . اهنآ  تاهابتشا  زا  مینک و  يراتفر  شوخ  نارگید  هب  تبـسن  مینک  یعـس  دیاب  درذگب ، ام  زا  ادخ  میهاوخیم  ام  رگا  نیاربانب 

. درک میهاوخ  تبحص  رتشیب  دعب  هسلج  رد  هللاءاشنا  هراب  نیا 

وفع یقالخا  شزرا 

نآرق تسا . تشذـگ  وفع و  يهلأسم  هتفرگ ، رارق  ناوارف  دـیکأت  دروم  تایاور  میرک و  نآرق  رد  هک  یقالخا  لیاضف  نیرتگرزب  زا  یکی 
[177 [ ؛ سانلا نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاـکلا  ءارـضلا و  ءارـسلا و  یف  نوقفنی  نیذـلا  دـیامرفیم : وفع  يهراـبرد  تاـیآ  زا  یکی  رد  میرک 
رد مدرم  يدـب  زا  دـنناشنیم و  ورف  بـضغ  مـشخ و  دـننکیم و  قاـفنا  یتسدـگنت  تعـسو و  لاـح  رد  ارقف  هـب  دوـخ  لاـم  زا  هـک  یناـسک 

اوفعیل و  میشاب : هتشاد  تشذگ  وفع و  هحفص 219 ]  ] نارگید هب  تبـسن  دیاب  درذگرد ، نامناهانگ  زا  دنوادخ  میهاوخب  رگا  ام  دنرذگیم .
؟ دیاشخبب امـش  رب  ادخ  هک  دیرادن  تسود  رگم  دـنیامن . تشذـگ  دـننک و  وفع  دـیاب  و  [ 178 [ ؛ مکل هللا  رفغی  نأ  نوـبحت  ـالأ  اوحفـصیل  و 

ایآ نخـس ، رگید  هب  یبسن ؟ ای  دراد  قلطم  شزرا  یقالخا  تلیـضف  نیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  دوش ، حرطم  اـج  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  یلاؤس 
تسا و حرطم  قالخا  يهفـسلف  رد  هک  تیبسن  ثحب  زا  هتـشذگ  ریخ ؟ ای  دنک  وفع  نارگید  زا  دیاب  یطیارـش  ره  تحت  اج و  همه  رد  ناسنا 

يارب دوشیم . عقاو  ناونع  دنچ  قادـصم  راک ، کی  یهاگ  تفگ ، دـیاب  دـنوشیم ، دادـملق  ناشتاعوضوم  عبات  الک  اهشزرا  نآ  ساسا  رب 
هک دشیم  لاوس  هدروآ  هانپ  ام  هب  هتخیرگ و  كاواس  نارومأم  تسد  زا  هک  یمولظم  صخـش  دروم  رد  ام  زا  توغاط ، نامز  رد  رگا  لاثم ،

ناشن ار  صخـش  نآ  هاگ  یفخم  تسین ، بوخ  نتفگ  غورد  هک  تهج  نآ  زا  تسیابیم  ایآ  میتفگیم ؟ هچ  دـیاب  هن ، ای  میاهدـید  ار  وا  ایآ 
رگا منادیمن ؟» : » میتـفگیم خـساپ  رد  میدرکیم و  یعـالطایب  راـهظا  دـیابیم  موـلظم  درف  نآ  ناـج  تاـجن  يارب  هک  نیا  اـی  میدادیم ،

« هانگیب صخـش  کی  تاجن  ، » نآ تشاد و  مه  يرگید  ناونع  اما  تشاد ، ییوگ  غورد  ناونع  ام  خساپ  نیا  هچرگ  منادیمن ،»  » میتفگیم
تـسد زا  هانگیب  ناسنا  کی  نداد  تاجن  شزرا  اـی  نتفگ  تسار  شزرا  تسا ؛ رتشیب  کـی  مادـک  شزرا  دـید  دـیاب  اـج ، نیا  رد  تسا .

نآ شزرا  رگید ، ناونع  دـنچ  ندـش  حرطم  اـب  تسا  نکمم  ینعی  تسا ؛ یمکح  نینچ  ياراد  زین  نارگید  زا  وـفع  يهلأـسم  ملاـظ ؟ يدرف 
يرگید اب  يدرف  رگا  الثم ، دنکیم . ادیپ  یتوافتم  مکح  دوش ، يرگید  دارفا  ای  درف  قوقح  عییـضت  بجوم  یـسک ، زا  وفع  رگا  دـنک . رییغت 

قداص نایوجهر  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


کیرـش هب  دـهد ، رارق  شـشخب  وفع و  دروم  ار  وا  دـهاوخب  رگا  اج  نیا  رد  هدرک ، تنایخ  لام  نآ  رد  یـصخش  تسا و  کیرـش  یلام  رد 
يرگید قح  عییضت  بجوم  دوخ ، قح  زا  نتشذگ  اج ، نیا  رد  دشابن . یضار  مادقا  نیا  زا  يو  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  ملظ  دوخ 
بجوم ینعی  ددرگیم ؛ يو  یخاتـسگ  بجوم  راک ، هانگ  کی  وفع  یهاگ  نینچ  مه  تسین . هدیدنـسپ  قالخا  عرـش و  رظن  زا  هک  دوشیم 

دوخ هدش ، هبنتم  یطاخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  تشذگ  وفع و  يهفسلف  دیامن . رارکت  ار  دوخ  دنـسپان  تشز و  راک  صخـش ، نآ  هک  دوشیم 
رگا نیاربانب  [ 179 . ] میمح یلو  هنأک  ةوادع  هنیب  کنیب و  يذلا  هحفص 220 ]  ] اذاف ددرگ : لیدبت  یتسود  هب  وا  ینمشد  دیامن و  حالـصا  ار 

دوخ و حلاصم  هراومه  دیاب  راک  نیا  رد  ناسنا  یلک ، روط  هب  دومن . تشذـگ  وا  زا  دـیابن  ددرگ ، راک  هانگ  درف  ندـش  رتيرج  بجوم  وفع 
هک يدرف  تازاجم  هیبنت و  تسا  نکمم  الثم  دشاب ؛ هار  نیرتهب  وفع  هک  تسین  مولعم  هشیمه  ساسا ، نیا  رب  دشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  هعماج 
رد تازاـجم  ماـکحا  ياههفـسلف  زا  یکی  ـالوصا  دوش . دـب  راـک  نآ  رارکت  زا  يریگولج  بجوم  تسا ، هدومن  لاـمیاپ  ار  نارگید  قوـقح 
رد راک  هانگ  درف  دح  هداد  روتسد  دراوم  زا  یخرب  رد  مالسا  هک  نیا  دنوش . حالصا  ود -  ره  هعماج -  درف و  هک  تسا  هتکن  نیمه  مالـسا ،

تیانج یتقو  بـالقنا ، لـیاوا  رد  دـنوشن . يراـک  نینچ  بکترم  دـنریگب و  تربع  مه  نارگید  هک  تسا  نیا  يارب  دوش ، يراـج  ماـع  ـألم 
ترـضح یتقو  میراد  مه  تیاور  رد  دراد . تافانم  یمالـسا  تفأر  وفع و  اـب  راـک  نیا  دـنتفگیم : یخرب  دـندرکیم ، تازاـجم  ار  ناراـک 

رگا دنیوگیم : ياهدع  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  دننکیم  تازاجم  هک  ینارگ  متس  ناراک و  هانگ  رامـش  دننکیم ، روهظ  مالـسلاهیلع  يدهم 
یمالـسا تفوطع  تمحر و  فالخ  ار  راک  نیا  ینعی  تخیریمن ؛ ار  مدرم  نوخ  نینچ  نیا  دوب ، مالـسلااهیلع  همطاف  دالوا  زا  صخـش  نیا 

مکل و  دیامرفیم : هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دش ؟ دهاوخ  هچ  شاهجیتن  دنوشن ، تازاجم  یناسک  نینچ  رگا  دید  دیاب  هک  نآ  لاح  دننیبیم .
تمحر و بجوم  یهلا  دودح  يارجا  نادنمدرخ . يا  تسا  امـش  تایح  ظفح  يارب  صاصق  و  [ 180 [ ؛ بابلألا یلوأ  ای  ةایح  صاصقلا  یف 

ماکحا زا  هک  نانآ  [ 181 [ ؛ نوملاظلا مه  کئلوأف  هللا  دودح  دـعتی  نم  و  دـیامنیم : دـیکأت  هلأسم  نیا  رب  مه  نآرق  دوشیم . هعماج  تایح 
عرـش مکاح  دنک ، اضتقا  یمالـسا  يهعماج  مالـسا و  حلاصم  هک  يدراوم  رد  هتبلا  دنناراک . متـس  تقیقح  هب  اهنآ  دننکیم ، یچیپرـس  ادخ 

هعماـج رد  داـسف  عویـش  زا  هک  تسا  نـیا  صاـصق  تاـید و  دودـح ، يارجا  يهفـسلف  نیارباـنب  دـشخبب . ار  دودـح  دراد  قـح  هـیقف ) یلو  )
رب هک  یعیـسو  ناراب  زا  هعماج ، هحفـص 221 ]  ] رد یهلا  دودـح  زا  دـح  کی  يارجا  تکرب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  ددرگ . يریگولج 

وفع و هک  دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  دـیاب  یمالـسا  ماظن  نالوؤسم  تسا . رتشیب  دـیامن ، مرخ  زبسرـس و  ار  اج  همه  درابب و  نیمز 
نآرق دـشابیم . مدرم  هعماج و  هب  گرزب  یتنایخ  دوخ  دراوم ، یخرب  رد  اسب  هچ  دـناهدرک ، تناـیخ  لاـملاتیب  هب  هک  یناـسک  زا  تشذـگ 

، دـناهداد تداهـش  اهنآ  تشز  راک  هرابرد  مه  لداع  دـهاش  رفن  راهچ  دـناهدش و  تفع  یفاـنم  لـمع  بکترم  هک  یناـسک  دروم  رد  میرک 
و ال دـییامن : یـشوپمشچ  دـح  يارجا  زا  دـیریگب و  رارق  دوخ  فطاوع  ریثأت  تحت  اداـبم  دـینزب ، هناـیزات  مدرم  يولج  ار  اـهنآ  دـیامرفیم :

رفن ود  يوربآ  ظفح  زا  هعماج  حلاصم  تیاعر  دینکم . يزوس  لد  ود  نآ  هب  تبسن  ادخ  نید  رد  و  [ 182 [ ؛ هللا نید  یف  ۀفأر  امهب  مکذخأت 
رایـسب ناراکهانگ  یخرب  شـشخب  وفع و  زا  یهلا  دودح  يارجا  دیاوف  اسب  هچ  تسا ؛ رتمهم  رایـسب  دـناهداد ، ماجنا  تفع  یفانم  لامعا  هک 

نا بحت  کنا  امک  کملظ  نمع  فعا  و  دنیامرفیم : دوخ  نانخـس  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـشاب . رتشیب 
هتبلا دننک . تشذـگ  امـش  زا  نارگید  دـیراد  تسود  هک  روط  نامه  دـینک ، تشذـگ  تسا  هدرک  متـس  امـش  هب  هک  یـسک  زا  کنع ؛ یفعی 

دناهدرک تنایخ  لاملاتیب  رد  هک  ار  یناسک  میرادـن  قح  ام  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  دـش ، هراشا  رتشیپ  هک  هنوگنامه 
رگا تسا . ساـنلا » قح   » و هللا » قح   » يهلأـسم رگید ، يهتکن  میرذـگب . دوخ  قح  زا  میناوتیم  طـقف  اـم  میهد ؛ رارق  شـشخب  وفع و  دروـم 
رارق دنوادخ  ششخب  دروم  امازلا  دشاب ، هتفرگ  رارق  مه  صخش  نآ  ششخب  دروم  یتح  هدش و  یتیانج  بکترم  يرگید  هب  تبـسن  یـسک 

، راگدرورپ يوس  زا  نآ  شریذـپ  هبوت و  اب  ادـخ  قح  دوشیمن . هدیـشخب  ادـخ  قح  قح ، بحاص  تشذـگ  اـب  نخـس ، رگید  هب  دریگیمن .
وفع و بلط  زین  دـنوادخ  هاگرد  زا  دـیاب  مییامن ، بلج  ار  مدرم  تیاضر  دـیاب  هک  نیا  رب  هوالع  دراوم  نیا  رد  نیاربانب ، دوشیم . هدیـشخب 
: دنیامرفیم هدرک ، هیصوت  یهلا  مرک  وفع و  زا  نتفرگ  سرد  هب  همادا  رد  ترضح  درذگ . رد  ام  هانگ  زا  مه  یتسه  قلاخ  ات  مییامن  ششخب 
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مه اهناسنا  ام  دهدیم . رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  ود -  ره  بوخ -  دب و  هک  تسا  نیا  لاعتم  يادـخ  تافـص  زا  یکی  هللا ... وفعب  ربتعاف 
ياهناسنا زا  معا  مدرم ، يهمه  اب  دنکیم ، اضتقا  تحلـصم  تمکح و  هک  يدراوم  رد  ینعی  میـشاب ؛ ادخ  تافـص  رهظم  مینک  یعـس  دـیاب 

دنیامن شـشوک  اهناسنا  هک  تسا  يرتـالاب  يهزیگنا  مه  نیا  میـشاب . هتـشاد  تفوطع  رهم و  اـب  مأوت  يراـتفر  دـب ، هحفـص 222 ]  ] بوخ و
: دزاسیمن مورحم  دوخ  تمحر  زا  ار  ناراک  هانگ  تسا ، قلطم  لامک  هک  دـنوادخ  اریز  دـننک ؛ تیوقت  دوخ  رد  ار  یهلا  تیناـمحر  تفص 
نابوخ و رب  ادخ  دیشروخ  هک  ینیبیمن  ایآ  نیئطاخلا ؛ نیحلاصلا و  یلع  لزنی  هرطم  نا  راجفلا و  راربألا و  یلع  تقرـشا  هسمـش  نا  يرت  الا 

هحفص 223] [ ؟ درابیم ودره -  ناراکاطخ -  ناراکوکین و  رب  مه  ادخ  ناراب  دباتیم و  ناسکی  نادب 

نمؤم لاعفا  تیاغ  ترخآ ، ادخ و 

هراشا

علطت الف  کنیمیب  تیطعأ  اذا  نکل  كرجا و  تیفوتـسا  دـقف  کلذ  تلعف  نا  کنأف  كوکزیل  سانلا  نیعا  یلع  قدـصتت  ـال  بدـنجنبا  اـی 
یلع ساـنلا  علطی  ـال  نا  كرـضی  ـال  يذـلا  مویلا  یف  داهـشالا  سوؤر  یلع  ۀـینالع  کـیزجی  ارـس  هل  قدـصتت  يذـلا  ناـف  کلامـش  اـهیلع 

ریخلا لعج  زع  لج و  هللا  نال  ةرخالا  دعب  الا  رـشلا  ریخلا و  يرت  نل  کماما و  هلک  رـشلا  نا  کماما و  هلک  ریخلا  بدنجنبا  ای  کتقدـص ...
هیف بکر  هدـشر و  همهلا  نامیالاب و  همرکا  يدـهلا و  هل  هللا  بهو  نم  یلع  بجاولا  نایقابلا و  اـمهنال  راـنلا  یف  هلک  رـشلا  ۀـنجلا و  یف  هلک 

هللا و ال رکذـی  نا  هرفکی و  هللا و ال  رکـشی  نا  هسفن  یلع  بجوی  نا  هایند  هنید و  رما  هب  ربدـی  اـمکح  اـملع و  هاـتآ  همعن و  هب  فرعتی  ـالقع 
هدعو يذلا  لیزجلل  اقولخم و  هأشنا  ذا  دعب  هیلع  معنا  يذلا  ثیدحلل  رظنلا و  نسحب  هل  درفت  يذلا  میدقلل  هیـصعی  هللا و ال  عیطی  نا  هاسنی و 

یلا هبدـن  کلذ و  نم  هلمح  ام  ریـسیت  یلع  نوعلا  هل  نمـض  هب و  ماـیقلا  نع  زجعی  اـم  هتعاـط و  قوف  هتعاـط  نم  هفلکی  مل  يذـلا  لـضفلا  و 
هتاوهش یف  ایضام  هاوهل  ادلقتم  هبر  نیب  هنیب و  امیف  ۀناهتسالا  بوث  سبل  دق  هنع  زجاع  هرما و  امع  ضرعم  وه  هفلک و  ام  لیلق  یلع  ۀناعتسالا 

ول هنا  اما  راربالا  لزانم  راجفلا  لمعب  لزنی  نا  عمطی  نا  دـحال  یغبنی  ام  سودرفلا و  نانج  ینمتی  کـلذ  یف  وه  هترخآ و  یلع  هایندـل  ارثؤم 
تنقیا باسحلا  مویل  قئالخلا  زرب  ءاضقلا و  لصفل  نیزاوملا  رابجلا  بصن  ۀـماطلا و  هحفـص 224 ]  ] تءاج ۀمایقلا و  تماق  ۀعقاولا و  تعقو 

. ةرخالا یف  زوفلا  هب  اوجرت  امب  ایندلا  یف  مویلا  لمعاف  ۀمادنلا  ةرسحلا و  لحت  نمب  ۀمارکلا و  ۀعفرلا و  نوکت  نمل  کلذ  دنع 

تادابع رد  تین  شقن 

يهفسلف هب  یشخب  تسیچ ، بلطم  نیا  رس  هک  نیا  اما  دنکیم . افیا  ناسنا  لامعا  شزرا  رد  هدننک  نییعت  یشقن  تین  یمالـسا ، گنهرف  رد 
هب لامجا  هب  دجنگیمن ، لاقم  نیا  رد  ینف  هدرتسگ و  ياهثحب  حرط  هک  اج  نآ  زا  دوشیم . طوبرم  رگید  ياههزوح  هب  یـشخب  قالخا و 

ترضح نآ  هک  دناهدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یفیرـش  ثیدح  ینـس  هعیـش و  دوشیم . هراشا  تین  راثآ  یخرب 
دهاوخ هرهب  دوخ  تین  اـب  بساـنتم  سک  ره  تسا و  تین  هب  اـهراک  شزرا  [ 183 [ ؛ يون ام  ءيرما  لکل  تاینلاب و  لامعالا  اـمنا  دـندومرف :

يارب ار  راک  نیا  نم  دـیوگب : الثم  دروایب و  نهذ  ای  نابز  هب  لامعا  ماجنا  زا  ار  دوخ  هزیگنا  ناـسنا  هک  تسین  نیا  تین  زا  روظنم  هتبلا ، درب .
ای يورخا و  ياهشاداپ  هب  ندیـسر  ای  ادخ و  ياضر  لمع ، ماجنا  زا  ناسنا  یعقاو  يهزیگنا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  مهدیم ، ماجنا  ادخ 

دهاوخ نامه  شـشاداپ  دهد  ماجنا  یهلا  ریغ  یتین  هب  ار  يراک  ناسنا  رگا  ثیدـح  نیا  ساسا  رب  دـشاب . یهلا  باذـع  زا  تاجن  مک ، تسد 
زا هعفنملا  ماع  روما  فرص  ار  نآ  زا  ياهدمع  شخب  ای  شتورث و  مامت  هک  يردرایلیم  صخـش  الثم  تشاد . دهاوخن  يدزم  ادخ  دزن  دوب و 

دیجمت قیوشت و  دروم  هک  دشاب  نیا  افرـص  اهراک  نیا  ماجنا  زا  شتین  رگا  تسا ، هدرک  نآ  دننام  لپ و  ناتـسرامیب ، هسردم ، نتخاس  لیبق :
يهفـسلف ساسا  رب  درادـن . یـشاداپ  ادـخ  دزن  رد  تسا و  هدرک  تفاـیرد  ار  شدزم  دـش ، ناـیب  هک  یفیرـش  ثیدـح  قبط  دریگ ، رارق  مدرم 
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يهزیگنا اب  بجاو  یتدابع  هچ  نانچ  رگا  تسا و  رفص  دح  رد  دشاب ، هتشادن  دوجو  ییادخ  تین  نآ  رد  هک  یلمع  شزرا  یمالسا ، قالخا 
هب مه  هحفـص 225 ]  ] يورخا باذـع  تسا ، لطاب  تدابع  لصا  هک  نیا  رب  هوالع  اریز  تسا ؛ رفـص  ریز  نآ  شزرا  دوش ، ماجنا  ییامندوخ 

ار بلطم  نیا  دـنناوتیمن  اهنآ  درادـن . يراگزاس  بسانت و  ناناملـسم ، ریغ  هژیو  هب  ایند ، مدرم  یمومع  گنهرف  اب  هلأـسم  نیا  دراد . لاـبند 
. دوش هتشاگنا  چوپ  چیه و  تسا ، هدوبن  راک  رد  یهلا  يهزیگنا  نیا  تروص  هب  هعماج ، مدرم و  هب  صخش  کی  ناوارف  تامدخ  هک  دنریذپب 

بـسک تاباختنا و  رد  يزوریپ  يارب  الثم  دـهد ؛ ماجنا  یتمدـخ  عامتجا ، رد  تیبوبحم  بسک  يارب  يدرف  رگا  ینید  ياههزومآ  رظن  زا  اما 
ار دوخ  شاداـپ  عقاو ، رد  دـنهدب ، يأر  وا  هب  هطـساو  نیا  هب  زین  مدرم  دـیامن و  هعفنملا  ماـع  روـما  فرـص  ار  یتـفگنه  غلاـبم  رتشیب ، يأر 

ياج رب  ناسنا  حور  رد  یبوخ  رثا  هک  تسا  شزرا  ياراد  يزیچ  مالـسا ، یـشزرا  ماظن  رد  تشاد . دهاوخن  ادخ  زا  یبلط  هدومن و  تفایرد 
يهطبار رگید ، ترابع  هب  دوب . دـهاوخ  يورخا  ياهتمعن  ریاس  ای  یتشهب و  ياهتمعن  تروص  هب  ترخآ  رد  تلاح  نیا  روهظ  دراذـگب .

