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وا دای 

باتک تاصخشم 

هـسسوم مق : رـشن :  تاصخـشم  يدزی . حابـصم  یقتدـمحم  وا /  داـی  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  - 1313 یقت ، دـمحم  حابـصم ، هسانـشرس : 
 : تشاددای  6-80-5883-964 لایر :  75000 کـباش :  147 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  . 1382 هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و 

هـسسوم هدوزفا :  هسانـش  رکذ  عوضوم :  ینآرق  ياـههبنج  رکذ --  عوضوم :  ثیداـحا  رکذ --  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  هماـنباتک 
 : یلم یسانشباتک  هرامش   297/77 ییوید :  يدنب  هدر  BP266/م6ي2 1382  هرگنک :  يدنب  هدر  هر )  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و 

م15836-83

راتفگ شیپ 

اه هرهلد  راچد  تاقوا  زا  يرایسب  رد  لاح  نیع  رد  تسا  رطاخ  شیاسآ  لد و  شمارآ  ناهاوخ  هراومه  شترطف  ياضتقا  هب  یمدآ  هکنیا  اب 
یبرغ نافوسلیف  زا  یـضعب  هک  دیـسر  ییاجب  راگزور  نیا  رد  اهبارطـضا ،  اه و  هرهلد  ترثک  دوش و  یم  رطاخ  ياهیناشیرپ  و  اهبارطـضا ،  ، 

زا لولعم  یناور  یحور و  ياهیناشیرپ  اهیناماسبان و  اهینارگن و  نیا  هک  یتروص  رد  دنا  هدرک  یقلت  ناسنا  زیمم  لصف  ار  بارطـضا  هرهلد و 
فیعـض و کچوک و  تیاهن  یب  دوجوم  نیا  ناسنا  يرآ ،  تساهیابیز .  اهیکاپ و  اهیبوخ و  همـشچرس  اب  دنویپ  نتـسسگ  یگناگیب و  دوخ 

يرایشه تحاس  رد  نیوکت ،  ماظن  اب  وسمه  هک  دیآ  قیاف  شیوخ  یناور  یحور و  ياه  یناماسبان  رب  دناوت  یم  یتروص  رد  زاین ،  اپ  ات  رس 
رد روضح  اب  افص و  تبحم و  راگدیرفآ  اه و  یکاپ  اه ،  یبوخ  همه  همشچرس  اب  یبلق  یطابترا  اب  دنک و  رارقرب  دنوادخ  اب  قیقد  يدنویپ  ، 

طاشن شمارآ و  نانیمطا ،  بجوم  دنوادخ ،  دای  ( 1  . ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  دـشخب ،  شمارآ  ار  شناور  اتکی ،  قلاخ  سنا  لفحم 
هک هنوگ  نامه  دنکفا ؛  رطخ  هب  ار  ناسنا  تیدوجوم  يدام  تایح  ياه  یتساک  زا  هتـساخرب  ياه  هودنا  دراذـگ  یمن  تسا و  یمدآ  نورد 
یم الج  افـص و  ار  لد  دـنوادخ ،  دای  دربب ،  نیب  زا  ار  یمدآ  تیـصخش  ییاهن  زار  اه ،  ییوجماک  رد  ندـش  هقرغ  یتسمرـس  دراذـگ  یمن 
دای هجوت و  لماع  لاعتم ،  يادخ  هب  ناسنا  رامـش  یب  ياهیدـنمزاین  هچرگ  دـیادز .  یم  ار  اه  یـشومارف  دوخ  زا  اه و  تلفغ  راگنز  دـهد و 

تمظع ادخ و  دای  يانخارف  هب  ددرگن ،  باریس  یهلا  تیانع  ناراب  اب  شریمـض  دناشنن و  تفرعم  رذب  لد ،  نیمز  رد  ناسنا ،  ات  اما  تسوا ، 
ینارون عیسو و  ناهج  هب  دیبات و  شبلق  رب  قح  رون  تخانش و  ار  دنوادخ  وا  هکنآ  زا  سپ  ددرگ .  یمن  نومنهر  قح  ترـضح  سنا  لفحم 

رب دایرف  لد  يافرژ  زا  دنک و  یم  دای  شیوخ  قوشعم  زا  مدامد  تشگ ،  شیوخ  دوبعم  یلجت  قشع و  تسمرس  دوشگ و  لاب  یهلا  تفرعم 
رد نادرگ .  دوخ  داـی  يارب  دوخ  داـی  ناریح  هلاو و  ارم  نم ،  يادـخ  ( 2 ( ؛  كرکذ یلا  كرکذـب  اـهل  ینمهلا و  و  یهلا ،  هـک :  دروآ  یم 

بان ياهرهوگ  زا  نارک  یب  تسا  ییایرد  هک  هغالبلا  جهن  هلمج  زا  یهلا و  یحو  ناراد  ثاریم  زا  هدنام  ياج  رب  تنس  نآرق و  ياج  ياج 
هبطخ رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رامش ،  نیا  زا  هدروخ ،  قرو  دنوادخ  دای  هوکش  تمظع و  زا  تسا  ینیرز  ياه  گرب  یهلا ،  تفرعم 

هنازرف و میکح  زا  تسا  يراتفگ  هلسلس  لصاح  راتشون  نیا  دننک .  یم  یفرعم  ار  رکذ  لها  ماقم  نیماضم  نیرت  یلاع  رد  هغالبلا  جهن   222
نآ رب  یحرش  دمآ و  رد  ناونع  هب  هک  یلاعلا ،  هللض  هللا  مادءا  يدزی ،  حابصم  هللا  تیآ  ترضح  ریمض ،  نشور  شیدنا و  فرژ  دنمـشناد 

یضرم رثا  نیا  هکنآ  دیما  تسا .  هتفریذپ  ماجنا  یناحبس  میرک  ياقآ  مالسالا  ۀجح  بانج  طسوت  نآ  نیودت  شراگن و  هدش و  نایب  هبطخ 
 . دریگ رارق  تفرعم  ناگدنیوج  لوبقم  و  فیرشلا ،  هجرف  هللا  لجع  يرکسعلا ،  نسحلا  نبا  ۀجح  مظع ،  الا  هللا  یلو  قح و  ترضح 

رکذ موهفم  یسررب 
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هب امئاد  هک  دوش  یم  هتفگ  ادـخ  ناتـسود  فصو  رد  الثم ،  دـیآ و  یم  نایم  هب  نخـس  نآ  ندوب  بولطم  ادـخ و  رکذ  هرابرد  هک  یماگنه 
هک دوش  یم  ریوصت  ناـسنا  نهذ  رد  يدارفا  رهچ  زاـغآ  رد  دراد ،  یمن  زاـب  ادـخ  رکذ  زا  ار  اـهنآ  يراـک  چـیه  دنلوغـشم و  دـنوادخ  رکذ 