، نآ ياهتمعن  تشهب و  دـنامیم . یقاب  ناسنا  حور  رد  هک  تسا  يرثا  نامه  یتشهب ، ياهتمعن  اب  ناسنا  يهطبار  ای  ادـخ و  ناسنا و  نیب 
یتقو دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تسا . هداد  ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  تسا  یلاـمعا  يهجیتن  تقیقح  رد 

رد دوخ  يارب  ار  یتخرد  راک  نیا  اب  عقاو ، رد  دیزاسیم ، يراج  نابز  رب  ار  ربکا » هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس   » يهلمج امش 
لاومأ نولکأی  نیذـلا  نا  دـننکیم : لوانت  شتآ  عقاو  رد  دـننکیم ، میتی  لام  ندروخ  هب  تردابم  هک  یناسک  اب  و  [ 184  ] دیراکیم تشهب 
طبترم ترخآ  ملاـع  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـشخبیم و  شزرا  اـم  لـمع  هب  هچنآ  نیارباـنب  [. 185 . ] اران مهنوطب  یف  نولکأی  امنا  اـملظ  یماـتیلا 
شزرا رگید ، نایب  هب  تسین ؛ اهنآ  شزرا  ای  یـشزرایب و  يهدـنهد  ناشن  لامعا ، رهاظ  یگرزب و  یکچوک ، تسا . ام  یبلق  تین  دزاـسیم ،

دوجو مارح  هار  رد  نآ  فرـصم  لالح و  هار  رد  لوپ  ندرک  جرخ  نیب  الثم ، یتوافت ، چـیه  هیـضق ، رهاظ  رد  تسین . اهنآ  تیمک  هب  اـهراک 
صخـشم ار  ناسنا  لامعا  شزرا  هک  تسا  تین  هزیگنا و  تسا . ناـسنا  تین  دوشیم ، رگیدـکی  زا  اـهنآ  ییادـج  بجوم  هک  هچنآ  درادـن ،

توافت اهنآ  نایم  دنتسین و  دح  کی  رد  اهنآ  رد  یهلا  ریغ  ياههزیگنا  ریثأت  ذوفن و  نازیم  ظاحل  زا  تادابع  هک ، نیا  رگید  يهتکن  دنکیم .
نمؤم و دارفا  قـیوشت  دروـم  تسا  نکمم  طـقف  دـناوخیم ، زاـمن  هحفـص 226 ]  ] ییاـمندوخ يارب  هک  یـصخش  لاـثم ، يارب  دراد . دوجو 
هسردم و نتخاس  لثم ، هعفنملاماع  روما  رد  اما  دننکیمن . یهجوت  وا  راک  هب  دـنهدیمن  تیمها  زامن  هب  هک  یناسک  دریگ و  رارق  ناوخزامن 

يهنیمز نیاربانب  دـنکیم . لابقتـسا  نآ  زا  ناوخزامن  ریغ  مه  ناوخزامن و  مه  ناملـسم ، ریغ  مه  ناملـسم و  مه  اـهنآ ، دـننام  ناتـسرامیب و 
، دهدب يأر  یصخش  هب  ندناوخ  زامن  يارب  هک  تسا  یسک  رتمک  ندناوخ . زامن  رد  ات  تسا  رتشیب  ندرک  جرخ  لوپ  رد  ایر  ییامندوخ و 
اب يدرف  تادابع  رد  دارفا  هزیگنا  ور ، نیا  زا  دراد . دوجو  دنهدب  يأر  وا  هب  يرتشیب  دارفا  هک  نیا  لامتحا  دنک ، جرخ  لوپ  یـسک  رگا  اما 

. تسا توافتم  دراد ، مدرم  يارب  یعفن  هک  ییاهتدابع 

قافنا تفآ  ایر 

دیاب هک  نیا  رب  هوالع  ناسنا  قافنا ، يهلأـسم  رد  تسا . رایـسب  نآ  رد  اـیر  ییاـمندوخ و  لاـمتحا  هک  تسا  ییاـهتدابع  هلمج  زا  قاـفنا » »
دراو ياهمطل  دوش  قاـفنا  وا  هب  تسا  رارق  هک  یـصخش  يوربآ  هب  هک  دـنک  لـمع  ياهنوـگ  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  لـمع  باوـث 

هب دـناوتب  ناسنا  رگا  دـنوشیم . تحاران  دوش ، قاـفنا  اـهنآ  هب  نارگید  مشچ  يولج  رد  هک  نیا  زا  سفن ، تزع  ياراد  ياـهناسنا  ددرگن .
دارفا يوربآ  ظفح  بقارم  راک  نیا  رد  ناسنا  ردق  ره  تسا . رتهب  رایـسب  دسانـشن  ار  وا  ناکمالا  یتح  دـنمزاین  درف  هک  دـنک  قافنا  ياهنوگ 

ندرمـش زا  نج  سنا و  هک  دنکیم  ادیپ  باوث  ردق  نآ  کچوک ، رایـسب  تدابع  کی  یهاگ  دوب . دهاوخ  رتشیب  بتارم  هب  شرجا  دـشاب ،
لمع کی  تسا . هتفر  راک  هب  نآ  رد  هک  تسا  یـصالخا  زین  تداـبع و  نسح  تاـهج  بادآ و  تیاـعر  لـیلد  هب  نیا  دـننامیم . زجاـع  نآ 
ینعی دشاب ؛ راک  رد  دیاب  مه  یلعاف  نسح  یلعف ، نسح  زا  ریغ  هکلب  دنیرفایب ، شزرا  دناوتیمن  دوخ  يدوخ  هب  يدام  تکرح  ای  یکیزیف و 

هراب نیا  رد  میرک  نآرق  دـشاب . هتـشاد  نآ  ماجنا  يارب  یبوخ  تین  دـیاب  زین  راک  هدـننک  لعاف و  هکلب  دـشاب ، بوخ  دـیاب  راک  دوخ  اهنت  هن 
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ار ناشلام  هک  نانآ  لثم  [ 186 [ ؛ ۀبح ۀئام  ۀلبنس  لک  یف  لبانس  عبس  تتبنأ  ۀبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاومأ  نوقفنی  نیذلا  لثم  دیامرفیم :
تفه هناد  کی  هک  دشاب -  هناد  دص  هشوخ  ره  رد  دیورب ، هشوخ  تفه  هناد  کی  زا  هک  تسا  ياهناد  دننام  هب  دننکیم ، قافنا  ادخ  هار  رد 

و [ 187 « ] هللا هجو  نودیری   » نآرق ریبعت  هب  و  ادخ ، يارب  طقف  قافنا  هک  تسا  یطرش  هحفص 227 ]  ] هب باوث  شزرا و  نیا  هتبلا ، دوش . دص 
نیب زا  ار  نآ  شزرا  یتسردان ، راک  ماجنا  اـب  اـما  دـهد ، ماـجنا  یتسرد  هب  ار  یلمع  تسا  نکمم  ناـسنا  دـشاب . [ 188 « ] هللا تاضرم  ءاـغتبا  »

ناـسنا بوخ  لاـمعا  نتفر  نیب  زا  بجوـم  هک  ییاـهراک  هلمج  زا  [ 189 «. ] ران هیف  راـصعا  : » دـنازوسب ار  یلوصحم  هک  یـشتآ  دـننام  دربب ؛
تنم اب  ار  دوخ  ياههقدص  [ 190 [ ؛ يذألا نملاب و  مکتاقدص  اولطبت  ال  دیامرفیم : هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا . يراذگ  تنم  ددرگیم ،

تـسین يدیدرت  هتبلا  تسا . زامن  رد  صالخا  رب  دیکأت  زا  رتشیب  بتارم  هب  قافنا ، رد  صولخ  هب  تبـسن  نآرق  دیکأت  دـیزاسن . هابت  رازآ  و 
نیا دشاب . هدرک  شرافـس  زامن  رد  صالخا  هب  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  ياهیآ  رتمک  اما  دـش ، دـهاوخ  نآ  نالطب  بجوم  زامن  رد  ایر  هک 

هب دوخ  ياهشرافس  زا  زارف  نیا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . زامن  زا  رتشیب  رایـسب  قافنا  رد  ایر  زورب  يهبئاش  هک  تسا  ببـس  نادب 
ار تدوخ  رجا  عقاو ، رد  ینک ، نینچ  رگا  دـننک ؛ شیاتـس  ار  وت  ناشیا  اـت  نکم  قاـفنا  مدرم  مشچ  يولج  دـنیامرفیم : بدـنج  نب  هللادـبع 

هاگآ تپچ  تسد  ینکیم  قافنا  تتـسار  تسد  اب  یتقو  هک  شاب  نانچ  تشاد ،) یهاوخن  ادـخ  دزن  يرجا  رگید  ینعی   ) ياهدرک تفاـیرد 
شیپ تمایق  زور  رد  ار  شاداپ  نیرتهب  دناسریمن ) وت  هب  يررـض  چیه  ایند  رد  نآ  زا  مدرم  عالطا  مدـع  هک   ) یناهنپ يهقدـص  يارب  دوشن .

ياهراک غارـس  یلک  روط  هب  دـشاب  ایر  اب  هتخیمآ  شلمع  دـیاش  هک  لیلد  نیا  هب  دـیابن  ناسنا  هتبلا  داد . دـنهاوخ  وت  هب  قیالخ  يهمه  مشچ 
اب ناسنا  لاح ، ره  هب  دراد . زاب  کین  لامعا  ماجنا  زا  ار  ام  ات  دـشاب  ناطیـش  سیاسد  زا  تسا  نکمم  راـک  نیا  دورن . قاـفنا  هلمج  زا  ریخ و 

، دوشیم اهیگدولآ  یخرب  زا  ندش  كاپ  بجوم  هک  ار ، سفن  اب  يهزرابم  زا  ياهبترم  نارگید  هب  دوخ  يهقالع  دروم  ياهزیچ  ندیـشخب 
نآرق رد  دـنوادخ  دـشابن . هحفـص 228 ]  ] تسیاـشان نمؤم  يارب  ندـیزرو ، لـخب  يهزادـنا  هب  يزیچ  چـیه  دـیاش  دراذـگیم و  رـس  تشپ 

هب ناـنآ  دراد ، هاـگن  اـیند  صرح  لـخب و  يوخ  زا  ار  دوـخ  سک  ره  و  [ 191 [ ؛ نوحلفملا مه  کـئلوأف  هسفن  حـش  قوی  نم  و  دـیامرفیم :
تشهب هب  نالیخب  هب  تبـسن  دنـشاب ، هدرکن  فرـصم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  تورث  هک  دنچ  ره  نادنمتواخـس ، دنملاع . ناراگتـسر  تقیقح 

، دشاب طلـسم  دوخ  سفن  رب  دناوتب  ناسنا  هک  یتروص  رد  هتبلا  ینلع ، لکـش  هب  ریخ  راک  ماجنا  یهاگ  هک ، نیا  رگید  يهتکن  دـنرتکیدزن .
هک دـننکیم  ادـیپ  تبغر  هزیگنا و  مه  نارگید  دـهدیم ، ماجنا  ینلع  تروص  هب  ار  يریخ  راک  ناسنا  یتقو  دراد . یناوارف  باوث  تاکرب و 

ناکدوک و صوصخ  هب  هعماج ، مدرم  دوشن ، ماجنا  نارگید  مشچ  شیپ  رد  يریخ  راک  چـیه  هک  دـشاب  انب  رگا  دـنهد . ماـجنا  ار  نآ  هباـشم 
مهرجأ مهلف  ۀـینالع  ارـس و  راهنلا  لیللاب و  مهلاومأ  نوقفنی  نیذـلا  دـیامرفیم : میرک  نآرق  دـنربیمن . یپ  ریخ  راک  تیمها  هب  اـهناوجون ،

ار نانآ  راکـشآ ، ناهن و  زور ، بش و  رد  دـننک  قاـفنا  ار  دوخ  لاـم  هک  یناـسک  [ 192 [ ؛ نونزحی مه  ـال  مهیلع و  فوخ  ـال  مهبر و  دـنع 
نیا رد  تشگ . دـنهاوخن  نیگهودـنا  هتـشذگ ] روما  زا   ] كانمیب و هدـنیآ ] هثداح  زا   ] زگره دوب ، دـهاوخ  ناشراگدرورپ  دزن  وکین  شاداپ 

دهاوخ کین  لامعا  ینلع  ماجنا  هک  يرگید  رثا  تسا . هدش  دـیکأت  دـییأت و  ینلع  قافنا  مه  یناهنپ و  قافنا  مه  رگید ، تایآ  یخرب  هیآ و 
بجوم تسا  نکمم  دزادرپب ، تاکز  سمخ و  هناـیفخم  یـسک  رگا  ـالثم  دریگیم ؛ ار  اـهنظءوس  زا  يرایـسب  يولج  هک  تسا  نیا  تشاد 

. دهدیمن ماجنا  ار  شاینید  تابجاو  صخش  نآ  هک  دننک  رکف  دوش و  مدرم  ینامگدب 

ناسنا راتفر  رب  حیحص  شنیب  ریثأت 

يدرف راتفر  زا  یـصاخ  عون  ناسنا  دوشیم  بجوم  دهدیم و  تهج  ناسنا  یگدنز  هب  یتسه ، یگدنز و  زا  ناسنا  یقلت  عون  ینیب و  ناهج 
. دریگیم دوخ  هب  تسرد  یتهج  لکش و  ناسنا  ياهراتفر  دشاب ، راوتسا  حیحـص  یـشنیب  يهیاپ  رب  ینیبناهج  رگا  دنیزگرب . ار  یعامتجا  و 
، هاوخان هاوخ  درگنب ، شماجنا  هحفص 229 ]  ] زاغآ و نآ و  هب  دیدرت  لکش و  اب  دشاب و  هتـشادن  یتسه  ملاع  زا  یتسرد  یقلت  ناسنا  رگا  اما 

مهف يارب  ناسنا  تسا . فیلاکت  فیاظو و  ماجنا  رد  یتسـس  نآ ، رثا  لقادح  هک  تشاذـگ ، دـهاوخ  بولطمان  يریثأت  شراتفر  لامعا و  رب 
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تیعقوم هب  تبـسن  دسانـشب و  تسرد  ار  یتسه  ناهج  دیاب  مک  تسد  تسا  زیگنارب  لاؤس  وا  يارب  هک  یلیاسم  لح  میهافم و  هلـسلس  کی 
، دـنک لح  دوخ  يارب  ار  لیاسم  نیا  دـناوتن  ناسنا  رگا  دـشاب . هتـشاد  حیحـص  شنیب  تفر ، دـهاوخ  اـجک  هب  اـتیاهن  هک  نیا  و  نآ ، رد  دوخ 

ياهنم یـشزرا  ماظن  و  نید ، ياهنم  قالخا  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  هدـیافیب  حیحـص  یقالخا  یـشزرا و  ماـظن  کـی  باـختنا  يارب  يو  شـالت 
ینیبناهج و ياههیاپ  ندـش  تسـس  لیلد  هب  یبرغ ، ياهروشک  رد  صوصخ  هب  ریخا ، نورق  رد  دربیمن . ییاـج  هب  هر  حیحـص  ینیبناـهج 

ساسا تماـیق ، یحو و  ادـخ ، نوچ  مه  یمیهاـفم  هک  اـج  نآ  زا  تسا . هداـهن  فعـض  هب  ور  زین  ناـنآ  یقـالخا  ياـههیاپ  مدرم ، يداـقتعا 
يهبرجت رب  ار  ناشراک  يانبم  هک  ییاهناسنا  اعبط  دنتسین ، تابثا  لباق  یبرجت  یسح و  ياهرازبا  اب  دنهدیم و  لیکـشت  ار  ناسنا  تاداقتعا 

راگزاس نید  اب  شنیب  یقلت و  عون  نیا  دنرگنیم . اهنآ  هب  دیدرت  کش و  اب  مک  تسد  دـننکیم و  راکنا  ار  لیاسم  نیا  دناهتـشاذگ ، یـسح 
یتسیلایرتام يدام و  ياههفسلف  هب  نوچ  نیمز  برغم  رد  اما  [. 193 «. ] نونقوی مه  ةرخآلاب  و  تسا ...« : نیقی  رب  نید  ساسا  هک  ارچ  تسین ؛

نودب ناسنا  یگدنز  هک  اج  نآ  زا  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدش  تسـس  مدرم  زا  يرایـسب  يداقتعا  ياههیاپ  وس  کی  زا  دوشیم ، هداد  اهب 
نآ رد  یحو  تمایق و  ادـخ و  هب  داقتعا  هک  دـناهدرک  يزیرهیاپ  رالوکـس  ینید و  ریغ  یقالخا  ماظن  کی  تسین ، ریذـپناکما  یقالخا  ماظن 

اب تسا  يواسم  نید  ياهنم  قالخا  دـننکیم  حیرـصت  یبرغ  نافوسلیف  زا  يرایـسب  هزورما  هک  هدادـن ، هجیتن  اهنت  هن  راک  نیا  درادـن . دوجو 
نیا رد  اریز  دـنام ؛ دـهاوخن  یقاب  اهنآ  هب  يدـنبياپ  یقالخا و  ياهشزرا  يارب  ییاج  دور ، رانک  عاـمتجا  هصرع  زا  نید  رگا  یقـالخایب .

. دروآ ینالقع  لیلد  ناوتیمن  راک  کی  ندوب  دب  ای  بوخ  يارب  دوب و  دهاوخن  رادروخرب  یقطنم  يرکف و  يهیاپ  زا  یشزرا  ماظن  تروص 
نیا دشاب . یحیحـص  ياهشنیب  هحفـص 230 ]  ] رب ینتبم  هک  میـشاب  هتـشاد  حیحـص  یـشزرا  ماظن  کی  میناوتیم  ام  یتروص  رد  نیارباـنب ،
نید لوصا  وزج  هک  داعم ، توبن و  دیحوت ، لصا  هس  رگا  دندرگ . كرد  لباق  تباث و  ام  يارب  دـیاب  هک  تسا  راوتـسا  ییاههیاپ  رب  اهشنیب 

. درک يزیریپ  لوصا  نیا  يهیاپ  رب  ار  حیحص  یشزرا  ماظن  کی  ناوتیم  هاگ  نآ  ددرگ ، نییبت  ناسنا  يارب  یتسرد  هب  تسا ،

داعم هب  داقتعا  وترپ  رد  یگدنز  هب  نداد  تهج 

فلتخم ياهتروص  هب  دـهدیم ، لکـش  ار  ایبنا  میلاعت  حور  هک  لصا  نیا  تسا . ترخآ  ناهج  داعم و  هب  داـقتعا  اـم ، نید  لوصا  زا  یکی 
داعم و باب  رد  تسا . ترخآ  یگدنز  ایند و  یگدنز  نیب  يهسیاقم  هنیمز  رد  نآرق  تایآ  زا  یـشخب  تسا . هدش  نایب  ثیداحا  نآرق و  رد 

لیاـق رگید  یقلت  دوشیم ؛ ماـمت  زیچ  همه  گرم  زا  سپ  دـیوگیم ، یقلت  کـی  دراد ؛ دوجو  ینیبناـهج  عون  ود  گرم ، زا  سپ  یگدـنز 
زا سپ  ناهج  داعم و  هب  داقتعا  ینید » ینیبناهج   » ناکرا زا  یکی  نایم ، نیا  رد  دنام . دـهاوخ  یقاب  هشیمه  يارب  گرم  زا  سپ  ناسنا  تسا 
هک دـهدیم  ناشن  یـسانش  ناتـساب  ياـهشواک  دـنراد . داـقتعا  داـعم  هب  دنتـسین ، توبن  هب  لـیاق  هک  یناـیدا  زا  یـضعب  یتح  تسا . گرم 

، هدش نفد  ربق  رد  اهنآ  رانک  رد  هک  ییایشا  فشک  اریز  دناهتشاد ؛ داعم  هب  داقتعا  اضعب  زین  دناهتـسیزیم  شیپ  لاس  نارازه  هک  ییاهناسنا 
نیا رب  لسر  لاسرا  نید و  يهفـسلف  دنیامن . هدافتـسا  رازبا  نیا  زا  ندش ، هدـنز  زا  سپ  ناشناگدرم  دناهتـساوخیم  نانآ  هک  دـهدیم  ناشن 

رد یگدنز  رگید . يارـس  يارب  تسا  ياهمدقم  هکلب  تسین ، یلـصا  یگدنز  ایند  یگدنز  هک  دنک  دعاقتم  ار  ناسنا  هک  تسا  راوتـسا  لصا 
باسح هب  دوخ  رمع  وزج  ار  ینینج  نارود  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  ینعی  دربیم ؛ رـس  هب  رداـم  محر  رد  ناـسنا  هک  تسا  ینارود  هیبش  اـیند ،

هب ایند  نیا  زا  ناسنا  هک  دوشیم  عورـش  یماگنه  يدـبا  یعقاو و  یگدـنز  دروآ ، باسح  هب  زین  ار  دوخ  ییایند  یگدـنز  دـیابن  دروآیمن ،
ادیپ يرتشیب  هجوت  اهنآ  هب  تبـسن  ات  مییامن  رارکت  بترم  ار  بلاطم  زا  یخرب  دـیاب  هک  دزومآیم  ام  هب  نآرق  دراذـگب . مدـق  رگید  يارس 

گرم زا  سپ  ناهج  ترخآ و  دروم  رد  تسا . راکذت  هجوت و  نیا  زا  ياهنومن  دوشیم ، رارکت  بترم  هک  هیموی ، ياهزامن  ندـناوخ  مینک .
هلمج زا  تسا ؛ گرم  زا  سپ  یعقاو  یگدـنز  هک  تـسا  نـیا  هدـیزرو  دـیکأت  نآ  رب  داـیز  نآرق  هحفـص 231 ]  ] هک ییاـهزیچ  زا  یکی  زین 
شیب ياهچیزاب  یمرگرـس و  ایند  یناگدنز  نیا  [ 194 [ ؛ ناویحلا یهل  ةرخآلا  رادلا  نا  بعل و  وهل و  الا  ایندـلا  ةایحلا  هذـه  ام  و  دـیامرفیم :

و تسا ، ترخآ  یگدنز  رد  ارصحنم  تایح  هک  دنکیم  دیکأت  بلطم  نیا  رب  هیآ  نیا  تسا . ترخآ  يارس  انامه  یقیقح  یگدنز  تسین و 
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، دـیایب شراک  هب  هک  درادـن  يزیچ  دـنیبیم  رفاک  یتقو  تماـیق  زور  رد  دـیامرفیم : رگید  ياـج  رد  تسین . شیب  ياهچیزاـب  اـیند  یگدـنز 
[. 195 . ] متخوسیمن رفک  شتآ  هب  نینچ  ات  مدوب  كاخ  شاک  دیوگیم 

ناسنا یعقاو  تواقش  تداعس و  لحم  ترخآ ،

ره تواقش ، رـش و  ياج  الباقتم  تداعـس و  ریخ و  ياج  دیامرفیم : هک  تسا  نیا  دنکیم  حرطم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  هک  يرگید  يهزومآ 
تماد ام  اهیف  نیدلاخ  ۀـنجلا  یفف  اودعـس  نیذـلا  امأ  و  [ 196 [ ؛ قیهـش ریفز و  اهیف  مهل  رانلا  یفف  اوقـش  نیذـلا  اـمأف  تسا : ترخآ  رد  ود ،
موهفم هب  تبـسن  یکرد  ياهنوـگ ، هب  یتـیلم ، موـق و  ره  زا  یـسک  ره  [. 197 . ] ذوذـجم ریغ  ءاطع  کبر  ءاش  ام  ـالا  ضرـألا  تاوامـسلا و 