مدرم فرع  ادتبا ،  رد  ینعی  تسا ؛  داروا  راکذا و  ندناوخ  لوغشم  ناشنابز  تسا و  ایوگ  دنوادخ  رکذ  هب  تکر و  رد  ناشیاه  بل  هتسویپ 
لومـش و هدرتسگ و  دوش ،  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  تاـیاور و  زا  هچنآ  قبط  هک  یتروص  رد  دـنناد ؛  یم  یظفل  رکذ  رد  رـصحنم  ار  رکذ 

هملک لداعمدای  هملک  یـسراف  نابز  رد  مینک .  ثحب  رکذ  موهفم  هرابرد  يردـق  دراد  ترورـض  ور ،  نیا  زا  تسا .  نیا  زا  رتارف  رکذ  قمع 
لداعم هک  تسا  یبرع  ناگژاو  دودعم  زا  رکذ  هملک  هک  تفگ  ناوت  یم  تهج  نیا  زا  دـناسر و  یم  ار  نآ  يانعم  یبوخ  هب  هک  تسا  رکذ 

يو درامش .  یم  رب  رکذ  يارب  انعم  ود  یناهفـصا  بغار  دناسر .  یم  ار  رکذ  يانعم  الماک  بیکرت ،  نودب  درفنم و  تروص  هب  نآ  یـسراف 
رد ییانعم  روضح  يانعم  هب  یهاگ  و  تسا ،  هدرک  ظفح  هک  تسا  یتخانـش  ظفح  يارب  ناسنا  ییاناوت  يانعم  هب  رکذ  یهاـگ  دـیوگ :  یم 

یبلق یناسل و  رکذ  زا  کی  ره  دوش و  یم  طوبرم  مود  يانعم  هب  یناسل  رکذ  یبلق و  رکذ  هب  رکذ  میـسقت  تسا و  نابز  رب  ینخـس  ای  بلق و 
(3  . ) دهد یم  خر  ناسنا  يرایـشه  هجوت و  همادا  هک  یـشومارف  هقباس  نودـب  رکذ   2 یـشومارف .  زا  سپ  رکذ   . 1 دـنا :  هنوگ  ود  رب  دوخ 

شناد لمع و  هب  زین  یهاگ  تسا و  ناسنا  سفن  رد  انعم  روضح  رکذ  دـیامرف :  یم  رکذ  موهفم  هرابرد  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همـالع  موحرم 
(4  . ) ددرگ یم  قالطا  رکذ  هملک  دراد ،  رب  رد  ار  رظن  درم  يانعم  هک  ینخس  هب  زین  دنیوگ و  یم  رکذ 

نایسن تلفغ و  لباقم  رد  رکذ  دربراک 

هب هجوت  اب  تسا .  هدش  رکذ  زین  نآرق  رد  درب  راک  ود  نیا  تسا .  نایـسن  تلفغ و  لباقم  رد  نآ  درب  راک  رکذ ،  هملک  ياهدربراک  هلمج  زا 
هراب نیا  رد  هرقب ،  هروس  هیآ 152  لیذ  رد  هللا ،  ۀـمحر  ییابطابط  همالع  موحرم  تخانـش .  زاب  ار  اهنآ  نیب  توافت  دـیاب  درب ،  راک  ود  نیا 

و ( 5  ) انرکذ نع  هبلق  انلفغءا  نم  عطت  الو  هیآ  دـننام :  دوش ،  یم  هتفگ  تلفغ  لباقم  رد  یهاـگ  رکذ  هک  تسناد  دـیاب  دـنیامرف :  یم  نینچ 
نآ هب  ملع  هک  تسین  هجوتم  شدوخ  یلو  دراد ،  يزیچ  هب  ملع  ینعی  دشاب .  هتـشادن  دوخ  ملع  هب  هجوت  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ 

تروص ندـش  لیاز  زا  ترابع  نآ  دوش و  یم  هتفگ  نایـسن  لباقم  رد  یهاگ  و  تسا .  نتـشاد  ملع  هب  ملع  يانعم  هب  رکذ  نیا  رباـنب  دراد ، 
هظفاح و رد  یملع  تروص  دوجو  ینعی  رکذ  نیارباـنب ،  ( 6  ) تیـسن اذا  کبر  رکذا  و  دـیامرف :  یم  هک  نانچ  تسا  نهذ  هظفحم  زا  یملع 

نایـسن هملک  دراوم  یـضعب  رد  هک  روط  نامه  سپ  دراد .  دوخ  هب  صوصخم  يراثآ  مه  رکذ  تسا ،  يراثآ  ياراد  نایـسن  هک  روط  نامه 
ینادب هک  یماگنه  دنیوگ :  یم  الثم  دننک و  یم  قالطا  دشاب ) دوجوم  یـشومارف  تقیقح  هکنیا  نودـب  نایـسن (  راثآ  دوجو  هظحالم  هب  ار 

یلو دیشاب ،  هدرب  دای  زا  ار  وا  اعقاو  هکنیا  هن  اجنیا  رد  يا  هدرک  ششومارف  ینکن ،  کمک  ار  وا  دراد و  کمک  يرای و  هب  جایتحا  تتـسود 
یم راک  هب  ییاج  رد  دای  رکذ و  هک  دـش  نشور  ( 7  ) يا هدرک  شومارف  هک  تسا  نیا  لثم  درادـن ،  لابند  هب  ار  يرثا  ندوبن  وا  داـی  هب  نوچ 

هک يزیچ  یشومارف  زا  سپ  هک  نیا  ای  و  دبای ،  هجوت  تشادن  هجوت  البق  هک  يزیچ  هب  ناسنا  هاوخ  دشاب ؛  يزیچ  هجوتم  ناسنا  لد  هک  دور 
هب زین  هاگ  دبای .  هجوت  نآ  هب  اددـجم  تشاد ،  هجوت  نآ  هب  البق  هک  يزیچ  یـشومارف  زا  سپ  هک  نیا  ای  و  دـبای ،  هجوت  تشادـن  هجوت  البق 

قدـص يارب  هتبلا  دـبای .  یم  هجوـت  نآ  هب  اددـجم  ددرگ و  یم  جراـخ  تلفغ  تلاـح  زا  يزیچ ،  زا  تلفغ  زا  سپ  هک  تسا  تروـص  نـیا 
يرایـشوه و قـلطم  دروـم  رد  داـی  رکذ و  هکلب  ددرگ ،  مدـقم  نآ  رب  یـشومارف  نایـسن و  تلفغ و  هک  تـسین  مزـال  اترورـض  رکذ  موـهفم 
هب دنوادخ  تیسن . . .  اذا  کبر  رکذ  هیآ و  زا  لبق  فهک ،  هروس  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  نایب  دور .  یم  راک  هب  زین  هجوت  راضحتسا و 
یم ربخ  هدـنیآ  زا  هک  ییاج  رد  امتح  مهد و  یم  ماجنا  ادرف  ار  راک  نالف  نم  وگن  زگره  هک  دـهد  یم  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یلص ربمایپ  یتح  سک و  چیه  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هیـصوت  نیا  نک .  رکذ  ار  دهاوخب  ادخ  هک  نیا  رگم  هللا ،  ءاشی  نءا  الا  هلمج  یهد ، 