هک ینادنمشیدنا  قافتا  هب  بیرق  رثکا  دناهدرک . ثحب  هراب  نیا  رد  نونکات  رود  ياههتشذگ  زا  نافوسلیف  همه  دراد . یتخبدب  یتخبـشوخ و 
دیاب ار  ییاهراک  هچ  ایند  نیا  رد  یتخبشوخ  يارب  ناسنا  هک  دناهتخادرپ  هلأسم  نیا  هب  افرص  دناهدرک ، ثحب  تواقـش  تداعـس و  دروم  رد 
نآرق دنامنهج . رد  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  تواقـش  دـناتشهب و  رد  هک  تسا  یناسک  صتخم  تداعـس  دـیوگیم : نآرق  اما  دـهد . ماجنا 

شیامزآ رازبا  هلیسو و  ناونع  هب  اهنآ  زا  یلو  دنکیمن ، راکنا  ار  ایند  نیا  رد  مدرم  ياهیتحار  اهیشوخ و  زین  اهيراتفرگ و  اهیتحاران و 
امش و  [ 199 [ ؛ ۀنتف ریخلا  رشلاب و  مکولبن  و  . » دنتسه شیامزآ  هلیسو  ناتنادنزرف  لاوما و  [ 198 [ ؛ ۀنتف مکدالوأ  مکلاومأ و  امنا  دنکیم : دای 
ادخ دزن  ندوب  زیزع  يانعم  هب  ایند  رد  ندوب  شوخ  هک  دـنرادنپیم  نینچ  مدرم  زا  یخرب  هحفـص 232 ] . ] دومزآ میهاوخ  بوخ  دب و  هب  ار 

ناـسنا شیاـمزآ  يارب  اـهنیا  يود  ره  دـیامرفیم  نآرق  تسا . دـنوادخ  بضغ  يهناـشن  اـیند  ياـهتمعن  زا  تیمورحم  سکع ، هب  تسا و 
اما [ 200 [ ؛ نناهأ یبر  لوقیف  هقزر  هیلع  ردـقف  هالتبا  ام  اذا  امأ  نمرکأ و  یبر  لوقیف  همعن  همرکأـف و  هبر  هـالتبا  اـم  اذا  ناـسنالا  اـمأف  تسا :

یمارگ ارم  مراگدرورپ  : » دیوگیم دهدیم ، وا  هب  ناوارف  تمعن  درادیم و  شزیزع  دیامزآیم و  ار  يو  شراگدرورپ  هک  یماگنه  ناسنا ،
ناسنا تسا ». هدرک  راوخ  ارم  مراگدرورپ  : » دیوگیم دنادرگیم ، گنت  وا  رب  ار  شايزور  دـیامزآیم و  ار  يو  نوچ  اما  و  تسا ». هتـشاد 
اوسأت الیکل  دـیامرفیم : نآرق  تحاران . نیگمغ و  نادـنچ  نآ  ياهیـشوخان  زا  هن  دوش و  رورغم  تسمرـس و  ایند  ياهیـشوخ  زا  هن  دـیاب 

. دیدرگن داشلد  دسر  امش  هب  هچنآ  هب  دیوشن و  گنتلد  دور  امـش  تسد  زا  هچ  نآ  رب  زگره  [ 201 [ ؛ مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع 
رگید يارـس  رد  یعقاو  یگدـنز  هک  تسا  نیا  هدـمآ ، نآرق  رد  هژیو  هب  ینامـسآ و  ياهباتک  رد  هک  ءایبنا ، يهمه  یلـصا  میلاعت  زا  یکی 

: دـیامرفیم نآرق  تسین . مه  ندز  مه  رب  مشچ  کی  يهزادـنا  هب  ترخآ ، اب  هسیاقم  رد  ایند ، نیا  رد  ناسنا  ینالوط  ياهرمع  یتح  تسا و 
نآ تفای  يراگتـسر  حالف و  هک  اقح  [ 202 [ ؛ یقبأ ریخ و  ةرخآلا  ایندـلا و  ةایحلا  نورثؤت  لب  یلـصف  هبر  مسا  رکذ  یکزت و  نم  حـلفأ  دـق 

دننیزگب ار  ایند  یناگدنز  هکلب  دنورن ] تداعس  يوس  هب  لهج  زا  مدرم  اما  . ] تخادرپ زامن  هب  ادخ  مان  رکذ  اب  درک و  سفن  هیکزت  هک  سک 
یمتح ياقب  نآ  تسین ؛ هسیاقم  لباق  اساسا  ایند  لباقم  رد  ترخآ  تسا . رتهدنیاپ  رتهب و  یسب  ترخآ  لزنم  هک  یتروص  رد  دنراد . زیزع  و 
لحم ایند  هک  دـنک  مکحم  ار  شايرکف  يهیاپ  نیا  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  یحیحـص  ینیبناهج  دـهاوخب  ناسنا  رگا  یمتح . يانف  نیا  دراد و 
تبسن نآرق  دنچ  ره  دنتسین و  یعقاو  قلطم و  رش  ریخ و  ایند ، ياهیشوخان  اهیـشوخ و  یقاب . ناهج  يارب  تسا  ياهمدقم  رذگ و  روبع و 

هنا و  دیامرفیم : هک  نیا  هلمج  هحفـص 233 ]  ] زا تسا . یبسن  ریخ ، نیا  اما  دـنکیم ، قالطا  ریخ »  » ناونع اـیند  هب  طوبرم  روما  زا  یخرب  هب 
یلام رگا  [ 204 [ ؛ نیبرقألا نیدلاولل و  ۀیصولا  اریخ  كرت  نا  ای  و  تسا ؛ لام  هتفیش  تخس  ناسنا ]  ] وا یتسار  و  [ 203 [ ؛ دیدشل ریخلا  بحل 

ياـههتکن هدرب ، راـک  هب  ریخ  ریبـعت  لاـم  دروم  رد  نآرق  ارچ  هک  نیا  دـنک . تیـصو  نادـنواشیوخ  رداـم و  ردـپ و  يارب  دراذـگ ، ياـج  رب 
یقاب دوخ  نادـنزرف  يارب  ار  نآ  ناسنا  ات  دـشاب  لالح  دـیاب  لام  هک  نیا  الامجا  تسین . اهنآ  حرط  لاـجم  ـالعف  هک  دراد  یناوارف  یلیـصفت 
یتقو اما  تسا ، یتسین  انف و  نآ  زا  سپ  تسا و  تایح  ایند  نیا  یگدنز  هک  درادنپیم  هدیدن ، ار  ترخآ  ناهج  هک  یمادام  ناسنا  دراذـگ .
هدرک دیکأت  هلأسم  نیا  رب  ددعتم  دراوم  رد  نآرق  دش ، هراشا  هک  روط  نامه  تسا . اج  نآ  یعقاو  تایح  هک  دنیبیم  دید ، ار  ترخآ  ناهج 

هتفر راک  هب  نآ  رد  هک  تسا  يدنلب  ریباعت  یناعم و  دوجو  لیلد  هب  تسا  هدش  زامن  رد  یلعا  يهروس  ندـناوخ  هب  هک  یناوارف  دـیکأت  تسا .
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حور رد  يریثأت  یبرع  فورح  بیکرت  فرـص  تشاذگ . دهاوخ  وا  رب  یفرگـش  ریثأت  اعطق  دناوخب ، ار  نآ  لماک  هجوت  اب  ناسنا  رگا  تسا .
رتوکین و ترخآ  [ 205 [ ؛ یقبأ ریخ و  ةرخآلا  و   » هک ار  نیا  تسا . شخبرثا  نآ  میهافم  هب  هجوت  اههژاو و  یناعم  رد  تقد  هکلب  درادـن ، اـم 

مالـسا یـشزرا  ماظن  رد  اریز  دوش ؛ مهارف  ریخ  ياهراک  يهمه  يارب  ياهنیمز  اـت  مینک  رارکت  دوخ  نهذ  رد  دـیاب  هراومه  تسا » رترادـیاپ 
نل کماما و  هلک  رشلا  نا  کماما و  هلک  ریخلا  دنیامرفیم : بدنج  نب  هللادبع  هب  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . ساسا  نیا  رب  زیچ  همه 

یهاوخن يدـب  یبوخ و  زگره  تسا ، هدـنیآ  رد  اهيدـب  يهمه  تسا و  وت  يور  شیپ  اهیبوخ  يهمه  ةرخالا ؛ دـعب  الا  رـشلا  ریخلا و  يرت 
ریخ تسا ، یبسن  رش  ریخ و  دراد ، ایند  نیا  رد  ناسنا  هک  يرش  ریخ و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ترضح  نخس  زا  زارف  نیا  ترخآ . رد  زج  دید 

تیعقاو نیا  كرد  هتبلا  دنتـسین . هجوت  لباق  الـصا  هک  دنافیعـض  ردق  نآ  ایند  نیا  ياهيدـب  اهیبوخ و  تسا . ترخآ  رد  یقیقح  رـش  و 
مهارف دوخ  رمع  رخآ  ياهلاس  يارب  ار  یتحار  یگدنز  ات  دـشکیم  تمحز  لاس  هک 70،60  یناسنا  تسا . لکشم  مدرم  زا  يرایـسب  يارب 

. دشاب هتـشاد  ماود  هک  تسا  يزیچ  لابند  هب  دوخ  ترطف  ساسا  رب  ناسنا  دـیامن . یـشوپمشچ  نآ  زا  دـناوتن  یناسآ  هب  تسا  نکمم  دزاس ،
ریذـپان و اـنف  اـهنیا  اـعقاو  اـیآ  اـما  دـنراد . یبسن  ماود  اـهنآ  هک  تسا  هحفـص 234 ]  ] لـیلد نیا  هب  اـیند  رهاوـظ  زا  یـضعب  هب  اـم  یگتـسبلد 

لیم ینعی  هتکن ، نیمه  زا  سیلبا  هک  میوشیم  هجوتم  میناوخیم ، ار  اوح  مدآ و  ترضح  ندروخ  بیرف  ناتساد  نآرق  رد  یتقو  دنایمیاد ؟
رب ار  وت  يراد ] لیم   ] اـیآ [ 206 [ ؛ یلبی کلم ال  دـلخلا و  ةرجـش  یلع  کلدأ  له  دیـسر : هجیتن  هب  درک و  هدافتـسا  ندوب ، يدـبا  هب  ناـسنا 

ۀنجلا و یف  هلک  ریخلا  لعج  زع  لج و  هللا  نال  دنیامرفیم : همادا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  منک ؟ تلالد  ینادواج  کلم  تیدبا و  تخرد 
ریخ زا  نیاربانب  دنتـسه . یگـشیمه  یمیاد و  هک  دوب  دهاوخ  منهج  تشهب و  رد  یعقاو  رـش  ریخ و  ینعی  نایقابلا ؛ امهنال  رانلا  یف  هلک  رـشلا 

. دوشن ناميدبا  تداعس  ام و  لماکت  عنام  ات  میوش  رود  نآ  رش  زا  مینک و  هدافتسا  نامترخآ  يدابآ  يارب  دیاب  ایند 

یهلا ياهتمعن  نوماریپ  رکفت 

. درادن ار  مزال  تمه  هزیگنا و  اهنآ  هب  ندیـسر  يارب  اما  تسا ، فقاو  یقالخا  لیاضف  زا  يرایـسب  تیمها  شزرا و  هب  تاقوا  رتشیب  ناسنا 
نیا رد  يوق  تمه  هزیگنا و  زا  نوچ  اما  دـنک ، لمع  مالـسلامهیلع  یهلا  يایلوا  ایبنا و  یقالخا  ظعاوم  هب  دـهاوخیم  ناسنا  رگید ، ناـیب  هب 

هنوگچ هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  هک  تسا  اـج  نیا  درادیم . مدـقم  اـهنآ  رب  ار  اـیند  یگدـنز  هب  طوبرم  روما  تسین ، رادروـخرب  هنیمز 
ره هک  مینادب  دیاب  ادتبا  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  دومن ؟ ذاختا  يدـج  یمیمـصت  مهم  نیا  هب  تبـسن  دـش و  لیان  هیلاع  تاماقم  هب  ناوتیم 

داجیا زاسهنیمز  ات  دهد  رارق  رظندـم  ار  اهنآ  دـیاب  ناسنا  هک  ییاهتخانـش  هلـسلس  کی  ینعی  دراد ؛ یتامدـقم  اههنیمز و  هب  زاین  یمیمـصت 
هک نیا  ینعی  تسا ؛ ادخ  ياهتمعن  دشاب ، هتشاد  تخانش  نآ  هب  تبسن  دیاب  ناسنا  هک  یلیاسم  زا  یکی  دشاب . وا  رد  يوق  میمـصت  هدارا و 
وا هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  يهرابرد  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  طونم  رما  نیا  تسا . هدرک  اطع  وا  هب  یناوارف  ياهتمعن  هچ  دنوادخ  دنادب 

تسا یگرزب  رایسب  ياهتمعن  زا  حیحـص ، بهذم  نامیا و  زا  يرادروخرب  هنومن ، يارب  دروآ . رظن  رد  ار  اهنآ  دنک و  رکفت  هتـشاد  ینازرا 
زا شیپ  نارود  هکلب  تـسین  هحفـص 235 ]  ] ام تایح  نارود  هب  دودحم  دنوادخ  ياهتمعن  هوالع ، هب  تسا . هتـشاد  ینازرا  ام  هب  ادـخ  هک 
هچ میدشیمن و  هنوگنیا  ام  اعطق  دوبن ، عورشم  لوقعم و  لیاسم  ساسارب  ام  ردام  ردپ و  یگدنز  رگا  الثم ، دوشیم ؛ لماش  زین  ار  ام  دلوت 

دنوادـخ ایند ، نیا  رد  ناسنا  شنیرفآ  زا  دـعب  لبق و  تمعن  عون  ود  رب  هوـالع  میدوبن . لـماک  تمالـس  رد  زین  یمـسج  یلقع و  رظن  زا  اـسب 
ام دنتـسین و  اصحا  فصو و  لباق  اـهتمعن  نیا  دومرف . دـهاوخ  اـطع  اـم  هب  ترخآ  رد  هک  تسا  هداد  مه  ار  يرگید  ياـهتمعن  يهدـعو 

دنوادـخ هک  تسا  یفیلاـکت  هب  لـمع  ترخآ ، ياـهتمعن  هب  ندیـسر  طرـش  مینک . كرد  ار  اـهنآ  شزرا  تمظع و  یتسرد  هب  میناوتیمن 
هدادن رارق  يدـبا  ياهتمعن  هب  ندیـسر  طرـش  ار  اسرف  تقاط  تخـس و  فیلاکت  ماجنا  دـنوادخ  هتبلا  تسا . هدومرف  ررقم  ایند  رد  ام  يارب 
ناسآ لهس و  دهاوخیمن . يراوشد  امش  يارب  دهاوخیم و  ناسآ  امش  يارب  ادخ  [ 207 [ ؛ رسعلا مکب  دیری  رسیلا و ال  مکب  هللا  دیری  تسا :
تقاط قاش و  فیلاـکت  يورخا  ياـهتمعن  هب  ندیـسر  يارب  دوب  اـنب  رگا  اریز  تسا ؛ اـم  يارب  گرزب  یتمعن  دوخ  زین  فیلاـکت  نداد  رارق 
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فیلاکت نیمه  ماجنا  دروم  رد  یتح  میدـشیم . مورحم  اهتمعن  نآ  زا  میدـمآیمن و  رب  اـهنآ  يهدـهع  زا  اـسب  هچ  میهد ، ماـجنا  ییاـسرف 
. درک مهاوخ  يرای  ار  امش  دیهاوخب  کمک  نم  زا  رگا  هدومرف  دنوادخ  مه  ناسآ 

یهلا ياهتمعن  لابق  رد  ناسنا  هفیظو 

ار نارگید  کچوک  رایـسب  تمدخ  یتح  دنرادروخرب ، كاپ  ترطف  زا  هک  ییاهناسنا  تسیچ ؟ يدادادخ  ياهتمعن  لابق  رد  ام  يهفیظو 
ياهتمعن ربارب  رد  هک  دـنکیم  لوبق  هنوگچ  ناسنا  ترطف  لاـح  دـننادیم . ناـنآ  يهدنمرـش  ار  دوخ  هشیمه  دـننکیمن و  شومارف  زگره 

هتشاد هجوت  تسا  هدرک  اطع  وا  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  هب  هراومه  ناسنا  رگا  دیاینرب ؟ یسانشقح  رکش و  ماقم  رد  يدنوادخ  رامشیب 
تداعـس ندیـسر و  لامک  هب  يارب  زین  ناسآ  فیلاکت  نیمه  ماجنا  یتح  هک  دنادب  رگا  ناسنا  دوشیمن . لفاغ  ادخ  دای  زا  هاگ  چـیه  دـشاب ،

، دـشیدنیب رتشیب  لیاسم  نیا  هب  تبـسن  ناـسنا  ردـق  ره  دوب . دـهاوخ  یهلا  تاروتـسد  رماوا و  عیطم  رازگرکـش و  هراومه  تسا ، وا  يدـبا 
نیا رد  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  یتانایب  هحفص 236 ] . ] دنکیم ادیپ  یقالخا  تاروتسد  هب  لمع  يارب  يرتشیب  يهزیگنا 

نانخـس زا  زارف  نیا  رد  ترـضح  نآ  تسا . لیاسم  نیمه  هب  رظان  دنیامرفیم ، بدنج  نب  هللادبع  هب  باطخ  فیرـش  تیاور  نیا  زا  تمـسق 
یلقع هدیناسر و  دشر  هب  هدرک و  تیاده  ار  وا  هدناسانـش و  وا  هب  ار  قح  نید  دنوادخ  هک  یـسک  دـنیامرفیم ، بلطم  نیا  هب  هراشا  اب  دوخ 
ریبدت اب  ار  شیاهراک  دناوتب  ات  هتخاس  دنمهرهب  تمکح  ملع و  زا  ار  وا  دسانـشب و  ار  ادخ  ياهتمعن  نآ  يهلیـسو  هب  دناوتب  هک  هداد  وا  هب 

ادخ و زا  تعاطا  حور  هراومه  دـیامنن و  تمعن  نارفک  دـشیدنیب و  ادـخ  ياهتمعن  يهرابرد  دـشاب و  ادـخ  رازگرکـش  دـیاب  دـهد ؛ ماجنا 
هیف بکر  هدـشر و  همهلا  ناـمیالاب و  همرکا  يدـهلا و  هل  هللا  بهو  نم  یلع  بجاولا  و  دـشاب : هتـشاد  دوجو  وا  رد  تیـصعم  هاـنگ و  كرت 

هللا و ال رکذـی  نا  هرفکی و  هللا و ال  رکـشی  نا  هسفن  یلع  بجوی  نا  هایند  هنید و  رما  هب  ربدـی  اـمکح  اـملع و  هاـتآ  همعن و  هب  فرعتی  ـالقع 
تالامک هب  لین  يارب  هک  دـننکیم  هراشا  یقالخا  تلیـضف  هس  هب  نایب ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هیـصعی . ـال  هللا و  عیطی  نا  هاـسنی و 
يهیحور تیوـقت  لوا ، دـباییم . تسد  زین  رگید  یقـالخا  لـیاضف  هب  ناـسنا  اـهنآ ، نداد  ماـجنا  اـب  ینعی  دـنراد ؛ يدـیلک  يهـبنج  یناـسنا 

رانک زا  تسا  رضاح  هنوگچ  دنکیم ، یسانشقح  يداع  ياهناسنا  کچوک  تمدخ  هب  تبسن  هک  یسک  تسا . یسانشقح  يرازگرکش و 
تـسا نیا  زین  موس  قلخ  دـشاب . ادـخ  دای  لاح  همه  رد  هشیمه و  ناسنا  هک  تسا  نیا  مود  درذـگب !؟ توافتیب  یهلا  تیاهنیب  ياهتمعن 
قلختم یگنوگچ  نایب  هب  همادا  رد  ترضح  دوشن . هانگ  نایصع و  بکترم  هدوب ، عیطم  رادرب و  نامرف  دوخ  تمعن  یلو  هب  تبسن  ناسنا  هک 

هأشنا ذا  دعب  هیلع  معنا  يذلا  ثیدحلل  رظنلا و  نسحب  هل  درفت  يذلا  میدقلل  دنیامرفیم : دنزادرپیم و  يدیلک  قلخ  هس  نیا  هب  ناسنا  ندـش 
ام ریـسیت  یلع  نوعلا  هل  نمـض  هب و  مایقلا  نع  زجعی  ام  هتعاط و  قوف  هتعاط  نم  هفلکی  مل  يذـلا  لضفلا  هدـعو و  يذـلا  لیزجلل  اـقولخم و 
هبر نیب  هنیب و  امیف  ۀناهتـسالا  بوث  سبل  دـق  هنع  زجاع  هرما و  امع  ضرعم  وه  هفلک و  ام  لیلق  یلع  ۀناعتـسالا  یلا  هبدـن  کلذ و  نم  هلمح 

قداص ماما  ترضح  نانخـس  نومـضم  سودرفلا ... نانج  ینمتی  کلذ  یف  وه  هترخآ و  یلع  هایندل  ارثؤم  هتاوهـش  یف  ایـضام  هاوهل  ادلقتم 
. دشیدنیب تسا  هدرک  اطع  وا  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  يهرابرد  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  فیرش  ثیدح  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلاهیلع 
، مود يهتسد  دوشیم . هحفـص 237 ]  ] ناسنا دلوت  زا  شیپ  هب  طوبرم  هک  تسا  ییاهتمعن  هتـسد ، کی  دناهتـسد : هس  دنوادخ  ياهتمعن 

اهنآ يهدعو  دنوادخ  هک  تسا  ییاهتمعن  موس ، يهتـسد  دنکیم و  تمحرم  دوخ  ناگدنب  هب  ایند  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهتمعن 
تعاط و قوف  فیلاکت ، نیا  هتبلا  تسا . یهلا  تاروتـسد  زا  تعاـطا  يورخا ، ياـهتمعن  هب  ندیـسر  طرـش  تسا . هداد  تماـیق  زور  رد  ار 
ار اهنآ  دنناوتیم  همه  هک  تسا  ياهداس  لامعا  تاروتسد و  هتشاذگ ، ناناملـسم  يهدهع  رب  مالـسا  نید  هک  یفیلاکت  تسین و  ناسنا  ناوت 

لعج ام  و  دوشیم : طقاس  ناسنا  ندرگ  زا  زین  ناسآ  فیلکت  نامه  جرح ، رـسع و  ندـمآ  شیپ  تروص  رد  هک  نیا  رب  هوالع  دـنهد . ماجنا 
هک هدومرف  تنامض  هتـشاذگن و  اهنت  ار  ناسنا  زین  ناسآ  فیلاکت  نیمه  نداد  ماجنا  رد  یتح  دنوادخ  [. 208 . ] جرح نم  نیدلا  یف  مکیلع 