 . . . ، تیـسن اذا  کبر  رکذا  هیآ و  رد  رگید  هتکن  درادن .  يراک  ماجنا  رب  ییاناوت  یـسک  دهاوخن ،  دنوادخ  ماقم  رد  زگره  هلآ  هیلع و  هللا 
ربمایپ رگم  هک  دوش  یم  حرطم  لا  ؤس  نیا  اج  نیا  تسا .  هدـش  هراـشا  نادـب  هیآ  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نایـسن  هلءاـسم 
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تلفغ نایـسن و  زا  مالـسلا  هیلع  ناموصعم  ربمایپ و  دوش ،  یم  هدافتـسا  یعطق  هلدا  زا  هچنآ  ساسا  رب  ام و  داـقتعا  قبط  رگم  دوبن و  موصعم 
هتـشاد لماک  داقتعا  وا  راتفگ  هب  دـنناوت  یمن  مدرم  دـشاب ،  هتـشاد  هار  ربمایپ  رکف  رد  یـشومارف  نایـسن و  رگا  و  دـنا ؟  هدوبن  نوصم  اربم و 

دوصقم و اما  تسا ،  ربمایپ  اب  ادخ  نخـس  يور  رهاظ  هب  هچرگ  میرک  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  لا  ؤس  نیا  خـساپ  دنـشاب . 
نامه تسا ؛  هراج  ای  یعمسا  ینعا و  كایا  باب  زا  دراوم ،  نیا  رد  دنوادخ  نخـس  برع ،  لثملا  برـض  قبط  دنتـسه .  مدرم  هدوت  روظنم 

 . دونشب راوید  هک  دنیوگ  یم  رد  هب  مییوگ :  یم  زین  یسراف  رد  هک 

رکذ تالامعتسا  تاقالطا و 

يانعم اب  طابترا  هقالع و  یعون  ياراد  هک  دراد  نآرق  رد  زین  يرگید  تاقالطا  هملک  نیا  هدـش ،  دای  يوغل  يانعم  رد  رکذ  لامعتـسا  زج  هب 
تایالا و نم  کیلع  هولتن  کـلذ  میرک - :  نآرق   . 1 مینک :  یم  یـسررب  نآرق  رد  ار  رکذ  فلتخم  ياهدربراک  نیا  رد  دـشاب .  یم  يوغل 

نیبـتل رکذـلا  کـیلا  اـنلزناو  میناوخ - .  یم  وت  رب  زومآ  تمکح  نآرق )   ) رکذ تاـیآ و  زا  ار  نآ  اـم  هک  تسا  اـهنیا  ( 8 ( ؛  میکحلا رکذـلا 
یهد حیضوت  هدش  لزان  ناشیا  يوس  هب  ار  هچنآ  مدرم  يارب  ات  میدروآ ،  دورف  وت  يوس  هب  ار  نآرق )   ) رکذ نیا  و  ( 9 ( ؛  مهیلا لزنام  سانلل 

میهاوخ نآ  نابهگن  اعطق  میا ،  هدرک  لزان  جیردت  هب  ار  نآرق )   ) رکذ نیا  ام  دیدرت ،  یب  ( 10 ( ؛  نوظفاحل هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا  . - 
لامعتـسا نآرق  دروم  رد  رکذ  روکذم ،  ایآ  رد  هک  هدـش  ثعاب  دـنوادخ  رکذ  نآرق و  یب  تیببـسم  تیببـس و  هقالع  تفگ  ناوت  یم  دوب . 

دروم رد  رکذ  هک  تسا  هقالع  نیمه  دوجو  هب  هجوت  اب  تسا .  دنوادخ  هب  هجوت  ینعی  یقیقح  رکذ  تلع  ببـس و  نآرق  تایآ  نوچ  دوش ؛ 
نایم زا  ایآ  ( 11 ( ؛  رشءا باذک  وه  لب  اننیب  نم  رکذلا  یقلاءا  یحو :   . 2 تسا .  هدش  لامعتسا  تاروت  صوصخ  هب  ینامسآ و  ياه  باتک 
الاجر الا  کلبق  انلـسرءا  ام  و  ینامـسآ :  باتک   . 3 تسا .  خاتـسگ  ییوـگ  غورد  وا  هکلب )   ) هن تسا ؟  هدـش  اـقلا  وا  رب  یحو )   ) رکذ اـم 

 . میتشادن لیسگ  میدرک  یم  یحو  نانآ  هب  هک  ار  ینادرم  زج  زین  وت  زا  شیپ  و  ( 12 ( ؛  نوملعت متنک ال  نا  رکذلا  لهءا  اولئسف  مهیلا  یحون 
اهثری ضرـالا  نءا  رکذـلا  دـعب  نم  دوبزلا  یف  اـنبتک  دـقل  و  تاروت :  صوصخ   . 4 دیـسرپب .  ینامـسآ  ياه  باتک  لها  زا  دـیناد  یمن  رگا 

 . 5 درب .  دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتـسیاش  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  میتشون  تاروت  رکذ  زا  سپ  روبز  رد  تقیقح ،  رد  و  ( 13 ( ؛  نوحلاصلا يدابع 
نم تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  جرخیل  تانیبم  هللا  تایآ  مکیلع  اولتی  ـالوسر  ارکذ .  مکیلا  هللا  لزنا  دـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللاوسر 
امـش رب  ار  ادـخ  رگ  نشور  تایآ  هک  يربماـیپ  تسا :  هداتـسرف  ورف  رکذ  امـش  يوس  دـنوادخ  هک  یتسار  ( 14 ( ؛ . . .  روـنلا یلا  تاـملظلا 
قوف تایآ  رد  درب .  نوریب  ییانشور  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  دنا  هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  دنک ،  یم  توالت 