ياهتمعن رد  قرغ  هک  نیا  اب  ناسنا  اما  هفلک  ام  لیلق  یلع  ۀناعتـسالا  یلا  هبدـن  و  دـناسر : يرای  ار  وا  ناسنا ، نتـساوخ  کمک  تروص  رد 
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وا طابترا  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  تسا و  لفاغ  یهلا  ياهیهن  رما و  زا  ناسنا  [ 209 . ] رافک مولظل  ناسنالا  نا  دنکیم : یساپسان  تسا  یهلا 
وا يهدـهع  رب  هک  یفیلاکت  دـنوادخ و  ياهتمعن  زا  هک  تسا  دوخ  سفن  سوه و  اوه و  عبات  ردـق  نآ  درامـشیم و  کبـس  تسا  ادـخ  اب 
نآ یپ  رد  دهد و  نت  نآ  طیارش  هب  تسین  رـضاح  اما  دسرب ، یهلا  برق  ماقم  هیلاع و  تالامک  هب  دهاوخیم  وا  تسا . لفاغ  هدش  هتـشاذگ 

هحفص 239] ! ] دروایب تسد  هب  ناگیار  ناسآ و  ار  يورخا  ياهتمعن  هک  تسا 

نآ راثآ  لوبقم و  زامن 

هراشا

عطقی یلجا و  نم  تاوهشلا  نع  هسفن  فکی  یتمظعل و  عضاوتی  نمم  ةالـصلا  لبقا  امنا  یحوا : ام  ضعب  یف  زع  لج و  هللا  لاق  بدنجنبا  ای 
سمشلا لثم  هرون  قرـشی  کلذف  بیرغلا  يوؤی  باصملا و  محری  يراعلا و  وسکی  عئاجلا و  معطی  یقلخ و  یلع  مظعتی  يرکذب و ال  هراهن 

يدنع دبعلا  کلذ  لثمف  هیطعاف  ینلأسی  هیبلاف و  ینوعدی  یتکئالم  هظفحتـسا  یتزعب و  هألکا  املح  ۀلاهجلا  یف  ارون و  ۀـملظلا  یف  هل  لعجا 
. اهلاح نع  ریغتت  اهرامثا و ال  قبسیال  سودرفلا  تانج  لثمک 

زامن یلوبق  لوا  طرش 

. دیامن تیوقت  ادخ  قلخ  اب  رگید  يوس  زا  ادـخ و  اب  ار  دوخ  يهطبار  وس  کی  زا  دـیاب  تداعـس  لماکت و  حیحـص  هار  ندومیپ  يارب  ناسنا 
تـسا یثحب  تاکز ، تخادرپ  زامن و  يهماقا  هلمج  زا  ینید و  فیلاکت  هب  لمع  يهلأسم  هتبلا  تسا . زامن  ادخ ، اب  هطبار  تیوقت  هار  نیرتهب 
بجوم اهنت  تسا ، یلومعم  يرهاظ و  تاکز  زامن و  نیمه  هک  تاکز  زاـمن و  زا  ياهبترم  رگید . یثحب  لاـمک  یلاـع  بتارم  هب  ندیـسر  و 

يو و لاـمک  بجوم  اـموزل  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  اـما  دـباییم . تاـجن  یهلا  باذـع  زا  نآ  اـب  ناـسنا  ینعی  دوشیم ؛ فیلکت  طاقـسا 
لمع فرص  اب  هک  تسا  یصاخ  تاکن  تیاعر  مزلتسم  زامن ، ندرازگ  قیرط  زا  یهلا  برق  ماقم  هب  ندیسر  ددرگ . دنوادخ  هب  شایکیدزن 

زا شخب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هحفـص 240 ] . ] ددرگیمن ققحم  نآ ، دـنلب  میهاـفم  هب  هجوت  مدـع  يور  زا  مه  نآ  فیلکت ، هب 
ماگنه رد  رازگزامن  هک  تسا  نیا  طرـش  نیلوا  دـنوشیم . روآدای  ار  زامن  یلوبق  طیارـش  زا  یخرب  یـسدق ، یثیدـح  نایب  اـب  دوخ  ناـنخس 

تیدـحا سدـقا  تاذ  لباقم  رد  شعـضاوت  ددرگ ، ادـخ  تمظع  كرد  هب  قفوم  رتشیب  هچ  ره  ناسنا  دروآ . دای  هب  ار  ادـخ  تمظع  زامن ،
ادـخ لوسر  زا  ار  یتیاور  ادـخ ، تمظع  رتهب  كرد  يارب  اج  نیا  رد  درب . دـهاوخ  یپ  دوخ  يزیچان  یکچوک و  هب  دـش و  دـهاوخ  رتشیب 

هب هک  هراطع  بنیز  مان  هب  درکیم  یگدـنز  ینز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـمز  رد  مینکیم : لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دروآیم و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  ادتبا  درکیم ، هیهت  هک  ار  یبوخ  ياهرطع  نز  نآ  تشاد . لاغتشا  یشورف  رطع  لغش 

شیارب ار  ادخ  تمظع  ات  تساوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يزور  نز  نآ  دـندرکیم . يرادـیرخ  ار  اهنآ  زین  ترـضح 
سپس يربب . یپ  ادخ  تاقولخم  تمظع  هب  ادتبا  هک  نیا  رگم  ینک ، كرد  ار  ادخ  تمظع  یناوتیمن  وت  دندومرف : ترضح  دنیامن . حیرشت 

اههوک و اـهایرد و  ماـمت  اـب  رواـنهپ  نیمز  نیا  دـندومرف : نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  تمظع  يهراـبرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
تبـسن روط  نیمه  دـشاب . هداـتفا  نارکیب  ناـبایب  کـی  رد  هک  تسا  ياهقلح  دـننام  هب  لوا  نامـسآ  هب  تبـسن  دراد ، هک  یگرزب  ياـهرهش 

نابایب کی  رد  تسا  ياهقلح  نوچ  مه  ادخ ، شرع  هب  تبـسن  زین  متفه  نامـسآ  و  متفه ، نامـسآ  هب  دسرب  ات  مود  نامـسآ  هب  لوا  نامـسآ 
لک ینعی  دنراد ؛ هلصاف  ام  ناشکهک  اب  يرون  لاس  اهدرایلیم  هک  دناهدرک  فشک  ار  ییاهناشکهک  ناسانش ، ناهیک  هزورما  عیـسو . رایـسب 

. دنتسه زیچان  رایسب  رگید  ياهناشکهک  ربارب  رد  ناشکهک  نیا  زین  يریـش و  هار  ناشکهک  ربارب  رد  شتمظع  يهمه  اب  یـسمش  يهموظنم 
باسح هب  چیه  ادخ  قولخم  تمظع  ربارب  رد  هک  يوشیم  هجوتم  یشیدنیب ، بوخ  لیاسم  نیا  هب  یتقو  دندومرف : هراطع  بنیز  هب  ترضح 
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رایـسب دـنوادخ  تیاـهنیب  تمظع  ربارب  رد  ار  شدوـخ  دـنک ، هجوـت  لـیاسم  نیا  هب  ناـسنا  یتـقو  ادـخ . تمظع  هب  دـسر  هچ  اـت  ییآیمن 
. دیآیم شیپ  وا  يارب  عضاوت  تلاح  درامشیم و  کچوک 

زامن یلوبق  مود  طرش 

و درادرب : تسد  دوخ  لـطاب  هحفـص 241 ]  ] ياهسوه اوه و  زا  ادـخ  رطاخ  هب  رازگزاـمن  هک  تسا  نیا  زاـمن  یلوبق  طیارـش  زا  مود  طرش 
روطنامه موریمن . هانگ  ینارتوهـش و  لابند  مراد ، تسود  ار  وت  هک  نیا  رطاخ  هب  ایادخ ! دیوگب : یلجا . نم  تاوهـشلا  نع  هسفن  فکی 

مشچ دوخ  عورـشمان  تاوهـش  زا  دیاب  مه ، ادخ  رطاخ  هب  دنکیم ، رظن  فرـص  شیاههتـساوخ  یخرب  زا  دوخ  ناتـسود  رطاخ  هب  ناسنا  هک 
ار شزامن  ردق  ره  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  دراد ؛ دوجو  سوکعم  تبـسن  نتفر  عورـشمان  تاوهـش  لابند  ندـناوخ و  بوخ  زامن  نیب  دـشوپب .

نآرق دوشیم . رود  زامن  زا  دنک ، ینارتوهش  رتشیب  هچ  ره  سکع ، هب  دوشیم و  رود  عورشمان  تاوهـش  زا  نازیم  نامه  هب  دناوخب ، رتهب 
اذا دیامرفیم : مالـسلامهیلع  ایبنا  زا  يدادـعت  مان  رکذ  زا  سپ  تسا ؛ هدرک  نایب  ییابیز  هب  ار  بلطم  نیا  هتـشذگ  ماوقا  یخرب  هرابرد  میرک 
هب نایرگ  نانکهدجـس و  دشیم ، هدناوخ  ناشیا  رب  نامحر  يادـخ ]  ] تایآ هاگره  [ 210 [ ؛ ایکب ادجـس و  اورخ  نمحرلا  تایآ  مهیلع  یلتت 

نانآ زا  سپ  هاـگنآ  [ 211 [ ؛ تاوهـشلا اوعبتا  ةالـصلا و  اوعاضأ  فلخ  مهدعب  نم  فلخف  دـیامرفیم : همادا  رد  سپـس  دـنداتفایم . كاخ 
دیاش دیاب و  هک  روطنآ  ارچ  دنادب  دهاوخب  رگا  ناسنا  دندرکیم . يوریپ  اهسوه  زا  هتخاس و  هابت  ار  زامن  هک  دندنام  ياج  هب  ینانیـشناج 

. تسا هتسب  لد  لطاب  راکفا  عورشمان و  تاوهش  هب  ردقچ  دنیبب  دیاب  دریگب ، سنا  ادخ  اب  زامن  رد  دناوتیمن 

زامن یلوبق  موس  طرش 

دنتـسه و ادخ  دای  هب  لاح  همه  رد  هشیمه و  هک  یناسک  دنتـسه  دـنک . يرپس  ادـخ  دای  اب  ار  دوخ  زور  رازگزامن ، هک  تسا  نیا  موس  طرش 
ار نانآ  تراجت  بسک و  چـیه  هک  ینادرم  كاپ  [ 212 [ ؛ هللا رکذ  نع  عیب  ةراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  دـنوشیمن : لفاغ  ادـخ  دای  زا  زگره 

همالع موحرم  درادیمن . زاب  ادـخ  دای  زا  ار  نانآ  ایند ، يدام  تالاغتـشا  یتح  هک  دراد  ینادرم  نینچ  دـنوادخ  دـنادرگن . لفاغ  ادـخ  دای  زا 
لثم دندومرفیم : دزادرپب ، دوخ  یگدنز  روما  هب  مه  دـشاب و  ادـخ  دای  هب  دـناوتیم  مه  ناسنا  هنوگچ  هک  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ییابطابط 

هحفـص 242]  ] دوشیمن و هنازور  تیلاـعف  راـک و  زا  عناـم  یتـسود ، هب  نتـشاد  تبحم  اـی  يزیزع و  نداد  تسد  زا  هاگچـیه  هک  تسا  نیا 
هب زین  یهلا  نادرم  تسه . زین  دوخ  تسود  اـی  هتفر و  تسد  زا  زیزع  داـی  هب  تسا ، لوغـشم  دوـخ  يوـیند  روـما  هب  هک  نیا  مغریلع  ناـسنا 

. يرکذب هراهن  عطقی  و  دنتسه : ادخ  دای  هب  تالاح  مامت  رد  هراومه و  تروص  نیمه 

رگید طیارش 

رگا ـالثم  دـنک ؛ تمدـخ  اـهنآ  هب  دـشورفن و  یگرزب  مه  ادـخ  ناگدـنب  هب  دـیاب  تسا ، عـضاوتم  یهلا  هاگـشیپ  رد  هـک  هنوگناـمه  ناـسنا 
رد تاـکز  تسا . تاـکز  قیداـصم  زا  یکی  دوخ  نیا  دـنک . ماـعطا  ار  وا  درادـن ، ار  دوـخ  مکـش  ندرک  ریـس  ناوـت  هک  دـید  ار  ياهنـسرگ 

ادـخ هار  رد  قاـفنا  نآرق ، رد  تاـکز  موهفم  هکلب  تسین ، دریگیم  قلعت  یـصاخ  لاوما  هب  هک  یبـجاو  تاـکز  نآ  طـقف  نآرق ، حالطـصا 
تاـکز اـما  دریگیم ، قـلعت  لاوـما  یخرب  هب  طـقف  بجاو ، تاـکز  بحتـسم ؛ تاـکز  مه  میراد و  بجاو  تاـکز  مـه  مالـسا ، رد  تـسا .

، تسه هک  زامن  دـنوشیمن ؛ ادـج  رگیدـکی  زا  هاگچـیه  زامن  تاکز و  دوشیم . نآ  ریظن  يدراوم  اهقافنا و  تاقدـص ، لـماش  بحتـسم ،
ماهدنز ات  و  [ 213 [ ؛ ایح تمد  ام  ةاکزلا  ةالصلاب و  یناصوأ  و  دیامرفیم : مالسلاهیلع  یسیع  ترـضح  نابز  زا  نآرق  دشاب . دیاب  مه  تاکز 
یلوبق طورـش  رگید  زا  نادـنمزاین ، هب  قافنا  زین  ادـخ و  قلخ  هب  یـشورفرخف  زا  زیهرپ  نیاربانب ، تسا . هدرک  شرافـس  تاکز  زامن و  هب  ارم 

ندـناشوپ ناوت  هک  دـید  ار  ياهنهرب  رگا  ناسنا  هک  تسا  نیا  زامن  یلوبق  رگید  طرـش  عئاجلا . معطی  یقلخ و  یلع  مظعتی  و ال  تسا : زاـمن 
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ام ات  دشاب ، هتـشادن  مه  تروع  رتاس  ینعی  دشاب ، هنهرب  دیاب  امتح  درف  هک  تسین  انعم  نیدب  نخـس  نیا  هتبلا  دناشوپب . ار  وا  درادـن ، ار  دوخ 
یتبیـصم هب  یـسک  رگا  زین  مینک و  هیهت  سابل  وا  يارب  تشاد ، سابل  هب  جاـیتحا  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  میهدـب ، ساـبل  وا  هب 

وسکی و  مینک : هیهت  نکسم  يو  يارب  تسا ، رودقم  نامیارب  هک  اج  نآ  ات  درادن ، یهانپرـس  رگا  میباتـشب و  وا  کمک  هب  تسا ، هدش  راچد 
. بیرغلا يوؤی  باصملا و  محری  يراعلا و 

لوبقم زامن  راثآ 

نیا دشخردیم و  دیـشروخ  هحفـص 243 ]  ] نوچ مه  توکلم  انعم و  ملاع  رد  شاهرهچ  دـنک ، تیاـعر  ار  زاـمن  یلوبق  طیارـش  هک  یـسک 
اما مینیبن ، ار  ششخرد  نیا  امش  نم و  لاثما  تسا  نکمم  دننیبیم . ایند  نیمه  رد  دنـشاب ، هتـشاد  نیب  نطاب  مشچ  هک  یناسک  ار  شـشخرد 

تیـصعم لها  يو  هک  دـنوشیم  هجوتم  یـسک  يهرهچ  هب  ندرک  هاگن  ضحم  هب  تسا و  زاب  ملاع  نآ  هب  ناشلد  مشچ  هک  یناـسک  دنتـسه 
ياهتملظ دـنوادخ  سمـشلا . لثم  هرون  قرـشی  کلذـف  تسا : تدابع  ینیوکت  راثآ  زا  یکی  حور ، لد و  تینارون  تدابع . لـها  اـی  تسا 

اهیأ ای  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  ارون . ۀملظلا  یف  هل  لعجا  دزاسیم : نشور  تسا ، هدرک  لوبق  ار  شزامن  هک  ياهدنب  يارب  ار  یگدـنز 
يا [ 214 [ ؛ میحر روفغ  هللا  مکل و  رفغی  هب و  نوشمت  ارون  مکل  لـعجی  هتمحر و  نم  نیلفک  مکتؤی  هلوسرب  اونمآ  هللا و  اوـقتا  اوـنمآ  نیذـلا 

يارب دنادرگ و  بیـصن  هرهب  ود  ار  امـش  شتمحر  زا  ات  دیروآ  نامیا  زین  شلوسر  هب  دیوش و  سرت  ادخ  کنیا  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک 
یماگنه یقتم  سرت و  ادخ  ياهناسنا  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  دیاشخبب و  امش  رب  دیرپس و  هار  نادب  هک  دهد  رارق  يرون  امش 

ور زا  ار  نآرق  هک  ییانیبان  دارفا  دـناهدوب  دـیامرفیم . اطع  ناشیا  هب  مه  یـسح  رون  یتح  دـنوادخ  دـنوشیم ، يدام  ياهتملظ  راـچد  هک 
رد نارهت  يورم  هسردم  مداخ  بش  کی  هک  تسا  نیا  مدینـش  دامتعا  دروم  دارفا  زا  نم  دوخ  هک  دراوم  نیا  زا  یکی  دـناهدرکیم . توالت 
ود زا  تسا و  نآرق  توالت  لوغـشم  ییانیبان  درف  هک  دـنکیم  هدـهاشم  دوریم ، کـیدزن  یتقو  دـنیبیم . رون  عاعـش  ود  اـههرجح  زا  یکی 

ربص و ناشهنادرخبان ، ياهدروخرب  اب  هک  دوشیم  هجاوم  یناسک  اب  هاوخان  هاوخ  ایند  رد  ناسنا  دـباتیم . نآرق  رب  رون  عاعـش  ود  شمـشچ ،
هک یناسک  هب  دـنوادخ  اما  دـیامن . لرتنک  ار  شدوخ  طیارـش  نیا  رد  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا  لکـشم  رایـسب  دـنریگیم . ناسنا  زا  ار  لمحت 

ۀلاهجلا یف  و  دـننک : لرتنک  ار  ناشدوخ  دـنناوتب  درخبان  دارفا  لباقم  رد  هک  دـیامرفیم  اطع  یملح  يرابدرب و  تسا ، هتفریذـپ  ار  ناـشزامن 
یتزعب و هـألکا  دـنکیم : ظـفح  شناگتـشرف  يهلیـسو  هب  ار  وا  دـشاب ، ياهدـنب  نینچ  عـفن  هب  تاـیح  يهمادا  هـک  یماداـم  دـنوادخ  اـملح .

ياههویم اهلگ و  نوچ  مه  ياهدـنب  نینچ  هیطعاـف . ینلأـسی  هیبلأـف و  ینوعدـی  دـنکیم : تباـجا  ار  وا  تساوخرد  و  یتکئـالم . هظفحتـسا 
سودرفلا ال تانج  لثمک  يدنع  دبعلا  کلذ  لثمف  تسا : هدنزرس  توارط و  اب  هشیمه  دندرگیمن ، هدیسوپ  هدرمژپ و  هاگ  چیه  هک  یتشهب 

هتفرگ وخ  ینید  ياههزومآ  اب  ناـنچ  نآ  هدـنب  هک  تسا  نیا  بلطم  هحفص 244 ]  ] نیا ینالقع  ریـسفت  اهلاح . نع  ریغتت  اهرامثا و ال  قبـسی 
شحور سفن و  يارب  تباث  یتفـص  تروص  هب  هدش و  هکلم  وا  رد  تالاح  نیا  ینعی  درک ؛ دـهاوخن  رییغت  وا  تلاح  نیا  هاگچـیه  هک  تسا 

هحفص 245] . ] تسا هدمآرد 

ایح نوماریپ  یثحب 

هراشا

. عرولا هدامع  حلاصلا و  لمعلا  هتورم  راقولا و  هتنیز  ءایحلا و  هسابلف  نایرع  مالسالا  بدنجنبا  ای 

مالسا سابل  ایح ،
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ترـضح ناتـساد  رد  ءایحتـسا »  » يهملک لاثم ، باب  زا  تسا . هدمآ  میرک  نآرق  رد  یفلتخم  نیماضم  نآ ، راثآ  قیداصم و  ایح و  يهرابرد 
تایاور نینچ  مه  [ 215 . ] ءایحتسا یلع  یشمت  امهادحا  هتءاجف  دیامرفیم : هک  اج  نآ  تسا ؛ هدمآ  بیعـش  نارتخد  مالـسلاهیلع و  یـسوم 

زا یـضعب  نومـضم  دراد . ناوارف  تقد  لمأت و  ياج  هک  هدش  دراو  اهمناخ ، يارب  اصوصخم  نآ ، لیاضف  ایح و  تیمها  يهرابرد  يرایـسب 
دهاوخ نیب  زا  مه  نامیا  دوش ، بلس  ناسنا  زا  ایح  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دنراد ؛ مزالت  رگیدکی  اب  نامیا »  » و ایح »  » هک تسا  نیا  تایاور  نیا 

شندرگ زا  مالـسا  يهقبر  هک  دـشکیم  اج  نآ  هب  ایحیب  ناسنا  راک  هک  تسا  هدـش  هراـشا  هتکن  نیا  هب  تاـیاور  زا  رگید  یخرب  رد  تفر .
دنوادخ يهدارا  رگا  هک  میراد  نومـضم  نیا  هب  یتایاور  نینچ  مه  [ 216 . ] دروآیمرد رس  رفک  زا  هدرکان  يادخ  ینعی  دوشیم ؛ هتـشادرب 

ناشیا زا  ار  ایح  دـیامن ، هذـخاؤم  ار  اهنآ  دـهاوخب  ناشدـب  لاـمعا  رطاـخ  هب  ینعی  دـنک ، كـاله  ار  یموق  اـی  یـسک  هک  دریگب  رارق  نیا  رب 
يارب یقیقح  تایح  رگید  دـش ، هتفرگ  ناسنا  زا  هک  ایح  [ 217 . ] ءایحلا هنم  عزن  دـبع  كاله  لـجوزع  هللا  دارا  اذا  دریگیم : هحفص 246 ] ]

يواسم ندیـشک  تلاجخ  عون  ره  اب  ار  اـیح  یخرب  دوشیم و  تشادرب  ءوس  هلأـسم  نیا  زا  یهاـگ  هنافـسأتم  تشاد . دـهاوخن  یموهفم  يو 
یتلاجخ دارفا  ددرگیم و  سفن  هب  دامتعا  بلـس  بجوم  ندیـشک  تلاجخ  نوچ  هک  دننکیم  يریگهجیتن  نینچ  ساسا ، نیا  رب  دنریگیم .