هلمج و نتفرگ  ریدـقت  اـب  يرگید و  ریـسفت  اـب  ناوتب  دـیاش  تساارکذ و  هملک  يارب  لدـب  اـی  ناـیب  فطع  برع ،  تاـیبدا  رظن  زا  ـالوسر  ، 
لوا ریسفت  اما  الوسر  مکیلا  انلـسرا  و  تسا :  نینچ  نآ  ریدقت  هک  داد  رارق  هیآ 10  زا  لقتسم  ار  نآ  دافم  هیآ 11  زاغآ  رد  مکیلا ،  انلسرءا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رب  رکذ  هژاو  ارکذ  يارب  الوسر  نداد  رارق  لدب  ای  نایب و  فطع  اب  هتشگ و  ظوحلم  الماک  هیآ  ود  طابترا  نآ  رد  هک 
ححـصم ثعاب و  یلولعم  تلع و  تیببـسم و  تیببـس و  هقالع  ریـسفت  نیا  قبط  تسا .  تایآ  رهاـظ  قایـس و  اـب  قفاوم  هتـشگ ،  قـالطا  هلآ 

ای هعمج :  زامن   . 6 تسا .  ادخ  دای  يارب  هلیسو  نیرترث  ؤم  نیرتزراب و  ترضح ،  نآ  سدقم  دوجو  اریز  دوب  دهاوخ  ربمایپ  رب  ارکذ  قالطا 
یناسک يا  ( 15 ( ؛  نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  عیبلا  اورذ  هللا و  رکذ  یلا  اوعـساف  ۀعمجلا  موی  نم  ةالـصلل  يدون  اذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا 

ار دتـس  داد و  دیباتـشب و  هعمج -  زاـمن  ینعی  ادـخ -  رکذ  يوـس  هب  دوـش ،  هداد  رد  ادـن  هعمج  زاـمن  يارب  نوـچ  دـیا ،  هدروآ  ناـمیا  هک 
؛  نولقعت الفا  مکرکذ  هیف  اباتک  مکیلا  انلرنا  دـقل  راختفا :  فرـش و  ياـنعم  هب  رکذ   . 7 تسا .  رتهب  امـش  يارب  نیا  دینادب  رگا  دـیراذگاو . 
 . 8 دیشیدنا ؟  یمن  ایا  تسا ؛  نآ  رد  تسا  امش  تزع  يرترب و  هیام  هچنآ  ینعی  امش  دای  هک  میداتسرف  یباتک  امـش  يوس  هب  هنیآ  ره  ( 16)

نوقتت مکلعل  هیف  ام  اورکذا  ةوقب و  مکانیتآ  ام  اوذخ  روطلا  مکقوف  انعفر  مکقاثیم و  انذخا و  دا  و  يراپـس :  رطاخ  هب  ظفح و  يانعم  هب  رکذ 
ورین همه  اب  میداد  امش  هب  هک  ار  باتک  نآ  میتشارفا .  امش  زارف  رب  ار  روط  هوک  میتفرگ و  نامیپ  امـش  زا  هک  هاگ  نآ  دیرآ  دای  هب  و  ( 17 ( ؛
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 . دییارگ اوقت  هب  هک  دشاب  دیشاب ،  هتشاد  رطاخ  هب  تسا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  دیریگب و  دج  هب  و 

رکذ عاونا 

میـسقت نیا  دـنا .  هدرک  هفاـضا  زین  ار  یلمع  رکذ  یخرب  یبلق ،  رکذ   . 2 یظفل ؛  رکذ   . 1 دـننک :  یم  میـسقت  هنوگ  ود  هب  الومعم  ار  رکذ 
 ، ظفل زا  فده  درادن و  ینادنچ  شزرا  دوخ  هب  دوخ  یظفل  رکذ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا .  تایاور  تایآ و  زا  هتفرگرب  لصا  رد  يدنب 

تـسا قداص  یماگنه  اهنت  رما  نیا  یظفل ،  رکذ  دروم  رد  تسا و  ندروآ  دای  هب  يانعم  هب  رکذ  اریز  تسا ؛  لد  رد  ریثءاـت  اـنعم و  هب  هجوت 
اب ادـخ  مان  رکذ  ینعی  18 ؛ )  ) الیبت هیلا  لتبت  کبر و  مسا  رکذاو  دـیامرف :  یم  لاعتم  دـنوادخ  هوالع  هب  دـشاب .  گنهامه  لد  اب  ناـبز  هک 

هیلا یتهج  هک  ار  ینخـس  ره  یـسلجم  موحرم  دشاب .  ادـخ  هب  ارـصحنم  صخـش  هجوت  هک  تسا  نیا  لتبت  زا  دوصقم  و  دـشاب ،  هارمه  لتبت 
یهلا یتهج  هک  تسا  ینخس  ره  یظفل  رکذ  دیامرف :  یم  یبلق ،  رکذ  یظفل و  رکذ  هب  نآ  میسقت  زا  سپ  دناد و  یم  ادخ  رکذ  دشاب  هتـشاد 

یم میـسقت  عون  ود  هب  ار  یبلق  رکذ  هاگ  نآ  يو  اهنآ .  دـننام  تایاور  رابخا و  نایب  یهقف و  ياه  ثحب  نآرق و  اعد و  لـثم  دـشاب ؛  هتـشاد 
باقع هب  هجوت  ب )  ایند ؛  ندوب  یناف  رد  رکفت  وا و  ياه  تمعن  رکذت  یلاعت و  يراب  تافص  یهلا و  ماکحا  لیالد  رد  رکفت  فلا )  دنک : 

فیلکت قبط  رب  لمع  هجیتن ،  رد  تسا و  صخـش  هجوتم  ادخ  بناج  زا  ییهن  ای  رما  هک  یماگنه  رد  ادخ  زا  فوخ  يورخا و  ياه  باوث  و 
هب یبلق  رکذ  مود  عون  رد  زین  یـسلجم  موحرم  دیمان و  یلمع  رکذ  ار  نآ  ناوت  یم  هک  هدـش  هراشا  رکذ  زا  يا  هلحرم  هب  تایاور  رد  یهلا : 
 ، دراد هجوت  ادـخ  هب  لد  رد  طقف  صخـش  درادـن و  یظفل  یجراخ و  زورب  روهظ و  هنوگ  چـیه  یبلق  رکذ  هک  دوزفا  دـیاب  دراد .  هراشا  نآ 
یم یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دراد .  ادـخ  هب  يور  شلد  قاـمعا  رد  اـما  دـشاب ،  لوغـشم  يرگید  يراـک  هب  زین  رهاـظ  رد  رگا 

صالخا اب  هک  یسک  ( 19 ( ؛  لج زع و  هللا  مرح  امع  هللا  الا  هلا  ةرجحی ال  نءا  هصالخا  ۀـنجلا و  لخد  اصلخم  هللا  الا  هلا  لاـق  نم  دـنیامرف : 
دراد یم  زاب  هدرک  مارح  دنوادخ  هچنآ  زا  ار  وا  هللا  هلا  نتفگ ال  هک  تسا  نیا  وا  صالخا  هناشن  و  دوش ،  یم  تشهب  دراو  دیوگب  هللا  هلا  الا 