موهفم هک  دوشیم  یـشان  اج  نآ  زا  تشادرب  ءوس  نیا  درک ! دیکأت  ایح  يهلأسم  يور  دایز  دیابن  سپ  دنرادن ، عامتجا  رد  یتیقفوم  الومعم 
هک ییالاب  شزرا  نآ  اب  ایح  هک  تسا  نکمم  روطچ  تسا . هدیدرگن  نییبت  یتسرد  هب  دشابیم ، مالسا  یشزرا  ماظن  دیکأت  دروم  هک  ییایح 

دیاب دوش ، نشور  بلطم  هک  نیا  يارب  دوش !؟ یقلت  يواسم  اجیب  ياهندیـشک  تلاجخ  اهییورمک و  اب  هک  دنک  ادیپ  لزنت  ردق  نآ  دراد 
هعلاطم دروم  یتخانـش  ناور  يهدیدپ  کی  ناونع  هب  ار  نآ  یقالخا ، يهبنج  زا  رظنفرـص  ینعی  میـشاب ؛ هتـشاد  موهفم  نیا  دوخ  رد  یتقد 
تـسا نیا  یناور  تالاح  یلک  ياهیگژیو  زا  یکی  دوشیم . یفرعم  یناور  تالاعفنا  زا  یکی  ناونع  هب  یـسانشناور  رد  ایح » . » میهد رارق 
شیارب زونه  هک  یسک  هب  دیناوتیمن  امش  لاثم ، يارب  دناسانش . تسا ، اهنآ  دقاف  هک  یسک  هب  ار  اهنآ  ناوتیمن  یـصاخ  فیرعت  چیه  اب  هک 
هدیشچن ار  نآ  يهزم  ناسنا  ات  ینعی  تسا ؛ هلوقم  نیمه  زا  زین  قشع  موهفم  تسا . انعم  هچ  هب  بجعت  دینامهفب  هدماین ، شیپ  بجعت  تلاح 

یپ یحور  تالاح  نآ  تقیقح  هب  ناوتیمن  میهافم ، هنوگنیا  زا  فیرعت  فرـص  اب  نیاربانب ، دنک . كرد  ار  نآ  تقیقح  دناوتیمن  دـشاب ،
رد دننک . كرد  ار  نآ  دنناوتیم  دیآیم ، شیپ  تلاح  نیا  شیبامک  اهناسنا  همه  يارب  نوچ  اهتنم  دراد ، یتیـصوصخ  نینچ  مه  ایح  درب .

اهناسنا يهژیو  دـنوادخ  هک  یتلـصخ  نآ  دـنیامرفیم : ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  یتیاور ،
ار تلـصخ  نیا  رگا  هک  دنتـسه  مدرم  زا  يرایـسب  تسا . بترتم  ایح  رب  يرایـسب  تاکرب  تسا . ایح  دنمورحم ، نآ  زا  تاناویح  هداد و  رارق 
، دننادرگیمنرب ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما  دـننکیمن ، لمع  دوخ  تادـهعت  هب  دـنوشیمن ؛ دـنبياپ  یقالخا  لصا  چـیه  هب  دنـشاب ، هتـشادن 

نوصم یقـالخا  لـیاذر  يرایـسب  زا  مدرم  دوشیم  بجوم  هچنآ  دـنوشیم . هدولآ  تسپ  تافـص  يهمه  هب  جـیردت  هب  دـنیوگیم و  غورد 
ناسنا لیامت  یکی  دوشیم : نآ  أشنم  زیچ  ود  مییوگب  دـیاب  ناسنا  رد  ایح  ندـمآ  دوجو  هب  أشنم  دروم  رد  هحفص 247 ] . ] تسا ایح  دننامب ،

هک دشکیم  تلاجخ  يزیچ  زا  یماگنه  ناسنا  نارگید . زا  دوخ  یلامتحا  بویع  ندـناشوپ  هب  هقالع  مه  یکی  و  ندوب ، صقن  بیعیب و  هب 
؛ دنمهفب نارگید  هک  دنزب  رـس  یتشز  راتفر  ناسنا  زا  رگا  تسا . هدرک  ادـیپ  یهاگآ  نآ  هب  تبـسن  يرگید  هدـش و  رهاظ  وا  زا  یبیع  دـنادب 

نیا تسا . ندیـشک  تلاجخ  نامه  هک  دهدیم  تسد  يو  هب  یتلاح  دوش ، رهاظ  نارگید  رب  تسا  هتفهن  شدوجو  رد  هک  یتشز  بیع  ینعی 
قداص ماـما  زا  هک  یتیاور  ناـمه  بسح  هب  تسا . هدـننک  تحاراـن  روآجـنر و  یتلاـح  هکلب  تسین ، ناـسنا  يارب  یبولطم  تلاـح  تلاـح ،
دوشن بکترم  یتشز  راک  دنکیم  یعس  یتلاح ، نینچ  زورب  زا  يریگولج  يارب  ناسنا  هک  تسا  نیا  راک  نیا  يهدیاف  دش ، لقن  مالـسلاهیلع 

هک تسا  هدش  هدیرفآ  ياهنوگ  هب  اترطف  ناسنا  دوش . شایگدنکفارس  تلاجخ و  بجوم  ددرگ و  راکشآ  شبویع  نارگید  دزن  رد  ادابم  ات 
دوشیم و تحاران  دـنربب ، یپ  يو  بویع  هب  نارگید  تسا  نکمم  هک  دـهدب  لامتحا  ای  هدـش و  رهاظ  نارگید  رب  شبویع  دوش  هجوتم  رگا 

زیامتم ناویح  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ناسنا  صاخ  ضارعا  زا  قطنم ، حالطـصا  رد  تلاح ، نیا  دناشوپب . ار  دوخ  بیع  ات  دیآیمرب  ددـصرد 
. دـش رهاظ  ناشبویع ) يواسم   ) ناشتروع دـندرک ، لواـنت  هیهنم  يهرجـش  زا  اوح  مدآ و  ترـضح  یتقو  هک  میناوخیم  نآرق  رد  دزاـسیم .
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بترتم راثآ  هیهنم و  هرجش  نآ  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  هتـشاد ، اهنآ  تروع  ندش  رهاظ  اب  ياهطبار  هچ  تخرد  نآ  زا  لوانت  هک  نیا  لاح 
زا سپ  هک  نیا  ای  دـمآ و  دـیدپ  ناشیارب  بویع  نیا  دـندرک ، لواـنت  نآ  زا  یتقو  هک  دوب  نیا  تخرد  یعیبط  رثا  اـیآ  مینادـب ؛ هچ  ار  نآ  رب 

ناسنا رد  توهـش  يهزیرغ  ات  دش  بجوم  هیهنم  يهرجـش  نآ  هک  میریگیم  نیا  رب  ار  ضرف  ام  دندش ؟ ناشتروع  هجوتم  تخرد ، زا  لوانت 
نآ ندناشوپ  ددص  رد  دندش و  مادنا  نیا  هجوتم  اوح  مدآ و  ور ، نیا  زا  ددرگ . رهاظ  يو  دوجو  رد  زین  نآ  هب  طوبرم  مادـنا  دـیآ و  دـیدپ 

نافـصخی اقفط  امهتآوس و  امهل  تدب  ةرجـشلا  اقاذ  املف  دـندرک : هدافتـسا  دوخ  تروع  رتس  يارب  یتشهب  ناتخرد  گرب  زا  اذـل  دـندمآرب .
گرب ندنابـسچ  هب  دش و  راکـشآ  ناشیا  رب  ناشهاگمرـش  دـندرک ، لوانت  تخرد  نآ  زا  ود  نآ  نوچ  سپ  [ 218 [ ؛ ۀـنجلا قرو  نم  امهیلع 

هحفـص 248]  ] ياـهیتشز دـهاوخیمن  ناـسنا  هک  تسا  يرطف  يرما  نیا  هـک  دوـشیم  موـلعم  نیارباـنب ، دـندرک . زاـغآ  ناـتخرد ] ياـه  ]
، هدـننک تحاران  تلاح  نیا  دـهدیم . تسد  يو  هب  تلاجخ  تلاح  ددرگ ، راکـشآ  نارگید  رب  شبویع  رگا  دـننیبب و  نارگید  ار  شدوجو 

رایـسب ناشبویع  روهظ  زا  ینعی  دنتـشاد ؛ يدایز  يایح  هک  هدوب  نیا  ایـصوا  ایبنا و  ریاس  مدآ و  ترـضح  فاصوا  زا  یکی  تسا . ایح  ناـمه 
شیوخ تروع  هب  دوخ  ینالوط  رمع  لوط  رد  هاگچـیه  ایح ، طرف  زا  هک  تسا  هدـمآ  زین  یـسراف  ناملـس  يهرابرد  دندیـشکیم . تلاـجخ 

یتشز راتفر  ره  دوشن ، تحاران  تلاح  نیا  زا  هاگچیه  دشاب و  هتـشادن  یکاب  دـشاب ، كانبیع  شدوجو  هک  نیا  زا  ناسنا  رگا  درکن . هاگن 
هک سفن  تمارک  هب  هقالع  دشاب . ندوب  صقن  بیعیب و  ناهاوخ  اتاذ  دیاب  دشکب ، تلاجخ  هکنیا  يارب  ناسنا  دنزب . رس  وا  زا  تسا  نکمم 

تافانم شـسفن  تمارک  اب  روما  زا  یخرب  هک  دـیامن  ساسحا  ناسنا  رگا  ور ، نیا  زا  دـشابیم . ناسنا  دوجو  يهمزـال  تسا ، تاذ  بح  عرف 
سفن تمارک  هب  يهقالع  دشاب . لماک  تهج  ره  زا  دراد  تسود  هک  دشکیم  تلاجخ  نیا  يارب  ناسنا  دیآیمرب . اهنآ  عفر  ددصرد  دراد ،
سفن بح  دنوادخ  رگا  دیآیم . دیدپ  ناسنا  يارب  تلاجخ  تلاح  دش ، هارمه  نارگید  زا  بویع  ندناشوپ  هب  تبغر  اب  یتقو  يدنموربآ  و 

. تفریمن یقالخا  لیاضف  تالامک و  بسک  لابند  ناسنا  هاگچیه  اسب  هچ  دوب ، هدادن  رارق  ناسنا  دوجو  رد  ار  سفن  تمارک  بح  و 

نآ قیداصم  بولطم و  يایح 

یلاح رد  دننادب ، دب  رایـسب  ار  يزیچ  مدرم  فرع ، رد  دیاش  هک  تسا  نیا  مینک ، هراشا  نآ  هب  اج  نیا  رد  دراد  ترورـض  هک  یمهم  يهتکن 
نآ ندناشوپ  رب  يرارصا  دیابن  تسا ، صقن  بیع و  مه  رگا  ای  دشکب ، تلاجخ  نآ  نتشاد  ببـس  هب  دیابن  ناسنا  هدوبن و  بیع  عقاو ، هب  هک 

تسا و بویعم  شمـشچ  هک  یـسک  الثم ، دوشیم . هعماج  تاکرب  زا  ندـنام  مورحم  اوزنا و  بجوم  راک  نیا  رد  طارفا  اریز  دـشاب ، هتـشاد 
رد هک  ارچ  دـنک ؛ يراددوخ  عامتجا  رد  روضح  زا  دـنوشب ، وا  بیع  هجوتم  نارگید  ادابم  هک  نیا  زا  دـیابن  تسین ، مه  ندـش  حالـصا  لباق 

. دشاب رذح  رب  اههنیمز  مامت  رد  طیرفت  طارفا و  زا  دـیاب  ناسنا  یلک ، روط  هب  ددرگیم . مورحم  تالامک  لیاضف و  يرایـسب  زا  تروص  نیا 
دب تفص  ود  نیب  الومعم  بوخ  تافـص  تسا . مومذم  دیآیم و  باسح  هب  طارفا  یعون  زین  وضع ، صقن  دننام  یبویع  ندناشوپ  رب  رارـصا 

عورشم و يرـسمه  ندومن  رایتخا  قیرط  زا  یـسنج  يهزیرغ  ياضرا  لاثم ، هحفـص 249 ]  ] يارب دـنریگیم . رارق  طیرفت  طارفا و  فرط  رد 
صوصخ رد  طیرفت  طارفا و  قیداصم  زا  مومذـم و  ود ، ره  جاودزا ، هب  ندادـن  نت  ای  ینارتوهـش و  نکیل  ، تسا هدیدنـسپ  یلمع  ینوناـق ،

نیا یطارفا  يایح  قیداصم  زا  یکی  دشاب . رود  هب  طیرفت  طارفا و  زا  هک  تسا  ییایح  زین  بولطم  يایح  دنیآیم . رامش  هب  یـسنج  توهش 
يو مادنا  صقن  هجوتم  نارگید  ادابم  ات  دنک  يراددوخ  عامتجا  رد  روضح  زا  شندب ، ياضعا  رد  یصقن  نتـشاد  ببـس  هب  ناسنا  هک  تسا 

یبویع نینچ  ببس  هب  ندیـشک  تلاجخ  ور ، نیا  زا  درادیم . زاب  یعامتجا  ياهتیلاعف  زا  ار  ناسنا  بویع  رتس  رد  طارفا  هنوگ  نیا  دنوشب .
هب دـنوشب ، شتـشز  ياهراک  هجوتم  نارگید  هک  دـشاب  هتـشادن  ییاـبا  ناـسنا  رگا  رگید ، يوس  زا  دوشیمن . بوسحم  اـیح  تسین و  بوخ 

اهیتشز هب  ات  دوب  هداد  رارق  شدوجو  رد  دـنوادخ  هک  یتلـصخ  نآ  زا  اریز  دـتفایم ؛ رود  هب  تیناسنا  زا  دـیدرگ ، ناـیب  هک  یتیاور  بسح 
التبم یقالخا  لیاذر  هب  ناـسنا  اـت  دوشیم  بجوم  تسا ، تیناـسنا  صاـخ  ضرع  هک  اـیح ، تسا . هدرکن  هدافتـسا  یتسرد  هب  دوشن ، هدولآ 
رگا تسا . مومذـم  زین  دـنوشب  اهنآ  هجوتم  نارگید  هک  نیا  زا  نتـشادن  ابا  تشز و  ياـهراک  ماـجنا  هب  تبـسن  یکاـبیب  ورنیا ، زا  ددرگن .
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تسا و بیع  ندوب  لهاج  لاثم ، يارب  دـیامن . مادـقا  يراک  نینچ  هب  دـیاب  امتح  دـنک ، عفر  ار  دوخ  بویع  هک  دراد  ار  نیا  ییاـناوت  ناـسنا 
رد یعـس  دنزرو ، تردابم  ناشلهج  عفر  هب  ملع ، لیـصحت  اب  هک  نیا  ياج  هب  دارفا  یخرب  اما  دنک ، ملع  لیـصحت  دـیاب  نآ  عفر  يارب  ناسنا 
هک دوشن  مولعم  ات  دنکیمن  لاؤس  دوخ  داتـسا  ای  ملعم و  زا  تقو  چیه  هک  ییوجـشناد  ای  زومآشناد و  دننام  دـنیامنیم ؛ نآ  ندومن  ناهنپ 

دروم رد  ددرگ . مورحم  لیاضف  مولع و  يرایـسب  زا  ناسنا  ات  دوشیم  بجوم  هک  ارچ  تسین ؛ ياهنالقاع  راک  نیا  دـنادیمن ! ار  ياهلأسم  وا 
ناشینید فیلاـکت  فیاـظو و  يهراـبرد  دناهدیـسر ، فیلکت  نس  هب  هزاـت  هک  یناـناوجون  زا  يرایـسب  تسا . روطنیمه  زین  یعرـش  لـیاسم 

يایح تسا . مومذم  ندیـشک  تلاجخ  رد  طیرفت  طارفا و  نیاربانب  دنـشکیم . تلاجخ  دننک  حرطم  ار  اهنآ  هک  نیا  زا  اما  دـنراد ، یتالاؤس 
یمرـشیب یگدیرد و  و  ییورمک ، نیب  لدتعم  طسوتم و  یتلاح  عقاو  رد  دراد و  زاب  تشز  راک  باکترا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  بولطم 

مینیبب دیاب  اهناملـسم  هحفـص 250 ]  ] ام تسا . هعماج  کی  یـشزرا  ماـظن  ریثأـت  تحت  ـالومعم  تسا ، تشز  يراـک  هچ  هک  نیا  اـما  تسا .
هانگ بکترم  رگا  میوشن . اهنآ  بکترم  ات  هدرک  یقلت  هانگ  ار  اـهنآ  ماـجنا  هتـسناد و  تشز  ار  ییاـهزیچ  هچ  یمالـسا  ینید و  ياـههزومآ 

. میـشکب تلاجخ  ددنـسپیم  ار  نآ  ادـخ  اما  تسا ، فرع  فالخ  رهاظ  هب  هک  يراـک  ماـجنا  زا  دـیابن  اـم  میـشکب . تلاـجخ  دـیاب  میدـش ،
 - تسا هانگ  تشز و  دنوادخ  دزن  هک  يراک  زا  ینعی  دنراد ؛ ار  تلاح  نیا  سکع  دنلفاغ ، ادـخ  روضح  زا  هک  مدرم  زا  يرایـسب  هنافـسأتم 

! دنـشکیم تلاجخ  دراد ، تسود  ار  نآ  ادـخ  هک  یلاح  رد  دندنـسپیمن  ار  نآ  مدرم  هک  يراک  ماجنا  زا  یلو  دـنرادن ، ییابا  هللااـب -  ذوعن 
مدرم دزن  ار  اهنامه  رگا  هک  دنوشیم  بکترم  ار  یناهانگ  اذل  و  تسا ، ناشلامعا  رظان  ادخ  هک  دننکیم  شومارف  تاقوا  زا  يرایسب  نانآ 
یبوخ يهیامرـس  دوشیم ، یمدآ  تلاجخ  بجوم  نارگید ، يولج  ندرک  هانگ  هک  نیمه  هتبلا  دوشیم . ناـشتلاجخ  بجوم  دـنهد ، ماـجنا 

، دـشاب هتـشادن  یمرـش  دـنوشب  وا  هانگ  هجوتم  نارگید  هک  نیا  زا  ناسنا  هدرکاـن  يادـخ  رگا  هک  ارچ  داد ؛ تسد  زا  ار  نآ  دـیابن  هک  تسا 
تلاجخ رتشیب  دنمهفب  ار  شهانگ  نارگید  هک  نیا  زا  ردق  ره  دروایب . رد  رفک  زا  رـس  هک  دنک  طوقـس  یکانلوه  يهطرو  هب  تسا  نکمم 

کی ره  هب  هجوت  هک  دریگیم  لکش  ناسنا  رد  داضتم  يهتـساوخ  ود  یهاگ  هک  تسا  نیا  رگید  هلأسم  تسا . رتشیب  شتاجن  دیما  دشکب ،
، رگید فرط  زا  دشاب و  مرتحم  زیزع و  مدرم  دزن  رد  دـهاوخیم  فرط  کی  زا  ناسنا  الثم ، دـماجنیب . ییایحیب  ای  ایح  هب  دـناوتیم  اهنآ  زا 
ار تشز  راک  نآ  هک  لوا  هبترم  يارب  ناسنا  تسا  نکمم  اجنیا  رد  تسا . عرـش  فالخ  یلمع  ماجنا  نآ ، ياضرا  يهمزال  هک  دراد  يزاین 

یفرط زا  دـگنجب و  شدوخ  اب  زور  ره  دـناوتیمن  نوچ  اـما  دـشکب ؛ تلاـجخ  دـنوشب  وا  هاـنگ  هجوتم  نارگید  هک  نیا  زا  دـهدیم ، ماـجنا 
هک نیا  يارب  ور ، نیا  زا  تسین . تشز  مه  اهردق  نآ  راک  نآ  هک  دـنکیم  نیقلت  شدوخ  هب  مکمک  دـیامن ، فرطرب  ار  شزاین  دـهاوخیم 
هک دوشیم  بجوم  تلاح  نیمه  دشکن . تلاجخ  وا  شیپ  ات  دشاب  درد  مه  وا  اب  هک  ددرگیم  یسک  لابند  دهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  هنادازآ 

یتشز حبق و  دنک و  هولج  يداع  يراک  مدرم ، دزن  رد  هانگ ، رارکت  رثا  رد  دشیم ، هتخانش  مومذم  ینید  يهعماج  رد  هک  يزیچ  جیردت ، هب 
تأرج نارگید  هک  تسا  ور  نیا  زا  دشاب ، هتشاد  دوجو  قسف  هب  رهاجت  یمالـسا  يهعماج  رد  دیابن  هدش ، دیکأت  هک  نیا  دوش . هتـشادرب  نآ 

هب ینلع و  ار  یهانگ  لعف  مدرم  یتقو  ددرگ . هانگ  هب  ناسنا  ندـش  هدولآ  زا  عناـم  هاـنگ ، ماـجنا  زا  تلاـجخ  دـننکن و  ادـیپ  هاـنگ  باـکترا 
نآ تمرح  رد  الـصا  هک  دـشکیم  اجنیا  هب  راک  مکمک  دزیریم و  اهنآ  رظن  رد  هحفـص 251 ]  ] هانگ نآ  حبق  دنداد  ماجنا  ناوارف  تاعفد 

ماما دیاش  هللااب -  ذایعلا  الصا -  دشابن ! تسرد  نآ  ثیدح  دیاش  دشاب !؟ مارح  راک  نیا  هک  مولعم  اجک  زا  دنیوگیم : دننکیم و  کیکـشت 
هللااب ذایعلا  هک -  مولعم  اجک  زا  ریذپاطخ ! يرـشب  تفرعم  تسا و  رـشب  مه  ماما  نوچ  دشاب ! هدشن  هجوتم  ار  بلطم  تسرد  مه  مالـسلاهیلع 

زا درادن  ییابا  یتح  درف ، هک  دـشکیم  ییاج  هب  راک  هللااب  ذایعلا  تسا !؟ هدـیمهف  تسرد  ار  ادـخ  یحو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هللا و تایآب  اوبذک  نأ  ياوسلا  اؤاسأ  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث  دیامرفیم : هرابنیا  رد  میرک  نآرق  تسا ! هتفگن  تسرد  مه  ادخ  دیوگب  هک  نیا 
ار ادـخ  تایآ  هدـش و  رفاک  هک  دـش  نیا  دـنتخادرپ  دـب  رادرک  تشز و  لامعا  نآ  هب  هک  نانآ  راـک  ماجنارـس  [ 219 [ ؛ نؤزهتـسی اهب  اوناک 

. دندادیم رارق  ازهتسا  دروم  ار  اهنآ  هدرک ، بیذکت 

تلاجخ اب  ایح  توافت 
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ندیـشک تلاجخ  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هک  ارچ  مینادـب ؛ يواسم  تلاـجخ  موهفم  اـب  ار  اـیح  موهفم  دـیابن  هک  دـش  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 
ناشفیاظو دننزب ، ار  ناشفرح  دـنناوتیمن  یتلاجخ  دارفا  دروآیم . دوجو  هب  درف  يارب  ار  یناوارف  تالکـشم  هک  دوشیم  یقلت  صقن  یعون 

ناسنا رد  یتلاح  زا  ترابع  یتخانش ، ناور  ياهدیدپ  ناونع  هب  ایح  لصا  دنشاب . هتشاد  لاعف  يروضح  هعماج  رد  دنهد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار 
بیع هک  دـشاب  هتـشاد  يدوـبمک  صقن و  ناـسنا  رگا  رگید ، تراـبع  هب  دـیآیم . دـیدپ  راـجنهان  يراـک  اـی  بیع  روـهظ  ماـگنه  هک  تسا 

مرش ایح و  نآ  هب  احالطصا  هک  دهدیم  تسد  وا  هب  یتلاح  دنوش ، هجوتم  نارگید  هک  دنزب  رـس  يو  زا  یتشز  راتفر  ای  دوشیم و  بوسحم 
یتقو يدارفا  نینچ  دنـشابیم . تفارـش  تمارک و  بلاـط  دـنلیاق و  شزرا  دوخ  يارب  هک  تسا  یناـسک  صوصخم  تلاـح  نیا  دـنیوگیم .