؛  تسا یظفل  رکذ  هک  هللا ،  هلا  نتفگ ال  یکی ،  دـنراد :  هراشا  رکذ  هلحرم  هس  ره  هب  ترـضح  هک  میباـی  یم  رد  قوف  تیاور  رد  تقد  اـب  . 
زا ار  وا  دراذگ و  رثا  صخـش  راتفر  رد  دـیاب  صالخا  هک  نیا  موس ،  و  تسا ؛  یبلق  رکذ  هک  تین ،  رد  صالخا  اب  رکذ  ندوب  هارمه  مود ، 

هیلع نانم  ؤم  ریما  هب  دوخ  ياه  شرافس  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نینچ  مه  تسا .  یلمع  رکذ  نیا  هک  دراد ،  زاب  هانگ 
 : يردارب تاواسم و   . 1 دنرادن :  ار  نآ  ماجنا  تقاط  تما  نیا  هک  تسا  زیچ  هس  یلع  ای  دننک :  یم  نایب  ار  یلمع  رکذ  تحارص  هب  مالسلا 

و هللا ،  هلا  و ال  دمحلا هللا ،  و  هللا ،  ناحبـس  اهنت  رکذ  و  یلاح ؛  ره  رد  دـنوادخ  رکذ   . 3 مدرم .  هب  نداد  قح  بلق  میمـص  زا  فاصنا و   . 2
كرت ار  مارح  نآ  دسرتب و  دنوادخ  زا  درک ،  دروخ  رب  یهلا  ياه  مارح  زا  یمارح  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  رکذ  هکلب  تسین ؛  ربکا  هللا 

و دیامرف :  یم  دـنوادخ  هک  اج  نآ  تسا ؛  فارعا  هروس  هیآ 205  دراد ،  هراشا  یبلق  رکذ  یظفل و  رکذ  هب  هک  یتاـیآ  هلمج  زا  ( 20  ) دنک
تراگدرورپ شیوخ ،  لد  رد  و  نیلفاغلا ؛  نم  نکت  لاصالا و ال  ودغلاب و  لوقلا  نم  رهجلا  نود  ۀفیح و  اعرضت و  کسفن  یف  کبر  رکذا 

راگدرورپ دای  رکذ و  مسق  ود  هب  قوف ،  هیآ  رد  شابم .  نالفاغ  زا  نک و  دای  دنلب  يادص  یب  سرت ،  عرـضت و  اب  ناهاگماش  نادادـماب و  ار 
تسین و بولطم  دنلب  يادص  اب  یظفل  رکذ  هک  درک  هدافتسا  ناوتب  دیاش  هتـسهآ و  نابز و  هب  يرگید  و  یلد ،  رد  یکی  تسا .  هدش  هراشا 

رهجت و ال  میناوخ .  یم  زاـمن  دروم  رد  میرک  نآرق  رد  درادـن .  يراـگزاس  یهلا  هاگـشیپ  رد  تراـقح  تلذ و  راـهظا  تیدوبع و  ماـقم  اـب 
نآ نیا و  نایم  و  نکم ،  شا  هتـسهآ  رایـسب  ناوخم و  دـنلب  زاوآ  هب  ار  تزامن  و  ( 21 ( ؛  الیبس کلذ  نیب  غتبا  اهب و  تفاختال  کتالـصب و 

باحـصا اب  اه  گنج  زا  یـضعب  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  یتیاور  رد  نینچ  مه  يوج .  هناـیم  یهار 
دنب يادـص  اب  باحـصا  زا  یکی  دوب .  کیرات  رایـسب  بش  نآ  اقافتا  و  دندیـسر ،  كانلوه  ینابایب  هب  ماگنه  بش  دـندومیپ .  یم  هار  دوخ 

 . تسا ندرک  يراز  يانعم  هب  ۀعارـض و  زا  عرـضت  بیاغ .  هن  تسا و  رود  هن  دـیناوخ  یم  هک  ار  سک  نآ  دومرف :  ترـضح  تفگ :  ریبکت 
رد تبغر  لیم و  عرـضت  يانعم  رد  نیا  ربانب  دراد .  بسانت  یلاـعت  يراـب  سدـقم  تحاـس  اـب  هک  تسا  ندیـسرت  زا  یـصاخ  عون  زین  ۀـفیخ 
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هک تسا  هدرک  فیـصوت  هفیخ  عرـضت و  تفـص  ود  هب  ار  رکذ  دـنوادخ  هک  نآ  لـیلد  ور  نیا  زا  تسا .  هتفهن  صخـش  هب  ندـش  کـیدزن 
رود ددرگرب و  بقع  هب  دهاوخ  یم  تهج  نیا  هب  دراد و  یم  تسود  ار  يزیچ  مه  هک  دشاب  هتـشاد  ار  یـسک  تلاح  نتفگ  رکذ  رد  یمدآ 

(22  . ) دوش یم  هدافتسا  زین  یظفل  یبلق و  رکذ  رد  رارمتسا  هفیرش  هیآ  نیا  زا  نینچ  مه  دوش . 

رکذ تقیقح 

ینورد تقیقح  نامه  یجراخ  دومن  اـهنت  یظفل  رکذ  دـبای و  یم  تینیع  وا  بلق  رد  ناـسنا و  نورد  رد  رکذ  تقیقح  دـش  هتفگ  هک  ناـنچ 
هتـشاد ناسنا  یگدـنز  رد  يریثءات  شقن و  نیرت  کچوک  نآ  هک  نآ  نودـب  تسین  تاـملک  رارکت  اـهنت  ادـخ  رکذ  درذـگ .  یم  هک  تسا 

المع لاح  نامه  رد  میشاب و  یتسود  دای  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  دنک .  هجوت  اهنآ  يالاو  موهفم  انعم و  هب  هدنیوگ  هک  نیا  نودب  و  دشاب ، 
رکذ و تقیقح  هب  هجوت  اما  دوش ،  یم  یقلت  یظفل  رکذ  تقیقح  رد  هک  یلامعا  اب  ادخ  رکذ  تسا  نکمم  هنوگچ  میزروب ! ؟  ینمشد  وا  اب 
تسا و یبلق  ینورد و  هجوت  نامه  رکذ ،  یقیقح  يانعم  هک  دزاس  یم  نومنهر  هتکن  نیا  هب  ار  اـم  تاـیآ ،  تاـیاور و  رد  نآ  تالامعتـسا 

تیاکح انعم و  زا  فشاک  ظفل  هک  تسا  ور  نآ  زا  عقاو  رد  یظفل ،  رکذ  رب  رکذ  قالطا  تسین .  ظفل  هلوقم  زا  ندوب ،  یـسک  دای  هب  اساسا 
قالطا رکذ  زین  یظفل  رکذ  رب  ازاجم  هک  هدش  بجوم  انعم  ظفل و  نیب  لولدم  لاد و  هقالع  دوجو  درذـگ .  یم  لد  رد  هک  تسا  يزیچ  رگ 

اتقیقح ام  ساسا ،  نیا  رب  تسین و  هنیرق  دـنمزاین  رگید  هتفای و  تقیقح  هبنج  لامعتـسا  قـالطا و  نیا  لامعتـسا ،  ترثک  رثا  رب  هتبلا  ددرگ . 
هک یـسک  اریز  تسین  روسیم  یبلق  هجوت  زا  يا  هبترم  چیه  نودـب  ینابز  ندرک  دای  يانعم  هب  یکی  مینک :  یم  لامعتـسا  وحن  ود  هب  ار  رکذ 

دنوادخ هب  كدنا  دنچ  ره  یهجوت  زاغآ  رد  دیاب  هللادمحلا  هللا و  ناحبس  ای  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  رکذ ال  الثم  دیوگب -  يرکذ  دهاوخ  یم 
رد اـهنت  یظفل  رکذ  هتبلا  ددرگ .  یم  داـجیا  وا  رد  یبحتـسم  راـتفر  نآ  ماـجنا  هزیگنا  اـت  دـشاب ،  هتـشاد  یهلا  باـقع  باوث و  فـیلکت و  و 
رد هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـشاب و  یبـلق  رکذ  هب  ندیـسر  يارب  یهار  اـی  لد  زا  هتـساخرب  هک  تشاد  دـهاوخ  ار  بولطم  شزرا  یتروص 

قداص ماما  دوب  دهاوخ  توافتم  نارگید  اب  زین  لمع  رد  اعبط  دـشاب ،  ادـخ  دای  هب  دـنک  یم  یعـس  هک  یـسک  دوب .  دـهاوخ  رث  ؤم  زین  لمع 
هلا هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس  ینعءا  ال  لاق :  مث  اریثک .  هللا  رکذ  هقلخ  یلع  هللا  ضرف  ام  دشءا  نم  دنیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 

هرمز زا  ( 23 ( ؛  اهکرت ۀیصعم  ناک  نا  اهب و  لمع  ۀعاط  ناک  ناف  مرح ،  لحءا و  ام  دنع  هللا  رکذ  نکل  و  هنم ،  ناک  نا  و  ربکا ،  هللا  هللا و  الا 
 : دندومرف ترـضح  سپـس  دننک .  ادخ  رکذ  ناوارف  هک  تسا  نیا  هدرک  ضرف  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  هک  ییاهزیچ  نیرتالاو  نیرت و  مهم 
رد ادخ  دای  نم  دوصقم  هکلب  دنرکذ ؛  زین  اهنیا  هچ  رگا  تسین ،  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  هللا و ال  دـمحلا  هللا و  ناحبـس  نتفگ  اهنت  نم  دوصقم 

رگا دهد و  ماجنا  ار  نآ  هدنب  دوب ،  دنوادخ  تعاط  راک  نآ  رگا  سپ  تسا .  هدرک  مارح  ای  لالح و  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  اب  ییورایور 
نتـشاد اپ  رب  فدـه  تیاغ و  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یبلق  رکذ  هاگیاج  تیمها و  هب  هجوت  اب  دـنک .  شیاـهر  دوب ،  یناـمرفان  تیـصعم و 
يرکذل ةالصلا  مقءا  و  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  باطخ  دنوادخ  تسا .  هدش  هداد  رارق  دنوادخ  هب  هجوت  رکذ و  زامن ، 

تسا نیا  شا  همزال  مینادب ،  یظفل  راکذا  دوجس و  عوکر ،  نوچ  یلامعا  زا  یبیکرت  ار  زامن  ام  رگا  راد .  اپ  رب  زامن  نم  دای  يارب  و  ( 24 ( ؛
هک يرکذ  زا  يدـنم  هرهب  فدـه  هب  تسا  راکذا  داروا و  لاـمعا و  هدـیزگرب  رد  هک  زاـمن  عومجم  ینعی  دـشاب ؛  اـیغم  زا  ییزج  تیاـغ  هک 

هتفریذـپ ابدا  رظن  زا  دـشاب و  یمن  نخـس  رد  تغالب  اب  گنهآ  مه  اما  تسین ،  طلغ  يزیچ  نینچ  هتبلا  ددرگ .  هماـقا  تسا  زاـمن  زا  یـشخب 
اپ رب  فده  تیاغ و  هک  یهجوت  هک  تسا  نشور  زین  و  ددرگ .  دادملق  بکرم  لک  نآ  تیاغ  یبکرم  زا  یشخب  لک و  زا  ییزج  هک  تسین 

ناسنا رگا  تسا .  یتدابع  ره  هب  مادقا  همزال  هک  یحطـس  فیعـض و  هجوت  هن  تسا  يوق  قیمع و  یبلق  هجوت  هدش ،  هداد  رارق  زامن  نتـشاد 
زامن ماجنا  رکذ و  نتفگ  يارب  يا  هزیگنا  دشاب ،  یفیعـض  مهبم و  یهجوت  هچ  رگ  دتفین ،  وا  دای  هب  دنکن و  ادـیپ  دـنوادخ  هب  یهجوت  چـیه 

هب هجوت  زا  یلاخ  وا  تدابع  درادـن  ناکما  ور  نیا  زا  دـشاب .  دـنوادخ  رما  تعاـطا  شدـصق  زاـمن  تحـص  طرـش  الـصا  تشاد .  دـهاوخن 
نآ هن  تسا و  یظفل  رکذ  هن  هدـش  رکذ  زاـمن  تیاـغ  ناوـنع  هب  هفیرـش  هیآ  رد  هک  يرکذ  دـش ،  هتفگ  هچنآ  هب  هجوـت  اـب  دـشاب .  دـنوادخ 
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هک دنوادخ  هب  یبلق  قیمع  فرژ و  هجوت  زا  تسا  ترابع  زامن  رد  یلصا  تیاغ  دراد .  ترورـض  نآ  تین  زامن و  عورـش  يارب  هک  یهجوت 
 . تسا نآ  هب  تبترم  زامن و  هرمث 

رکذ نتشاد  بتارم 

رایـسب یهاـگ  تسین ؛  ناـسکی  دارفا  همه  رد  هشیمه و  هجوت  نیا  اـما  دـشاب ،  ینورد  هجوت  ناـمه  یعقاو  رکذ  هک  دـش  نشور  اـج  نیا  اـت 
مامت اب  ار  دنوادخ  روضح  دراد و  هجوت  دیوگ  یم  هچنآ  هب  الماک  رکذ  لوغشم  صخش  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  يوق  رایسب  یهاگ  فیعض و 
دارفا همه  رد  هشیمه و  یبـلق  تاـهجوت  هک  تسین  ناـنچ  تسا و  يرامـش  یب  بتارم  ياراد  یبـلق  رکذ  نیا  رباـنب  دـنک .  یم  كرد  دوجو 