هک تسا  نیا  مینک  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  يرگید  يهتکن  دنوشیم . يراسمرش  تلاح  راچد  دنوشیم ، دوخ  تشز  راتفر  ای  صقن و  هجوتم 
نیا هب  یگتـسب  هکلب  دوشیمن ، يدب  یبوخ و  هب  فصتم  هسفن  دح  یف  یناور ، تالاح  یقالخا و  تافـص  ریاس  دـننام  ایح  یـشزرا ، رظن  زا 

دح یبوخ ، راک  ره  الوصا  هک  میدرک  هراشا  هحفص 252 ] . ] دشاب هتـشاد  بسانت  یقالخا  فادها  ناسنا و  حلاصم  اب  هزادنا  هچ  ات  هک  دراد 
فرط ود  رد  نبج »  » و روهت »  » دـب تفـص  ود  نیب  تسا  ياهدیدنـسپ  یقالخا  تفـص  تعاجـش » ، » الثم طیرفت . طارفا و  نیب  تسا  یلادـتعا 

عقاو رد  هک  دزرویم  رارـصا  نارگید  زا  اهنآ  نتـشادهگن  یفخم  رد  دـنادیم و  صقن  بیع و  ار  ییاهزیچ  ناـسنا  یهاـگ  طـیرفت . طارفا و 
هک نـیا  ضحم  هـب  اـما  دـیآیم ، شیپ  شیارب  یلاؤـس  سرد  سـالک  رـس  هـک  دـیریگب  رظن  رد  ار  يزوـمآشناد  دنتـسین . صقن  فـعض و 

تاملک و دـننکیم و  ندـیزرل  هب  عورـش  شیاهتسد  دوشیم و  خرـس  شاهرهچ  دـتفایم ، شپت  هب  شبلق  دـسرپب ، ار  شلاؤس  دـهاوخیم 
ار ملاؤس  مدیـشک  تلاـجخ  دـهدیم : خـساپ  يدرک ؟ نینچ  ارچ  هک  دوش  لاؤس  يو  زا  رگا  دـیامن . ادا  دـناوتیمن  یتسرد  هب  ار  اـهترابع 

وربآ دهاوخیم  ناسنا  هک  اجنآ  زا  دناهدش . وا  صقن  هجوتم  نارگید  دنادب  ناسنا  هک  دنوشیم  ادیپ  اجنیا  زا  تلاجخ  الوصا  منک . حرطم 
هب هک  يدرف  دوشیم . تلاجخ  تلاح  راچد  دناهدرب ، یپ  وا  بیع  فعـض و  هب  نارگید  دـنکیم  ساسحا  یتقو  دـشاب ، ظوفحم  شتمارک  و 

یتیعقوم رد  رگا  دراد ، ابا  راک  نیا  زا  هراومه  دنوشب ، وا  صقن  هجوتم  نارگید  ادابم  هک  نیا  زا  دیوگب و  نخـس  عمج  رد  دـناوتیمن  یبوخ 
عون ره  ندروآ  تسد  هب  اما  دشکیم . تلاجخ  دنزب ، ار  شفرح  دـناوتیمن  یتسرد  هب  نوچ  دـشاب ، نتفگ  نخـس  هب  روبجم  هک  دریگب  رارق 

ار عمج  رد  نتفگ  نخـس  ییاناوت  نم  هک  دـنک  نیقلت  شدوخ  هب  ناسنا  رگا  لاثم  نیا  رد  دراد . ناوارف  تسراـمم  نیرمت و  هب  زاـین  ییاـناوت 
ياهترابع یتح  هک  دنکیم  ادـیپ  ار  ییاناوت  نیا  دـهد ، ماجنا  نآ  يور  ییاهنیرمت  دـنک و  عورـش  هداس  ياهترابع  زا  زین  المع  مراد و 

زاب لماکت  زا  ار  ناسنا  اریز  تسا ؛ دـب  ندیـشک  تلاجخ  عون  نیا  دـشکب . تلاجخ  هک  نیا  نودـب  دـنک ، نایب  زین  يرتینالوط  رتهدـیچیپ و 
دنکیمن ادیپ  مه  یلماکت  دشر و  ور ، نیا  زا  دونشیمن و  مه  ار  شباوج  اعبط  دسرپیمن ، لاؤس  هک  ییوجـشناد  ای  زومآشناد و  درادیم .

کی زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ندیـشک  تلاجخ  عون  نیا  لیلد  درادن . ار  راک  نیا  ییاناوت  دـنک ، ینارنخـس  یعمج  رد  دـهاوخب  انایحا  رگا  و 
ار دوخ  هک  هدـش  نیا  أـشنم  ینیبمک  دوخ  تسرداـن و  تواـضق  نیا  رگید ، يوس  زا  هدرک و  ضرف  شدوخ  يارب  ار  یموهوم  فعـض  وس ،
ات دـسرپیمن  نارگید  زا  ار  دوخ  ياههتـسنادن  ناسنا  یهاـگ  نینچ  مه  دراد . هگن  یفخم  نارگید  دـید  زا  ار  نآ  اذـل  دـنیبب و  صقن  ياراد 
هب دسرپیمن  ملعم  زا  ار  دوخ  تالاکـشا  سرد ، سالک  رد  هک  يزومآشناد  لثم  هحفص 253 ] [ ؛ ددرگ راکـشآ  ناشیا  رب  يو  لهج  ادابم 

نیا زا  دـننکیم . ادـیپ  یهاگآ  يو  صقن  هب  تبـسن  نارگید  تسا و  هدرک  فارتعا  دوخ  لهج  هب  راـک  نیا  اـب  دـنکیم  رکف  هک  لـیلد  نیا 
: دیوگب تحارص  هب  هک  نیا  زا  اما  دنادیمن ، ار  نآ  خساپ  هک  دوش  هدیـسرپ  یلاؤس  یناحور  یـصخش  زا  الثم -  هک -  تسا  یماگنه  رتدب ،

هجوتم نارگید  دنک  فارتعا  دوخ  لهج  هب  رگا  هک  تسا  تسرد  تسا . دب  رایسب  ندیشک  تلاجخ  عون  نیا  دشکیم . تلاجخ  منادیمن ،» »
راک نیا  دنک ؟ هارمگ  ار  مدرم  دـهدب و  هابتـشا  خـساپ  دـنوشن ، وا  لهج  هجوتم  نارگید  هک  نآ  يارب  دـیاب  ایآ  اما  دـنوشیم ، وا  رد  یـصقن 

هب نارگید -  دهاوخیمن  ناسنا  تسا و  صقن  دوبمک و  لهج ، نتـسنادن و  دنچ  ره  ددرگ . التبم  يرتالاب  بیع  هب  ناسنا  ات  دوشیم  بجوم 
هب دیاب  هک  ییاج  رد  رگا  اما  دنـشاب ، ربخاب  هیـضق  نیا  زا  دـشاب -  هتـشادن  لهج  لیاسم  نآ  هب  تبـسن  دـنراد  عقوت  يو  زا  هک  یناسک  هژیو 
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رد دوب . دهاوخ  کیرش  نانآ  هانگ  رد  دزادنیب ، هانگ  هب  ار  نارگید  هابتـشا ، خساپ  نداد  اب  دزرو و  عانتما  راک  نیا  زا  دنک ، رارقا  دوخ  لهج 
زا یکی  دـهدب . رظن  درادـن ، یهاگآ  اهنآ  هب  تبـسن  هک  یلیاـسم  يهراـبرد  دـیابن  ناـسنا  هک  هدـش  دـیکأت  بلطم  نیا  رب  يرایـسب  تاـیاور 

احیرـص دـینادیمن ، ار  نآ  خـساپ  هک  دندیـسرپ  یلاؤس  امـش  زا  رگا  هک  تسا  نیا  دـناهدومرف  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هک  ییاـهشرافس 
میلعت ناـشنادرگاش  هب  ار  هلأـسم  نیا  دـندرکیم  یعـس  ـالمع  ینعی  دـندوب ؛ هنوگنیا  ییاـبطابط  همـالع  موحرم  [ 220 . ] منادیمن دـییوگب :

دندرکیم و یلمأت  زین  تاقوا  یهاگ  منادیمن . دنتفگیم : تحارـص  اب  ناشیا  میدیـسرپیم و  ناشیا  زا  ار  یلاؤس  ام  دـشیم  اهراب  دـنهدب .
سفن اب  داهج  یعون  دوخ  نیا  دنیوگب . ار  منادیمن »  » يهملک هک  دنتـشاد  دمعت  ناشیا  تفگ . خـساپ  ناوتیم  هنوگنیا  دـینیبب ، دـنتفگیم :

بجاو و يهلأسم  زا  ندرک  لاؤس  ماقم  رد  ییورمک  نیاربانب ، درادیم . زاب  ایر  بجع و  كانلوه  يهطرو  هب  نداـتفا  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا 
خـساپ نداد  بجوم  ییورمک  نیا  هک  یتروص  رد  دنادیمن -  ار  نآ  خـساپ  ناسنا  هک  یلاؤس  هب  نداد  باوج  ماقم  رد  ییورمک  نینچ  مه 

دح یف  بیع  ندـناشوپ  دراوم ، یخرب  رد  هتبلا  دـنیآیمن . رامـش  هب  بولطم  يایح  قیداصم  زا  مادـک  چـیه  تسا و  مومذـم  ددرگ -  طـلغ 
هحفص . ] دوشن بوخ  ياهراک  زا  ناسنا  ندنامزاب  بجوم  مه  دنکن و  التبم  هانگ  هب  ار  ناسنا  مه  هک  نیا  هب  طورـشم  درادن ، لاکـشا  هسفن 

دنکیم مورحم  تالامک  يرایسب  زا  ار  دوخ  دوش ، رهاظ  عامتجا  رد  دشکب  تلاجخ  دراد  هک  يوضع  صقن  لیلد  هب  ناسنا  رگا  الثم ، [ 254
لیذ دراوم  زا  یکی  مومذـم ، ياهندیـشک  تلاجخ  أشنم  تفگ : ناوتیم  عومجم  رد  ددرگیم . التبم  رتگرزب  بتارم  هب  ییاـهصقن  هب  و 

رب دناوتیم  تسرامم  نیرمت و  اب  تسین و  هنوگنیا  هک  یلاح  رد  دراد ، یفعـض  صقن و  دـنکیم  لایخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  ای  تسا :
صقن نیا  رگا  اما  دراد ، يدوبمک  صقن و  عقاو ، هب  ناسنا  هک  تسا  یناـمز  رگید ، تلاـح  دـیآ . قیاـف  دوخ  یلاـیخ  صقن  موهوم و  فعض 

هک نیا  ياج  هب  نداد ، طلغ  خـساپ  لثم  دوشیم ؛ گرزب  ناهانگ  اسب  هچ  رتـالاب و  ياـهصقن  هب  ناـسنا  يـالتبا  بجوم  دـنکن  ادـیپ  روهظ 
مـسا رگا  ددرگ . یناسنا  تالامک  بسک  عنام  اما  دماجنین ، هانگ  هب  يدوبمک  صقن و  دنچ  ره  هک  تسا  نیا  رگید  دروم  منادیمن . دیوگب :

نیا دنربب و  یپ  شبویع  هب  نارگید  دهاوخن  ناسنا  هکنیا  فرص  اما  دنتسه . مومذم  يایح  قیداصم  زا  یگمه  میراذگب ، ایح  ار  دراوم  نیا 
هک یناسک  دشاب . زین  یبولطم  رما  اسب  هچ  درادـن ، یلاکـشا  اهنت  هن  دـشاب ، هتـشادن  نارگید  صخـش و  نآ  دوخ  يارب  ییوس  بقاوع  تلاح 

اهنآ زا  یتشز  راتفر  البق  رگا  الثم ، دننک ؛ هجوت  تسه  ناشدوجو  رد  هک  یبیع  هب  مه  ناشدوخ  دـنرادن  تسود  یتح  تسا ، دایز  ناشیایح 
نیا دنـشکیم . تلاجخ  دـناهدرک  البق  هک  یتشز  راک  ندروآ  رطاـخ  هب  زا  یتح  ینعی  دـنروایب ؛ داـی  هب  ار  نآ  دـنهاوخیمن  تسا ، هدز  رس 
يو دنوش و  هجوتم  نارگید  ادابم  ات  دنکن  رارکت  ار  تشز  راک  نآ  رگید  راب  يارب  ناسنا  دوشیم  بجوم  اریز  تسا ؛ یبوخ  تفص  تلاح ،

. دشکب تلاجخ  اددجم 

ایح نیرتبولطم 

رد میراد ؟ مه  ادـخ  زا  بولطم  يایح  ای  دیـشک  تلاـجخ  اـهناسنا  زا  دـیاب  طـقف  اـیآ  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  یلاؤس 
دح هچ  ات  دشکیم  تلاجخ  نآ  زا  ناسنا  هک  یتشز  راک  نآ  الوا ، هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  نآ  شزرا  ایح و  يهبترم  مییوگب ، دـیاب  خـساپ 
نآ ینعی  دـهدیم ؛ ماجنا  ار  تشز  راک  نیا  یـسک  هچ  لـباقم  رد  اـثلاث ، و  دراد ، هجوت  نآ  یتشز  هب  هزادـنا  هچ  ناـسنا  اـیناث ، تسا ، تشز 

ناشنامیا هک  یناسک  تسا . رادروخرب  راـبتعا  تیمها و  زا  ناـسنا  دزن  رد  هزادـنا  هچ  اـت  دـنکیم  هدـهاشم  ار  تشز  راـک  نیا  هک  یـصخش 
تلاجخ هحفـص 255 ]  ] طرـش دنـشکیمن . تلاجخ  ادخ  زا  دنلفاغ ، دوخ  یگدنز  نوؤش  همه  رد  لاعتم  يادخ  روضح  زا  تسا و  فیعض 

اما تسا ، رـضاح  اج  همه  رد  ادخ  دنادب  ناسنا  هکنیا  فرـص  اذل  تسا . هدید  ار  وا  تشز  راک  یـسک  دنادب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ندیـشک 
. دـشکب تلاجخ  ادـخ  زا  دوش ، یهانگ  بکترم  رگا  هک  دوشیمن  ثعاـب  دـشاب ، هتـشادن  هجوت  ادـخ  روضح  هب  دـیاش  دـیاب و  هک  هنوگنآ 
وا هک  یتشز  ياهراک  نداد  ماـجنا  اـب  دـنک ، كرد  رتهب  ار  ادـخ  تمظع  زین  دـشاب و  هتـشاد  هجوت  ادـخ  روضح  هب  رتشیب  ردـق  ره  ناـسنا 

شزرا دـنرادروخرب ، يزاتمم  یعامتجا  تیعقوم  ای  الاب و  ماقم  زا  هک  یناسک  يارب  الومعم  ناسنا  دـشکیم . تلاـجخ  رتشیب  ددنـسپیمن ،
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ناکدوک و لـباقم  رد  اـما  دـشکیم . تلاـجخ  رتشیب  دوش ، یتشز  راـتفر  بکترم  اـهنآ  روضح  رد  رگا  ور ، نیا  زا  تسا . لـیاق  يرتشیب 
یهاگ دراد . دوجو  رتمک  تلاح  نیا  تسا ، هدـش  ینامدوخ  اهنآ  اب  ناسنا  هک  یناتـسود  ای  دـنرادن و  ییالاب  یعامتجا  تیعقوم  هک  یناسک 

تلاـجخ تسا  هدـید  ار  نآ  ادـخ  هک  نیا  زا  اـما  دـشکیم ، تلاـجخ  دوـش  عـلطم  وا  تشز  راـک  زا  یکدوـک  هک  نیا  زا  یتـح  ناـسنا  مـه 
رد هک  يرافغتـسا  مینک ؛ رافغتـسا  دوخ  تلاح  نیا  زا  دـیاب  ام  میاهدرکن . كرد  ار  ادـخ  تمظع  اـم  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  دـشکیمن !

رافغتـسا كرفغتـسا  ینا  میناوخیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترایز  زا  سپ  ياعد  رد  تسا . هدش  هدیمان  ایح » رافغتـسا   » ام تایاور  اهاعد و 
رگید هک  دریگب  میمـصت  دشکب و  تلاجخ  ورنیا  زا  و  تسا ، هاگآ  وا  راک  یتشز  هب  ادخ  هک  نیا  هب  دنک  هجوت  راک  هانگ  ناسنا  رگا  ءایح .

شتمظع هک  ییادـخ  روضح  رد  ناـسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا . هداد  ماـجنا  ار  اهرافغتـسا  نیرتـهب  زا  یکی  دـنکن ، رارکت  ار  هاـنگ  نآ 
، ایح نیرتهب  سپ  دشکن !؟ مه  تلاجخ  هدرک و  یهن  ار  نآ  ادخ  هک  دهد  ماجنا  يراک  تیاهنیب ، زین  وا  هب  ناسنا  جایتحا  تسا و  تیاهنیب 
هب تولج  تولخ و  رد  دنتـسه و  ام  لامعا  رظان  هتـشرف  ود  هک  میدقتعم  ام  يهمه  ادـخ . ناگتـشرف  زا  يایح  سپـس  تسا و  ادـخ  زا  يایح 

هتبلا مینکن ؟ مرش  تسا و  دنسپان  تشز و  هک  میهد  ماجنا  يراک  اهنآ  روضح  هب  ملع  اب  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دنلوغشم . ام  لامعا  تبث 
رد اما  دـنوشیم ، یقلت  تشز  دراد ، دوجو  اـهناسنا  نیب  هک  یطباور  عون  لـیلد  هب  مه  نآ  فرع ، رد  اـهراک  یخرب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

دیاب تسا ، هداد  ماجنا  یتشز  راک  هعماج  فرع  رد  نوچ  دوش ؛ رضاح  عامتجا  رد  ریز  سابل  اب  ناسنا  رگا  لاثم ، يارب  دنتـسین . تشز  عقاو ،
دوخ تسا ، يو  لامعا  رظان  ادخ  هک  لیلد  نیا  هب  ناسنا  هناخ -  رد  الثم  دنتـسین -  نارگید  هک  ییاج  رد  درادن  یموزل  اما  دشکب . تلاجخ 
درف رگا  دـشکب . تلاجخ  تسا ، ندـش  هنهرب  نآ  يهمزال  هک  مامحتـسا ، ریظن  ییاـهراک  هحفـص 256 ]  ] ماـجنا زا  دزادـنیب و  تمحز  هب  ار 

رد دـناوتیم  ادـخ  هک  ارچ  درادـن ؛ یتشز  دـنیبب ، ار  ناسنا  لاح  نآ  رد  ادـخ  رگا  اـما  تسا ، تشز  دـنیبب  تلاـح  نآ  رد  ار  ناـسنا  يرگید 
رب یتح  اـم و  بلق  رب  اـم ، نطاـب  رب  دراد ؛ هطاـحا  اـم  زیچ  همه  رب  وا  هنهرب . هچ  دـشاب و  هدیـشوپ  هچ  دـنیبب ، ار  ناـسنا  ندـب  تـالاح  يهمه 

هدرک و یهن  ار  يراک  دنوادخ  هک  دیشک  تلاجخ  ادخ  زا  دیاب  ییاج  رد  درادن . انعم  ادخ  زا  ندیشک  تلاجخ  اجنیا ، ام . ینهذ  تاروطخ 
روضح رد  رگا  هک  دنتسه  روما  زا  يرایسب  درادن . تلاجخ  تسا . هدومرف  رما  نادب  ادخ  هک  يراک  نداد  ماجنا  تسا . هتـسناد  تشز  ار  نآ 
ضرع ادخ  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  درادن . یتشز  دنیبب  ادخ  رگا  اما  تسا ، تشز  دنوش  ماجنا  نارگید 

هب دومرف : يو  هب  دـنوادخ  منک ، هدـنز  دوخ  لد  رد  ار  وت  دای  منک و  هجوت  وت  هب  مشکیم  تلاجخ  تالاح  زا  یـضعب  رد  نم  ایادـخ ! درک :
هک تالاح ، زا  یـضعب  رد  [. 221 . ] لاح لک  یلع  نسح  يرکذ  نا  یـسوم  اـی  تسین : تشز  یلاـح  چـیه  رد  نم  هب  هجوت  ندوب و  نم  داـی 

يراک چیه  رد  ادخ  دای  دهد . ماجنا  ار  دوخ  راک  ادخ  دای  اب  ناسنا  هک  تسا  بحتـسم  دنـشاب ، تالاح  نیرتتشز  زا  ناسنا  نامگ  هب  دیاش 
هک میـشکب  تلاجخ  یـسک  زا  دـیاب  ینامز  ام  مینک . یفخم  ادـخ  زا  ار  زیچ  چـیه  میناوتیمن  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب  اـصوصخ  تسین ، تشز 
هب تبسن  اما  دشاب ، تشز  یـصخش  هب  تبـسن  يراک  تسا  نکمم  نینچ  مه  دوشیم . یقلت  تشز  درف  نآ  رظن  زا  هک  میهد  ماجنا  ار  يراک 

. تسا تشز  دشاب  هتشاد  يرگید  اب  ار  هطبار  نیا  رگا  اما  تسین ، تشز  دراد ، دوخ  رـسمه  اب  رـسمه  هک  ياهطبار  الثم ، هن . رگید  یـصخش 
، نیرتـهب زا  یکی  اـیح  نیارباـنب  تسا . مومذـم  ندیـشک  تلاـجخ  عون  نیا  درادـن . ییاـنعم  ندیـشک  تلاـجخ  اـیح و  ییوشاـنز  طـباور  رد 

نیرتهب دوش . التبم  تشز  ياهراک  هب  ناسنا  هک  دوشیم  نیا  زا  عنام  اریز  دیآیم ؛ رامش  هب  ناسنا  ياهوخ  قلخ و  نیرترثؤم  نیرتهدنزرا و 
[222 [ ؛ هل ءایح  نمل ال  نامیا  ال  تسا : هدمآ  زین  تیاور  رد  تسا و  ایح  دنک ، ظفح  ناهانگ  اهیگدولآ و  زا  ار  ناسنا  دـناوتیم  هک  يزیچ 

هحفص 257] . ] درادن ایح  درادن  نید  هک  یسک  223 ؛] [ ؛ هل نید  نمل ال  ءایح  ال  و : درادن ! نامیا  درادن  ایح  هک  یسک 