ترابع هک  نآ ،  یلاع  بتارم  دنوش و  یم  لیان  رکذ  لزان  بتارم  هب  اهنت  فیعـض  دارفا  ددرگن .  هظحالم  اهنآ  نیب  یتوافت  دشاب و  ناسکی 
نیا رد  ددرگ .  یمن  رـسیم  دـنوادخ  هدـیزگرب  صاخ و  يایلوا  يارب  زج  هب  یهلا ،  يامـسا  تافـص و  تاذ و  هب  ماک  مات و  هجوت  هک  تسا 

مه دوش و  یم  هلیـسو  مه  رکذ  عـقاو ،  هب  ددرگ و  یم  نآ  زا  يرت  یلاـع  هبترم  هب  ندیـسر  هنیمز  ببـس و  رکذ  لزاـن  هبترم  یهاـگ  ناـیم ، 
یهلا و میناوخ .  یم  هینابعـش  تاجانم  رد  ـالثم  تسا ؛  هدـش  هراـشا  اـه  تاـجانم  اـهاعد و  زا  یخرب  رد  تقیقح  نیا  هب  فدـه ،  تیاـغ و 
رت یلاع  بتارم  هب  تبسن  يرتشیب  یگتفیـش  قایتشا و  نم  هب  تدوخ ،  دای  هب  منتـشاد  قفوم  اب  ایادخ  كرکذ ؛  یلا  كرکذب  اهل  ینمهلءا و 

يارب هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هدش ،  هداد  رارق  نآ  رت  یلاع  بتارم  هب  ندیسر  هلیسو  رکذ  بتارم  زا  یخرب  هک  نیا  امرف .  تیانع  تدوخ  دای 
رد هک  هناهب  نیا  هب  مینک و  عورـش  یظفل  رکذ  زا  دیاب  ادتبا  ام  درک .  عورـش  رت  فیعـض  بتارم  زا  دیاب  ادـتبا  رکذ  یلاع  بتارم  هب  ندیـسر 

حور یب  قمر و  یب  ام  رکذ  اعد و  هک  یماگنه  یهاگ  مینکن ،  اهر  ار  نآ  تسا ،  فیعـض  دـنوادخ  هب  نامهجوت  یظفل  رکذ  نتفگ  ماـگنه 
هک ییاعد  رکذ و  هک  ارچ  مینک ؛  اهر  ار  نآ  هک  دنک  یم  هسوسو  ار  ام  ناطیـش  تسین ،  رادروخرب  یتسه  ءادـبم  هب  یفاک  هجوت  زا  تسا و 
هک زین  نارکف  نشور  زا  یخرب  درادن ! يا  هدیاف  تسا و  هدرم  حور و  یب  یمـسج  نوچ  دشابن ،  رادروخرب  دنوادخ  هب  یفاک  یبلق  هجوت  زا 
یم مدرم  بلغا  هک  ییاهزامن  دـنیوگ :  یم  زامن  دروم  رد  الثم  دـننک ؛  یم  رارکت  ار  نیا  هیبش  ینانخـس  دـنا  هدـش  شزغل  فارحنا و  راچد 

ناسکی شندناوخن  ندناوخ و  درادن و  يا  هدیا  تسا و  زامن  ياوتحم  هب  هجوت  دنوادخ و  هب  هجوت  زا  يراع  نابز و  هقلقل  افرـص  دـنناوخ ، 
هچرگ یفاک ،  هجوت  زا  یلاخ  حور و  یب  رهاظ  هب  زامن  رکذ و  نیمه  هک  دـنلفاغ  ناـنآ  تسا .  ناطیـش  هسوسو  زا  یـشان  رادـنپ  نیا  تسا ! 

نیا دریذپ ،  یم  ماجنا  ادخ  یگدنب  راهظا  يارب  نوچ  اما  دـیآ ،  یمن  رامـش  هب  يزیچ  یفاک  بلق  روضح  اب  زامن  هجوت و  اب  رکذ  ربارب  ردـب 
دیابن سپ  ددرگ .  دنوادخ  هب  هجوت  رت  یلاع  لحارم  هب  ندیسر  ببس  دشخبب و  تینارون  افص و  ار  ام  حور  هک  دراد ،  ار  دادعتسا  تیلباق و 
نآرق ندناوخ  ماگنه  هب  رگا  نینچ  مه  مینک .  كرت  ار  نآ  یناطیش  ياه  هسوسو  ریثءات  تحت  مینک و  دادملق  هدیاف  نودب  رمث و  یب  ار  نآ 
هدیاف هچ  نآ  يانعم  اوتحم  هب  هجوت  نودب  نآرق  ندناوخ  هک  دنکن  هسوسو  ار  ام  ناطیـش  میـشاب  بقارم  دیاب  میرادـن .  یفاک  هجوت  لاح و 

 . دنناد یم  هدیاف  زا  یلاخ  ار  نآ  یناعم  كرد  هجوت و  نودـب  نآرق  ندـناوخ  ناطیـش ،  تائاقلا  ریثءات  تحت  يا  هدـع  هک  نانچ  دراد .  يا 
هب يزاکترا  هجوت  اب  ناسنا  یتقو  اما  دیآ ،  یم  باسح  هب  ایرد  ربارب  رد  يا  هرطق  ادخ  يایلوا  تئارق  لباقم  رد  تئارق  نیا  هک  تسا  تسرد 
 . تسا هداد  ماجنا  رمثرپ  هدیافرپ و  يراک  دنک ،  رورم  دناوخب و  ار  نآ  تایآ  دیاشگب و  مارتحا  اب  ار  نآرق  یگدنب  راهظا  تهج  دنوادخ و 

یعـس یلاع ،  یتمه  اب  دیاب  مییامن .  افتکا  اهنآ  هب  مه  دیابن  اما  مینکن ،  كرت  ار  اهنآ  میهدب و  تیمها  یظفل  راکذا  هب  دـیاب  ام  هچ  رگ  هتبلا 
هب زین  هتکن  نیا  رکذ  اج  نیا  رد  مینک .  ادیپ  یهلا  تافص  امسا و  هب  يرت  نوزف  هجوت  میسرب و  یبلق  تاهجوت  هب  یظفل  راکذا  ریسم  زا  مینک 
رد نیا  مینک .  ادـیپ  هجوت  قح  تاذ  هب  دـنوادخ  یماسا  زا  مسا  ود  ای  کی  هلیـسو  هب  طقف  ناملاح ،  اب  بسانتم  ابلاغ ،  اـم  هک  تسا  هتـسیاب 
قح تاذ  هب  اهنآ  ریسم  زا  یلاعت ،  يراب  مسا  رازه  رکذ  اب  ریبک ،  نشوج  ياوتحمرپ  گنس و  نارگ  ياعد  رد  لاثم ،  يارب  هک ،  تسا  یلاح 