مالسا مکحم  هیاپ  تیبلها ، تبحم 

هراشا
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ادجنم ریرحلا  دجربزلاب و  افوفحم  رون  نم  اروس  یلاعت  كرابت و  نا هللا  بدنج  نبا  ای  تیبلالها  انبح  مالسالا  ساسا  ساسا و  ءیش  لکل  و 
لوط نم  دابکالا  تجـضن  رجانحلا و  بولقلا  تغلب  غامدلا و  یلغ  اذاف  انئادعا  نیب  انئایلوا و  نیب  روسلا  اذـه  برـضی  جابیدـلا  سدنـسلاب و 

مهمجلا دـق  هللا  ءادـعا  نیعالا و  ذـلت  سفنالا و  یهتـشت  ام  اهیف  مهل  هزرح  هللا و  نما  یف  اوناـکف  هللا  ءاـیلوا  روسلا  اذـه  یف  لـخدا  فقوملا 
ءایلوا مهیلا  رظنیف  [ 224 « ] رارـشالا نم  مهدـعن  انک  الاجر  يرن  انل ال  ام   » نولوقیف مهل  هللا  دـعا  ام  یلا  نورظنی  مه  قرفلا و  مهعطق  قرعلا و 

راـفکلا نم  اونما  نیذـلا  مویلاـف   » هلوق و  [ 225 « ] راـصبالا مهنع  تغاز  ما  ایرخـس  مهانذـختا   » لـجوزع هلوق  کلذـف  مهنم  نوکحـضیف  هللا 
. باسح ریغب  ۀنجلا  هللا  هلخدا  الا  ۀملکب  انئایلوا  نم  انمؤم  ناعا  نمم  دحا  یقبی  الف  [ 226 « ] نورظنی کئارالا  یلع  نوکحضی 

مالسا ساسا  تیبلها ، تبحم 

باطخ هک  ترضح  هحفص 258 ]  ] نآ ینارون  مالک  زا  میشاب و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  بتکم  رد  یتاسلج  داد  قیفوت  هک  میرکاش  ار  ادخ 
یبلطم مینکیم . رورم  مه  اب  ار  فیرـش  تیاور  نیا  شخب  نیرخآ  هللاءاشنا  هسلج  نیا  رد  میربب . هرهب  دناهدرک  نایب  بدنج  نب  هللادـبع  هب 

زیچ ره  تیبلالها ؛ انبح  مالـسالا  ساسا  ساسا و  ءیـش  لکل  و  دنیامرفیم : هک  تسا  نیا  دنراد  هراشا  نآ  هب  تمـسق  نیا  رد  ترـضح  هک 
تیبلها تبحم  هناخ ، نآ  نوتـس  هیاپ و  هک  تسا  ياهناخ  ریظن  مالـسا  یترابع ، هب  تسا . تیبلها  اـم  تبحم  مالـسا ، هیاـپ  دراد و  ياهیاـپ 

رذگ رد  ياهناخ  نینچ  دنامب . اجرباپ  ینالوط  ياهلاس  دناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  یمکحم  ياههیاپ  رگا  نامتخاس  کی  تسا . مالـسلامهیلع 
گـنر و ریمعت و  یمک  اـب  تسا ، مکحم  شیاـههیاپ  نوچ  اـما  دوش ، بارخ  شراوید  رد و  هایـس و  فیثـک و  شرهاـظ  تسا  نکمم  ناـمز 

مینزب نغور  گـنر و  مه  هـچ  ره  دـشاب ، هتـشادن  یمکحم  ساـسا  هیاـپ و  رگا  اـما  درک . بـترم  زیمت و  ار  نآ  ناوـتیم  تاـنییزت  نـغور و 
مکحم و هیاپ  نآ  رگا  هک  دراد  ياهیاپ  تیاور  نیا  بسح  هب  زین  مالـسا  تخیر . دـهاوخ  ورف  یبالیـس  ای  ناراب  داـب و  اـب  درادـن و  ياهدـیاف 

شرهاظ دوش و  عقاو  یتافآ  ثداوح و  ضرعم  رد  تسا  نکمم  دـنچ  ره  دـنام ؛ دـهاوخ  یقاب  مه  هعماج  درف و  مالـسا  ياـنب  دـشاب  اـجرباپ 
مالسا ساسا  هیاپ و  مالـسلامهیلع  تیبلها  تبحم  ارچ  هک  تسا  بلطم  نیا  نییبت  قیقحت و  تسا  مهم  اجنیا  رد  هچنآ  دنیبب . ییاهبیـسآ 
دوجو بلطم  نیا  رب  یلیلد  تیاور و  هیآ و  هچ  هک  نیا  ینعی  تاـبثا  ماـقم  توبث . ماـقم  کـی  دراد و  تاـبثا  ماـقم  کـی  هلأـسم  نیا  تسا ؟

تایآ و نینچمه  تسا . مالـسلامهیلع  تیبلها  تبحم  مالـسا  ساسا  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  دنتـسم و  کـی  تیاور  نیمه  دوخ  ـالثم  دراد ؛
تبحم مالـسا  ساـسا  هک  تسا  هنوـگچ  ـالوصا  هک  هلأـسم  نیا  نییبـت  ینعی  توـبث  ماـقم  اـما  دراد . دوـجو  هنیمز  نیا  رد  يرگید  تاـیاور 

ود زا  تسا ؟ نئمطمان  تسـس و  ناسنا  نید  هیاپ  دـشابن  مالـسلامهیلع  تیبلـها  هب  تدارا  تبحم و  رگا  ارچ  تسا . مالـسلامهیلع  تیبلـها 
هک ياهلدا  زا  رظن  فرـص  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  تسا . توبث  ماقم  تسا  ام  رظن  دـم  رتشیب  اـجنیا  رد  هچنآ  تاـبثا ، توبث و  ماـقم 

دوجو مالـسلامهیلع  تیبلـها  تبحم  مالـسا و  نیب  ياهطبار  نینچ  هنوگچ  ارچ و  ـالوصا  یتوـبث »  » رظن زا  دـنکیم ، تاـبثا »  » ار هلأـسم  نیا 
؟ دراد

تیبلها تبحم  اب  نید  هطبار  نییبت 

لکش لماع  ود  ریثأت  تحت  هحفـص 259 ]  ] لقادح زین  ادـخ  اب  ناسنا  طابترا  تسا . هدامآ  ادـخ  ناسنا و  نیب  هطبار  داجیا  يارب  نید  الوصا 
دراد ییادـخ  راگدـیرفآ و  ملاع  نیا  هک  نیا  هب  تبـسن  ناسنا  ادـتبا  یفطاـع . لـماع  يرگید  و  یتفرعم ، یتخانـش و  لـماع  یکی  دریگیم :

، مود هلحرم  رد  نیا و  زا  سپ  تسا . وا  زا  ناسنا  ياهتمعن  مامت  هک  دراد  یتمعن  یلو  ناهج  نیا  هک  نیا  هب  تبـسن  دنکیم ؛ ادیپ  تخانش 
، تفرگ لکـش  ناسنا  دوجو  رد  تبحم  نیا  تخانـش و  نیا  رگا  دوش . ادـیپ  تمعن  یلو  راگدـیرفآ و  نیا  هب  تبـسن  یتبحم  شلد  رد  دـیاب 
تخانـش و زا  دـح  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اما  ددرگیم . مهارف  تسا ، نید  فدـه  هک  ادـخ  اب  ناسنا  طابترا  يارب  مزال  هنیمز  هاـگنآ 

رایسب خیرات  لوط  رد  تسین . یفاک  دنک  انب  میقتـسم  طارـص  ادخ و  حیحـص  شتـسرپ  ساسا  رب  ار  شایگدنز  ناسنا  هک  نآ  يارب  هفطاع ،
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لطاب یفارحنا و  مسر  هار و  دیاقع و  راکفا و  اما  تسا ، هدوب  ناشلد  رد  وا  تبحم  مه  دـناهدوب و  هتخانـش  ار  ادـخ  مه  هک  یناسک  دـناهدوب 
الا مهدـبعن  ام  دـناهدوب : دـنوادخ  هب  برقت  ناـهاوخ  دناهتـشاد و  هجوت  ادـخ  هب  زین  اـهتسرپتب  یتح  میرک ، نآرق  حیرـصت  هب  دناهتـشاد .

نابز زا  نینچ  مه  میتسرپیمن . دـننادرگ ، کیدزن  ادـخ  هب  رتشیب  هچره  ار  ام  هک  نیا  يارب  زج  ار  اـهنآ  اـم  [ 227 [ ؛ یفلز هللا  یلا  اـنوبرقیل 
ناسنا هک  نیا  فرص  نیاربانب  دنتـسه . دنوادخ  دزن  ام  ناعیفـش  اهتب ]  ] اهنیا [ 228 [ ؛ هللا دنع  انؤاعفش  ءالؤه  دنکیم : لقن  نینچ  ناکرـشم 

تسار و هار  رد  نتفرگ  رارق  يارب  دـنک ، کـیدزن  وا  هب  ار  دوخ  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  لد  رد  وا  زا  یتبحم  هقـالع و  دسانـشب و  ار  ادـخ 
هلأسم دیحوت »  » هلأسم زا  دعب  هک  تسا  اجنیمه  زا  مینادـب . زین  ار  برقت  یکیدزن و  نیا  هار  تسا  مزال  تسین و  یفاک  تداعـس  هب  ندیـسر 

ایبنا ندمآ  اب  اما  دهد . ناشن  رشب  هب  ار  شدوخ  هب  برقت  حیحص  هار  نانآ  قیرط  زا  ات  هداتـسرف  ار  ناربمایپ  دنوادخ  دوشیم . حرطم  توبن » »
مارم و اـههقرف ، بهاذـم ، دنتـسه ؛ اـیبنا  زا  يوریپ  یعدـم  هک  یناـسک  مـینیبیم  اـم  دوـشیمن . ماـمت  تیادـه  هلأـسم  هـمه  زاـب  ییاـهنت  هـب 
هک میراد  ضقانتم  داضتم و  هاگ  فلتخم و  ياهمسر  هار و  دـیاقع و  ارآ و  اـب  تلم  ود  داـتفه و  مالـسا ، رد  دـنراد . یفلتخم  ياهکلـسم 
هک تسا  ور  نیمه  زا  تسا و  مزال  ياهلمکت  تیادـه ، راک  مامتا  يارب  نیاربانب  دـنراد . ار  متاخ  یبن  زا  يوریپ  یناملـسم و  ياعدا  یگمه 
رد دنـشاب . ربماـیپ  نآ  زا  سپ  مدرم  عجرم  أـجلم و  اـت  هداد  رارق  وا  يارب  ینانیـشناج  هحفـص 260 ]  ] ایـصوا و يربمایپ ، ره  زا  سپ  دنوادخ 

قـشمرس امنهار و  نانآ  راتفر  راـتفگ و  هک  هداد  رارق  ینانیـشناج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يارب  لاـعتم  يادـخ  زین  مالـسا 
هدش و هداد  رارق  مالسلامهیلع  تیبلها  تبحم  مالـسا  ساسا  ارچ  دوشیم  نشور  هک  تسا  اجنیا  دنـشاب . ترـضح  نآ  زا  سپ  ناناملـسم 

. دراد دوجو  تیبلها  تبحم  مالسا و  ياقب  نیب  اتوبث »  » ياهطبار هچ 

تیاده هیاپ  تلاسر و  دزم  تیبلها ، تبحم 

هدیـسر ام  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  قیرط  زا  مینادیم  مالـسا  زا  نایعیـش  ام  هک  ار  هچنآ  دـصرد  دون  زا  شیب  درک  اعدا  ناوتیم  تأرج  هب 
زا دنشاب . لفاغ  ای  لهاج  رما  نیا  هب  تبسن  دوخ  تسا  نکمم  نانآ  هچرگ  تسا ، قداص  زین  ناناملسم  قرف  ریاس  دروم  رد  هیـضق  نیا  تسا .

نامزلارخآ تما  رب  دنوادخ  هک  یتمعن  نیرتگرزب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یمارگ  دوجو  زا  دعب  مییوگب  میناوتیم  ورنیا 
هب نرق  هس  ود  لوط  رد  نانآ  تسا . مالسلامهیلع  نیموصعم  تیبلها  سدقم  راونا  دوجو  تمعن  تسا ، هتشاد  ینازرا  نانآ  هب  هداهن و  تنم 

ار یلمع  ییاهوگلا  نارود ، نیا  ینامز  ریغتم  طیارـش  هب  هجوت  اب  نینچ  مه  دـندرک و  نایب  مدرم  يارب  ار  مالـسا  قیاقح  فراـعم و  جـیردت 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  دـندرک . هضرع  دوخ  ناوریپ  هب  یعامتجا  فلتخم  طیارـش  اـب  دروخرب  يارب 
امـش زا  یـشاداپ  تلاـسر ]  ] نآ يازا  هب  : » وـگب [ 229 [ ؛ یبرقلا یف  ةدوـملا  ـالا  ارجأ  هیلع  مکلئـسأ  ـال  لـق  دـیامرفیم : ملـس  هلآ و  هـیلع و 

، دـهاوخیمن دزم  رجا و  شتلاسر  يارب  مدرم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  املـسم  متیبلـها ». يهراـبرد  یتسود  رگم  مهاوخیمن 
هک دنادیم  دنوادخ  و  تسا ؛ میقتـسم  طارـص  رد  نانآ  نداهن  ماگ  تیاده و  دهاوخیم  مدرم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ 
هک هیآ  نیا  اـب  دـینک  هسیاـقم  ار  روکذـم  هیآ  دریذـپیمن . تروـص  ناـنآ  هـب  کـسمت  مالـسلامهیلع و  تیبلـها  دوـجو  یب  تیادـه ، نـیا 
زج مهاوخیمن ، امش  زا  يرجا  تلاسر ]  ] نیا رب  : » وگب [ 230 [ ؛ الیبس هبر  یلا  ذختی  نأ  ءاش  نم  الا  رجأ  نم  هیلع  مکلئسأ  ام  لق  دیامرفیم :
هک دـهدیم  ناـشن  ینـشور  هب  هیآ  ود  نیا  نتـشاذگ  مه  راـنک  دریگ ». شیپ ] رد   ] شراـگدرورپ يوس  هب  یهار  دـهاوخب  سک  ره  هک  نیا 

عقاو رد  نیا  هتبلا  درذـگیم . ناـشیا  هب  هحفـص 261 ]  ] کسمت مالـسلامهیلع و  تیبلها  تدوم  تبحم و  زا  بر » لیبس   » تیادـه و ریـسم 
ربماـیپ و هب  اـم  تبحم  دوشیم . رگهولج  مالـسلامهیلع  تیبلـها  ربماـیپ و  دوجو  هنییآ  رد  رتنییاـپ  هبترم  رد  هک  تسا  ادـخ  تبحم  ناـمه 

دنتسه دنوادخ  هتسیاش  ناگدنب  نانآ  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  تسین ، لیبق  نیا  زا  یلیاسم  يدنواشیوخ و  ببـس  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها 
تسا و هتفرگ  لکـش  نآ  وترپ  رد  تسا و  ادخ  هب  ام  تبحم  نامه  زا  یعاعـش  تبحم ، نیا  سپ  دناهدناسر . تیاهن  هب  ار  یگدـنب  بتارم  و 

لکش هب  دنوادخ  تبحم  تفرعم و  میهاوخب  ام  رگا  تسا . هدش  نانآ  هب  تبسن  ام  تفرعم  تبحم و  بجوم  دنوادخ  هب  ام  تبحم  تفرعم و 
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تفرعم تبحم و  اب  دیاب  ددرگ ، ام  تداعـس  تاجن و  بجوم  دشاب و  ایند  نیا  رد  ام  یگدنز  هار  غارچ  دنامب و  یقاب  ام  ياهلد  رد  حیحص 
[231 [ ؛ ینوعبتاف هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  دـیامرفیم : ربمایپ  هب  باطخ  نآرق  رد  دوخ  دـنوادخ  دوش . هارمه  مالـسلامهیلع  تیبلها  ربمایپ و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تیعبت  دنوادخ ، هب  تبحم  راهظا  رد  قدص  طرـش  دینک ». يوریپ  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادـخ  رگا  : » وگب
هتـساوخ و ام  زا  تلاسر  دزم  رجا و  ناونع  هب  ار  اهنآ  تبحم  هک  تسا  وا  تیبلها  زا  تیعبت  ربمایپ  زا  تیعبت  لامک  و  هدـش ، هداد  رارق  ملس 

یترتـع هللا و  باـتک  اولـضت  نل  اـمهب  متکـسمت  نا  اـم  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  تـسا : هدرک  اـهنآ  هـب  کـسمت  هـب  رما  نـیلقث  ثیدـح  رد 
دیاب دزیرن ، ورف  دوشن و  لزلزتم  ثداوح  اههنتف و  ناـفوط  رد  دـنامب و  اـجرباپ  ناـمنید  مالـسا و  میهاوخب  رگا  نیارباـنب  [. 232 ... ] یتیبلها

. میهد رارق  هجوت  دروم  روما  سأر  رد  ار  سدقم  تاوذ  نآ  هب  کسمت  مالسلامهیلع و  تیبلها  تبحم  تدوم و 

بیط موحرم  تیبلها : بحم  کی  زا  يدای 

نیا رد  دوش . فیعـض  گـنرمک و  رگید  ياـههنتف  هاـنگ و  تفآ  رثا  رب  ناـمنید  تسا  نکمم  میتـسین ، موصعم  هک  یلوـمعم  ياـهناسنا  اـم 
اهرطخ نیا  زا  میناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  تسا ، مالـسلامهیلع  تیبلها  تبحم  نامه  هک  مکحم ، ياهیاپ  ساسا و  نامنید  هناـخ  رگا  تلاـح ،

هب تبـسن  نامتبحم  تیالو و  هیاپ  هدرکاـن  يادـخ  رگا  اـما  مینک . ناربج  ار  هدـمآ  شیپ  ياـهیتساک  اـهصقن و  میرب و  رد  هب  ملاـس  ناـج 
. میـشاب كانمیب  دوخ  تبقاع  زا  دیاب  میهد ، هحفص 262 ]  ] رارق یتسس  فعض و  ضرعم  رد  ار  نآ  ای  دشاب  فیعـض  مالـسلامهیلع  تیبلها 
هب ینالوط  يالتبا  یتح  دناهدرک و  ادیپ  لمع  رد  ییاهفارحنا  هک  دناهدوب  یناسک  دراد . دوجو  زین  یناوارف  یخیرات  دـهاوش  هنیمز  نیا  رد 
نآ زا  دـناهدرک . ادـیپ  تاجن  دـناهدش و  هبوت  هب  قفوم  هدوب  هدـنز  اهنآ  لد  رد  تیبلها  تبحم  نوچ  یلو  دناهتـشاد ، هریبک  ناـهانگ  یخرب 

گنرمک ای  ندوب  گنرمک  رثا  رد  اما  هدوب ، بوخ  ناـشنآرق  تداـبع و  هزور و  زاـمن و  ناـشنید ، رهاـظ  هک  مینیبیم  ار  یناـسک  زین  فرط 
اج نـیا  رد  هـچرگ  دـناهدشن . ریخ  هـب  تبقاـع  دـناهداتفا و  طوقـس  هـطرو  هـب  ناـشلد ، رد  مالـسلامهیلع  تیبلـها  تـبحم  تیـالو و  ندـش 

تیبلـها هب  تبـسن  بیط  موـحرم  مشاـب . هتـشاد  بیط  موـحرم  زا  يداـی  هنیمز  نیا  رد  دـمآ  منهذ  هـب  اـما  مربـب  ماـن  یـسک  زا  مهاوـخیمن 
ربهر هب  وا  دوب . فورعم  نارهت  رد  اروشاع  زور  رد  بیط  هتسد  تشاد . يدایز  تدارا  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  صوصخ  هب  مالـسلامهیلع و 

ار وا  نآ  بقاـعتم  تساـخرب . ماـما  زا  تیاـمح  هب  مه  دادرخ  مایق 15  لـیاسم  رد  تشاد و  تدارا  هللا  همحر  ماـما  ترـضح  بـالقنا ، ریبک 
منکب ار  اهراک  نیا  هک  ماهتفرگ  لوپ  ینیمخ  زا  نم  ییوگب  هملک  کی  رگا  دنتفگ ، وا  هب  اهیکاواس  میژر و  دنتخادنا . نادنز  هب  دـنتفرگ و 

موحرم اما  دیـسریم . مه  یماقم  اون و  نان و  هب  شرگید  ياقفر  لثم  دـندرکیم و  دازآ  ار  وا  تفگیم  رگا  مه  اعقاو  مینکیم . دازآ  ار  وت 
راد هب  ار  وا  زین  ماجنارـس  میوگب . يزیچ  ماما  هیلع  متـسین  رـضاح  مدرک و  ادخ  يارب  ار  راک  نیا  نم  تفگ  دشن و  راک  نیا  هب  رـضاح  بیط 

ياهناتـساد تشاد و  یبوخ  رایـسب  عضو  هک  دندید  ار  بیط  باوخ  يددعتم  دارفا  نایرج ، نیا  زا  دعب  دـندناسر . تداهـش  هب  دندیـشک و 
دمآ و ام  لزنم  هب  ناتـسود  زا  یکی  دندناسر  تداهـش  هب  ار  بیط  موحرم  هک  يزور  نآ  يادرف  هلمج ، زا  دش ؛ لقن  هنیمز  نیا  رد  يددعتم 
ار ادخ  مدرک ، زاب  ار  نآرق  نم  درک . رارصا  ام  تسود  نآ  تسین . لأفت  باتک  هک  نآرق  متفگ  نم  نزب . نآرق  هب  یلأفت  بیط  هرابرد  تفگ 

الاب وا  يوس  هب  هزیکاپ  نانخس  [ 233 [ ؛ بیطلا ملکلا  دعصی  هیلا  هک : دمآ  هفیرش  هیآ  نیا  دوب و  بیط  هملک  هحفص  لوا  هک  مریگیم  دهاش 
هب وا  تدارا  تبحم و  اـما  تشاد ، شراـتفر  لاـمعا و  رد  یتالاکـشا  اـهدوبمک و  شایگدـنز  زا  ینارود  رد  بیط  موحرم  هچرگ  دوریم .
هک میدـید  نامدوخ  بالقنا  نیمه  رد  ار  یناسک  زین  فرط  نآ  زا  دـش . ریخ  هب  متخ  شتبقاع  تفرگ و  ار  شتـسد  مالـسلامهیلع  تیبلـها 

دمآ و هحفـص 263 ]  ] شیپ اهنآ  دروم  رد  یلیاسم  دـنداتفا و  فارحنا  هب  اما  دـندوب ، مه  يزاـتمم  یعاـمتجا  یملع و  ياـهتیعقوم  ياراد 
زاب شاهشیر  هک  درک  دـیهاوخ  هظحالم  دـینک ، یبایدر  رگا  دـشیمن . شرواب  سک  چـیه  هک  دـش  رداص  اهنآ  زا  ییاهتکرح  اـهفرح و 
اور مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  هژیو  هب  مالـسلامهیلع ، تیبلها  دروم  رد  هک  ییاهیهاتوک  یخرب  هب  ددرگیم 
رگا هک  دوب  بقارم  دـیاب  لاح  ره  رد  دـندرواین . اج  هب  ار  مالـسلامهیلع  تیبلـها  هب  تدارا  قح  دوب  ناـنآ  هتـسیاش  هک  روط  نآ  دنتـشاد و 
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تیبلها تدوم  تبحم و  هدرکاـن  يادـخ  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  ددرگ ، هدولآ  دـح  زا  شیب  شدوجو  فرظ  دـنک و  هاـنگ  داـیز  ناـسنا 
. ددرگ لیاز  ناسنا  لد  بلق و  هحفص  زا  یلک  هب  مالسلامهیلع 

تیبلها نانمشد  هب  ناقفانم  ریسفت 

هروس رد  نآرق  دوشیم و  هدیـشک  ناقفانم  نانمؤم و  نایم  تماـیق  زور  رد  هک  »ي  روس  » هب دـننکیم  هراـشا  ترـضح  تیاور ، نیا  همادا  رد 
انورظنا اونمآ  نیذلل  تاقفانملا  نوقفانملا و  لوقی  موی  دیامرفیم : نآرق  تسا . دنلب  راوید  ینعم  هب  روس » . » تسا هتفگ  نخـس  نآ  زا  دیدح 

مهنودانی باذـعلا . هلبق  نم  هرهاظ  ۀـمحرلا و  هیف  هنطاب  باب  هل  روسب  مهنیب  برـضف  ارون  اوسمتلاـف  مکءارو  اوعجرا  لـیق  مکرون  نم  سبتقن 
نآ [ 234 [ ؛ رورغلا هللااب  مکرغ  هللا و  رمأ  ءاج  یتح  ینامألا  مکترغ  متبترا و  متصبرت و  مکـسفنأ و  متنتف  مکنکل  یلب و  اولاق  مکعم  نکن  ملأ 

سپ زاب  : » دوشیم هتفگ  میریگرب ». ناترون  زا  ات  دـینک  هاگن  ام  هب  : » دـنیوگیم دـناهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  هب  قفاـنم  ناـنز  نادرم و  زور 
تسا و تمحر  شنطاـب  هک ]  ] تسا ياهزاورد  ار  نآ  هک  دوشیم  هدز  يراوید  اـهنآ  ناـیم  هاـگ  نآ  دـینک ». تساوـخرد  يروـن  دـیدرگ و 

الب رد  ار  ناتدوخ  امـش  یلو  ارچ ، : » دنیوگیم میدوبن »؟ امـش  اب  ام  ایآ  : » دنهدیم رد  ادن  ار  نانآ  ناقفانم ] . ] دراد باذـع  هب  يور  شرهاظ 
هرابرد ار  امش  هدننک ، رورغم  ناطیش ]  ] دمآ و ادخ  نامرف  ات  درک  هرغ  ار  امـش  اهوزرآ  دیدروآ و  دیدرت  دیدرک و  ادرف  زورما و  دیدنکفا و 
هدیـشک ناقفانم »  » و نانمؤم »  » نیب تمایق  زور  رد  راوید  نیا  دـیامرفیم ، نآرق  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  رد  هجوت  بلاـج  هتکن  تفیرفب . ادـخ 

کی رد  نانمؤم  اب  رهاظ  رد  ایند  رد  هک  تسا  یناـقفانم  زا  تبحـص  تسا ، مولعم  ناـشباسح  راـفک  نارفاـک .»  » و ناـنمؤم »  » نیب هن  دوشیم ،
. دناهدوب هرفس  کی  رس  حالطصا ، هحفص 264 ]  ] هب هارمه و  ناناملسم  اب  دناهدناوخیم و  نآرق  زامن و  دناهدمآیم ، دجسم  دناهدوب ، ریسم 
رب اهناج  [ 235 [ ؛ رجانحلا بولقلا  تغلب  نآرق : ریبعت  هب  هک  تسا  يزور  زور  نآ  دوشیم . هتخادنا  ییادج  اهنآ  نیب  تمایق  زور  رد  نونکا 
ره زا  هک  تسا  يزور  هصالخ ، دزپب . یگنـشت  طرف  زا  اهرگج  دابکالا ؛ تجـضن  و  دـننکیم : هفاضا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  و  دـیآ ؛ بل 

. دوشیم ادـیپ  يراوید  دـیامرفیم  نآرق  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  درابیم . باذـع  يراتفرگ و  نییاپ ، الاب و  نامـسآ ، نیمز و  زا  فرط ،
ار ناقفانم )  ) فرط نآ  دارفا  نانمؤم )  ) اهیفرط نیا  هک  يراوید  تسا . رون  زا  راوید  نآ  دنیامرفیم  تیاور  نیا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

نیا دننکیم . تسرد  هزورما  هک  سکلفر  ياههشیـش  هیبش  يزیچ  دینک  ضرف  دوشیمن . هدید  فرط  نیا  راوید  فرط  نآ  زا  یلو  دننیبیم 
دنتسه و ام  نابحم  ناتسود و  نانمؤم ، نآ  دنیامرفیم ، تیاور  نیا  رد  ترـضح  ناقفانم . نانمؤم و  دزادنایم : ییادج  هورگ  ود  نیب  راوید 
ام نانمشد  دنیامرفیم  ار  ناقفانم  نآ  و  دندرکیم ؛ تمدخ  ام  نایلاوم  ناتـسود و  هب  دنتـشاد  ام  هب  هک  یتبحم  هقالع و  يور  زا  هک  یناسک 

نیا سپ  دـش ؟ هچ  دـنیوگیم : ناقفانم  دزادـنایم  ییادـج  ناقفانم  نانمؤم و  نیب  راوید  نیا  هرابکی  هب  هک  نیا  زا  سپ  دنتـسه . تیبلـها 
رگم دنیوگیم : نانمؤم  هب  فرط و  نآ  دننزیم  ادص  مینیبیمن ؟ ار  اهنآ  رگید  هک  دـنتفر  اجک  میدوب ، مه  اب  ایند  رد  هک  یناسک  ام ، ياقفر 

ایند و دیدرک و  ادرف  زورما و  دیتخادنا و  هکلهم  رد  ار  دوخ  دوخ ، تسد  اب  امـش  نکیل  و  ارچ ، دنهدیم : خـساپ  نانمؤم  میدوبن ؟ امـش  اب  ام 
ای نتـشاد  هناقفانم ،)  ) يرهاظ یعقاو و  مالـسا  كالم  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  هب  هجوت  اب  داد . بیرف  ار  امـش  ییایند  نایاپیب  ياهوزرآ 

تیبلـها تبحم  مالـسا  ساـسا  هیاـپ و  دراد و  ياهیاـپ  زیچ  ره  هک ، نـیا  هصـالخ  تـسا . مالـسلامهیلع  تیبلـها  تیـالو  تـبحم  نتـشادن 
نکمم هچ  رگا  دنامیم ، اجرباپ  مالسا  خاک  دوب ، تبحم  نیا  رگا  تیبلا . لها  انبح  مالسالا  ساسا  ساسا و  ءیش  لکل  تسا : مالـسلامهیلع 

رگا اما  تسا . ناربج  میمرت و  لباق  اهیبارخ  نآ  تسا  مکحم  هیاپ  نوچ  اما  دوش ؛ خاروس  شفقـس  دنک و  ادیپ  یبارخ  شراوید  رد و  تسا 
شبحاص رس  رب  تبقاع  خاک  نیا  مییارایب ، اهتنیز  عاونا  هب  مینزب و  نغور  گنر و  ار  خاک  نیا  راوید  رد  هک  مه  دنچ  ره  دش ، تسس  هیاپ 

تمایق زور  ات  ام  يارب  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  تیالو  تبحم و  ياهبنارگ  هریخذ  نیا  میهاوخیم  لاعتم  يادـخ  زا  دـش . دـهاوخ  بارخ 
. دربم نوریب  ام  بلق  زا  ار  نآ  زگره  دیامرف و  ظفح 
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یقرواپ

باتک ج 78 ، ق ،). ه   1405 مود ، چ  ۀیمالـسالا ، ۀـبتکملا  تاروشنم  نم   ) رونـالاراحب [ 2 . ] تیاور 59 باب 14 ، ج 2 ، راونـالاراحب ، [ 1]
باب ج 70 ، راونالاراحب ، [ 6 . ] 36 (، 18  ) فهک [ 5 . ] 26 (، 38  ) ص [ 4 . ] 82 (، 38  ) ص [ 3 . ] 279 ص 286 -  تیاور 1 ، باب 24 ، ۀضورلا ،

[11 . ] تیاور 36 باب 1 ، ج 82 ، راونـالاراحب ، [ 10 . ] 3 (، 23  ) نونمؤم [ 9 . ] 58 (، 4  ) ءاسن [ 8 . ] 3 (، 23  ) نونمؤم [ 7 . ] تیاور 26 ، 45
[14 . ] تـیاور 3 باـب 15 ، ج 84 ، راونـالاراحب ، [ 13 . ] تـیاور 138 باـب 16 ، ج 78 ، ناـمه ، [ 12 . ] تـیاور 9 باـب 4 ، ج 82 ، ناـمه ،
.3  - 2 (، 14  ) میهاربا [ 18 . ] 165 (، 2  ) هرقب [ 17 . ] 27 (، 24  ) رون [ 16 . ] 253 (، 2  ) هرقب [ 15 . ] همان 45 مالسالا ، ضیف  همجرت  اب  هغالبلاجهن 
.29 (، 15  ) رجح [ 24 . ] 135(2  ) هرقب [ 23 . ] 135 (، 3  ) نارمع لآ  [ 22 . ] 35 (، 21  ) ایبنا [ 21 . ] 28 (، 8  ) لافنا [ 20 . ] 131 (، 20  ) هط [ 19]

هداد سک  چیه  هب  دوب و  دهاوخن  سک  چـیه  راوازـس  نامیلـس  ترـضح  زا  سپ  یهاشداپ  [ 27 . ] 55 (، 9  ) هبوت [ 26 . ] 67 (، 8  ) لافنا [ 25]
باب 24، ج 78 ، راونـالاراحب ، [ 31 . ] 82 (، 28) صصق [ 30 . ] 82 (، 28  ) صصق [ 29 . ] 76 (، 28  ) صصق [ 28 . ] 35 (، 38  ) ص دش : دـهاوخن 
.14 (، 9  ) تارجح [ 35 . ] يدعس ناتسلگ  [ 34 . ] ص 174 ج 1 ، یفاـک ، لوصا  [ 33 . ] تیاور 25 باب 26 ، ج 2 ، ناـمه ، [ 32 . ] تیاور 1
.128 (، 2  ) هرقب [ 41 . ] 10 (، 30  ) مور [ 40 . ] 8  - 7 (، 99  ) لازلز [ 39 . ] 28 (، 3  ) نارمع لآ  [ 38 . ] 106 (، 6  ) لحن [ 37 . ] 28 (، 40  ) رفاغ [ 36]
[46 . ] 28 (، 21  ) ءایبنا [ 45 . ] 18 (، 25  ) رطاف [ 44 . ] تیاور 39 باب 8 ، ج 2 ، نامه ، [ 43 . ] تیاور 6 باب 6 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ر.ك : [ 42]

رمز [ 52 . ] 8 (، 3  ) نارمع لآ  [ 51 . ] 23 (، 39  ) رمز [ 50 . ] 23 (، 29  ) رمز [ 49 . ] 3 (، 8  ) لاـفنا [ 48 . ] 24 (، 17  ) ءارـسا [ 47 . ] 50 (، 27  ) لمن
ق [ 58 . ] 71 (، 43  ) فرخز [ 57 . ] 21 (، 57  ) دـیدح [ 56 . ] 107 (، 11  ) دوـه [ 55 . ] 166 (، 7  ) فارعا [ 54 . ] 39 (، 16  ) لـحن [ 53 . ] 3 (، 39)
هب صتخم  هکیـالم  ندـید  [ 63 . ] 30 (، 41  ) تلـصف [ 62 . ] 18 (، 19  ) مـیرم [ 61 . ] 82 (، 36  ) سی [ 60 . ] 30 (، 18  ) فـهک [ 59 . ] 35 (، 50)

مالسلااهیلع میرم  ترضح  ای  دندرکیم ؛ هدهاشم  ار  هکیالم  یلو  دندوبن ، ربمایپ  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  تسین . مالـسلامهیلع  ناربمایپ 
مالسلاهیلع یسیع  ترضح  و  (. 18 میرم ،  ) ایقت تنک  نا  کنم  نمحرلاب  ذوعأ  تفگ : درک و  هدـهاشم  ار  کلم  اما  ربمایپ ، هن  دوب و  ماما  هن 

نیا نیع  هتبلا  [ 65 . ] 96 (، 7  ) فارعا [ 64 (. ] 19 میرم ،  ) ایکز امالغ  کل  بهأل  کـبر  لوسر  اـنأ  اـمنا  لاـق  درک : تمحرم  وا  هب  کـلم  ار 
سفن یمق ، ساـبع  خیـش  جاـح  ك : هنوـمن ر . يارب  میراد . تاـیاور  رد  ار  نآ  نومـضم  هیبـش و  یلو  تـسا ، هدـماین  تاـیاور  رد  تراـبع 

.54 (، 4  ) ءاسن [ 70 . ] 31 (، 4  ) ءاسن [ 69 . ] 70 (، 25  ) ناقرف [ 68 . ] 10 (، 30  ) مور [ 67 . ] 39 (، 24  ) رون [ 66 . ] ح 13 و 14 مود ، لصف  مومهملا ،
لآ [ 74 . ] تیاور 1 باب 59 ، ج 70 ، راونالاراحب ، ك : هنومن ر . يارب  [ 73 . ] ص 235 ج 82 ، راونالاراحب ، [ 72 . ] 8  - 7 (، 99  ) هلزلز [ 71]

ج 74، راونالاراحب ، [ 78 . ] ص 189 نامه ، [ 77 . ] ص 188 ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 76 . ] لیمک ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 75 . ] 77 (، 3  ) نارمع
[82 . ] ص 188 نامه ، [ 81 . ] ص 189 ج 2 ، یفاـک ، لوصا  [ 80 . ] تیاور 70 باب 20 ، ج 74 ، راونالاراحب ، [ 79 . ] تیاور 27 باب 30 ،

لآ [ 88 . ] 60 (، 39  ) رمز [ 87 . ] 10 (، 76  ) ناسنا [ 86 . ] 34 (، 25  ) رطاف [ 85 . ] 9 (، 84  ) قاقشنا [ 84 . ] 8 (، 88  ) هیشاغ [ 83 . ] 3 (، 23  ) نونمؤم
، ةرـشع سمخ  تاجانم  ناـنجلا ، حـیتافم  [ 92 . ] 13 (، 84  ) قاقـشنا [ 91 . ] 28 (، 76  ) صـصق [ 90 . ] 10 (، 11  ) دوـه [ 89 . ] 17 (، 3  ) نارمع
[98 . ] 18  - 17 (، 51  ) تایراذ [ 97 . ] 2 نامه ، [ 96 . ] 7 (، 73  ) لمزم [ 95 . ] 9 (، 78  ) أبن [ 94 . ] 77 (، 3  ) نارمع لآ  [ 93 . ] نیرکاذلا تاجانم 
باب 52، ج 70 ، راونـالاراحب ، ر.ك : [ 102 . ] 77 (، 3  ) نارمع لآ  [ 101 . ] 10 (، 30  ) مور [ 100 . ] 79 (، 17  ) ءارسا [ 99 . ] 26 (، 76  ) ناسنا
[107 . ] تیاور 4 باب 11 ، ج 49 ، راونالاراحب ، [ 106 . ] 160 (، 6  ) ماعنا [ 105 . ] 261 (، 2  ) هرقب [ 104 . ] 9 (، 59  ) رشح [ 103 . ] تیاور 17
[112 . ] تیاور 11 باب 9 ، ج 7 ، راونالاراحب ، [ 111 . ] 18 (، 5  ) هدئام [ 110 . ] 80 (، 2  ) هرقب [ 109 . ] 16 (، 45  ) هیثاج [ 108 . ] 47 (، 2  ) هرقب
هط [ 117 . ] 20 نامه ، [ 116 . ] 14 (، 36  ) سی [ 115 . ] 83 (، 37  ) تافاص [ 114 . ] 20 (، 36  ) سی [ 113 . ] تیاور 4 باب 47 ، ج 70 ، نامه ،

نامقل [ 123 . ] 23 (، 17  ) ءارسا [ 122 . ] 32 (، 53  ) مجن [ 121 . ] 31 (، 4  ) ءاسن [ 120 . ] 48 (، 4  ) ءاسن [ 119 . ] 213 (، 2  ) هرقب [ 118 . ] 82 (، 20)
[128 . ] 22 (، 31  ) نامقل [ 127 . ] 256 (، 2  ) هرقب [ 126 . ] تیاور 61 باب 4 ، ج 58 ، راونالاراحب ، [ 125 . ] 23 (، 42  ) يروش [ 124 . ] 14 (، 31)
، مالـسالا ضیف  هغالبلاجـهن  ر.ك : [ 132 . ] 11 (، 66  ) مـیرحت [ 131 . ] 101 ناـمه ، [ 130 . ] 103 (، 3  ) نارمع لآ  [ 129 . ] 22 (، 31  ) نامقل
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، مالـسالا ضیف  هغالبلاجـهن  ر.ك : [ 132 . ] 11 (، 66  ) مـیرحت [ 131 . ] 101 ناـمه ، [ 130 . ] 103 (، 3  ) نارمع لآ  [ 129 . ] 22 (، 31  ) نامقل
(، 94  ) حارشنا [ 137 . ] 4 (، 90  ) دلب [ 136 . ] 36 (، 39  ) رمز [ 135 . ] ش 228 راصق ، تاملک  نامه ، [ 134 . ] هبطخ 3 نامه ، [ 133 . ] هبطخ 42

رفاغ [ 141 . ] تیاور 4 باب 19 ، ج 74 ، نامه ، [ 140 . ] تیاور 1 باب 134 ، ج 73 ، راونالاراحب ، [ 139 . ] 48 (، 15  ) رجح [ 138 . ] 6  - 5
[147 . ] 44 (، 27  ) لمن [ 146 . ] 35 (، 38  ) ص [ 145 . ] 56 (، 51  ) تایراذ [ 144 . ] 14 (، 31  ) ناـمقل [ 143 . ] 34 (، 2  ) هرقب [ 142 . ] 60 (، 40)
.83 (، 28  ) صصق [ 152 . ] 31 (، 7 ، ) فارعا [ 151 . ] 6 (، 16  ) لحن [ 150 . ] 16 (، 15  ) رجح [ 149 . ] 32 (، 7  ) فارعا [ 148 . ] 10 (، 5  ) هدئام

باب ج 78 ، راونالاراحب ، [ 157 . ] 23  - 19 (، 70  ) جراعم [ 156 . ] 76 (، 28  ) صصق [ 155 . ] 92 (، 3  ) نارمع لآ  [ 154 . ] 23 دیدح ، [ 153]
.69 (، 16  ) لحن [ 162 . ] 27 (، 89  ) رجف [ 161 . ] 53 (، 12  ) فسوی [ 160 . ] 46 (، 8  ) لافنا [ 159 . ] 11 (، 49  ) تارجح [ 158 . ] تیاور 108 ، 23
.263 (، 2  ) هرقب [ 168 . ] 264 (، 2  ) هرقب [ 167 . ] 2 نامه ، [ 166 . ] 1 (، 49  ) تارجح [ 165 . ] 64 (، 29  ) توبکنع [ 164 . ] 24 (، 89  ) رجف [ 163]

حتف [ 173 . ] تیاور 1 باب 52 ، ج 70 ، راونـالاراحب ، [ 172 . ] 34 (، 41  ) تلصف [ 171 . ] 96 (، 23  ) نونمؤم [ 170 . ] 14 (، 75  ) ۀمایق [ 169]
.34 (، 41  ) تلصف [ 178 . ] 134 (، 3  ) نارمع لآ  [ 177 . ] 22 (، 24  ) رون [ 176 . ] 34 (، 41  ) تلـصف [ 175 . ] 67 (، 8  ) لاـفنا [ 174 . ] 20 (، 48)
تیاور 35. باب 53 ، ج 70 ، راونالاراحب ، [ 183 . ] 2 (، 24  ) رون [ 182 . ] 229 نامه ، [ 181 . ] 179 (، 2  ) هرقب [ 180 . ] 34 (، 41  ) تلصف [ 179]

هرقب [ 188 . ] 38 (، 30  ) مور [ 187 . ] 261 (، 2  ) هرقب [ 186 . ] 10 (، 4  ) ءاسن [ 185 . ] تیاور 90 باب 37 ، ج 22 ، راونـالاراحب ، ر.ك : [ 184]
(، 29  ) توبکنع [ 194 . ] 4 (، 2  ) هرقب [ 193 . ] 274 (، 2  ) هرقب [ 192 . ] 9 (، 59  ) رشح [ 191 . ] 264 نامه ، [ 190 . ] 266 نامه ، [ 189 . ] 207 (، 2)
 - 15 (، 89  ) رجف [ 200 . ] 35 (، 21  ) ایبنا [ 199 . ] 28 (، 8  ) لافنا [ 198 . ] 108 نامه ، [ 197 . ] 106 (، 11  ) دوه [ 196 . ] 40 (، 78  ) أبن [ 195 . ] 64

[206 . ] 17 (، 87  ) یلعا [ 205 . ] 180 (، 2  ) هرقب [ 204 . ] 8 (، 100  ) تایداع [ 203 . ] 18  - 14 (، 87  ) یلعا [ 202 . ] 23 (، 57  ) دیدح [ 201 . ] 16
[212 . ] 59 نامه ، [ 211 . ] 58 (، 19  ) میرم [ 210 . ] 34 (، 14  ) میهاربا [ 209 . ] 78 (، 22  ) جح [ 208 . ] 185 (، 2  ) هرقب [ 207 . ] 120 (، 20  ) هط

رقاـب ماـما  زا  هـک  تـیاور  نـیا  ریظن  [ 216 . ] 25 (، 28  ) صـصق [ 215 . ] 28 (، 57  ) دـیدح [ 214 . ] 31 (، 19  ) مـیرم [ 213 . ] 37 (، 24  ) روـن
هاگره سپ  دنرگیدکی ، نیرق  نامیا  ایح و  هبحاص ؛ هعبت  امهدحا  بهذ  اذاف  نرق  یف  نانورقم  نامیالا  ءایحلا و  تسا : هدش  لقن  مالسلاهیلع 

تیاور 10. ص 291 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 217 . ] تیاور 5 باب 22 ، ج 78 ، راونالاراحب ، تفر . دـهاوخ  زین  يرگید  دورب  اـهنآ  زا  یکی 
باب 11، ج 13 ، راونالاراحب ، [ 221 . ] تیاور 4 باب 16 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ر.ك : [ 220 . ] 10 (، 30  ) مور [ 219 . ] 22 (، 7  ) فارعا [ 218]
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