 . دیآ یم  لصاح  قح  ترضح  یماسا  زا  مسا  ود  ای  کی  ریـسم  زا  اهنت  هک  تسا  یهجوت  زا  رت  هدرتسگ  هجوت  نیا  املـسم  میبای .  یم  هجوت 
زا لوقنم  ياه  تاجانم  هیعدا و  ریاس  زا  صاخ ،  تاجانم  دنچ  ای  کی  رب  دـیکءات  ياج  دـنوادخ ،  اب  طابترا  يارب  تسا  بسانم  ور  نیا  زا 
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 . مینک هدافتسا  زین  ناموصعم : 

رکذ هرابرد  یفارحنا  ياه  شرگن  در 

رد دراد و  دوجو  ییاه  یـشیدنا  جک  اه و  فارحنا  زین  رکذ  ثحب  دروم  رد  قح ،  بلاطم  ینآرق و  یمالـسا و  فراعم  زا  يرایـسب  دننامه 
اوتحم هب  هجوت  نودب  هک  مینیب  یم  ار  يرگن  یحطـس  دارفا  وس  کی  زا  دریذپ ،  یم  تروص  ییاهطیرفت  طارفا و  لمع  مهف و  هزوح  ود  ره 

یهجوت هک  هتـسد  نیا  دنیوگ .  یم  رکذ  دنریگ و  یم  تسد  حیبست  تداع ،  ساسا  رب  اهنت  دنوادخ و  هب  هجوت  نودب  یتح  رکذ و  يانعم  و 
نیرق نآ  ببـس  هب  دـنا و  هدرک  لـمع  دوخ  هفیظو  هب  داروا  راـکذا و  نتفگ  فرـص  اـب  هک  دـنرادنپ  یم  دـنرادن ،  رکذ  ياوـتحم  اـنعم و  هب 

لا ؤس  ریز  ار  رکذ  ساسا  یناسک  لباقم ،  رد  دوش .  یم  هدوشخب  ناشناهانگ  عفترم و  ناشتالکـشم  دـندرگ و  یم  یتخب  کـین  تداـعس و 
ریز زا  هک  نیا  يارب  اهنآ  دنیوگ  یم  دناد و  یم  بآم  سدقم  دارفا  نهذ  هتخادرپ  هتخاس و  ار  دوش  یم  هتفگ  رکذ  هرابرد  هچنآ  دنرب و  یم 

رد دـندرگ ،  یم  لوغـشم  رکذ  اعد و  ندـناوخ  هب  دننیـشن و  یم  يا  هشوگ  رد  دـننک ،  یلاخ  هناش  یعامتجا  فیاظو  اـه و  تیلو  ؤسم  راـب 
یفارحنا اه  شیارگ  نیا  يود  ره  دـش .  دـهاوخن  لصاح  یبرقت  بجاو  كرت  اب  دریگ و  یمن  ار  بجاو  فیلاکت  ياج  لمع  نیا  هک  یلاح 

هک ور  نآ  زا  زین  یظفل  راـکذا  تسا .  بلق  لد و  هب  طوـبرم  رکذ  تقیقح  میتـفگ .  رکذ  تقیقح  باـب  رد  اـم  هـچنآ  قـبط  تـسا .  طـلغ  و 
هجوت اب  هارمه  یبلق و  هجوت  زا  یلاح  یظفل  رکذ  رگا  ور  نیا  زا  دنا .  هدش  هدـیمان  رکذ  دنتـسه  دـنوادخ  هب  یبلق  هجوت  تلاح  رگ  تیاکح 

مرحمان هب  مشچ  ینابز  یظفل و  رکذ  یلاح  رد  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  یتسار  دنام .  یم  یقاب  نابز  هقلقل  دـح  رد  دـشابن ،  ینورد 
اب یـسک  نینچ  دشاب ! ؟  ادخ  دای  لوغـشم  دـنک ،  یم  هئطوت  دوخ  نم  ؤم  ردارب  هیلع  رب  ای  دـهد و  یم  شوگ  مارح  یقیـسوم  هب  ای  هتخود ، 

يانعم هب  یهجوت  هک  نیا  نودب  دـنراذگ ،  یم  نابز  هقلقل  هب  ار  یتاظحل  دوخ  هرمزور  تداع  قبط  اهنت  نآ  تسا ،  هناگیب  ادـخ  دای  رکذ و 
هرخـسم يزاب و  هب  ار  یهلا  ياه  شزرا  فراعم و  راک  نیا  اب  وا  عقاو ،  هب  ددرگ .  هتخیگنارب  دنوادخ  هب  وا  یبلق  هجوت  دشاب و  هتـشاد  رکذ 

اوتحم و هب  هجوت  نودب  راکذا ،  ظافلا و  يرس  کی  رارکت  هک  دننک  یم  روصت  يا  هدع  دهد .  یم  بیرف  ار  نارگید  دوخ و  تسا و  هتفرگ 
زا لفاغ  تسا !  رترب  زین  ادخ  هار  رد  داهج  زا  اهنآ  لمع  دشخب و  یم  یلاعت  لامک و  اهنآ  هب  دـنوادخ ،  هب  یبلق  هجوت  نودـب  اهنآ و  يانعم 

شزرا یتقو  رکذ  دـشخب .  یمن  ناـشلاح  هب  يدوس  دور  یمن  رتارف  ناـبز  هقلقل  دـح  زا  دریگ و  یم  ماـجنا  تداـع  قبط  هک  يرکذ  هک  نیا 
یسک زا  تسین  لوغشم  هانگ  تیـصعم و  هب  هک  یـسک  دراد .  زاب  نایـصع  هانگ و  زا  ار  درف  دشاب و  بلق  روضح  هجوت و  اب  هارمه  هک  دراد 

دنوادخ زا  هک  دنز  یم  رس  درف  زا  تیصعم  یماگنه  دنز .  رس  تیـصعم  دنیب و  یم  رـضاح  رظان و  ار  دنوادخ  دراد و  هجوت  دنوادخ  هب  هک 
 ، ور نیا  زا  دشابن .  ای  دـشاب  لوغـشم  رکذ  نتفگ  هب  شنابز  هک  دـنک  یمن  توافت  لاح  نیا  رد  دـشاب .  هدرک  شومارف  ار  وا  هتـشگ و  لفاغ 
هچ رگ  دنک  تیصعم  هک  تسا  یسک  لفاغ  دنک و  تعاطا  دنوادخ  زا  هک  تسا  یسک  ادخ  رکاذ  هک  تسا  نیا  تایاور  زا  یخرب  نومـضم 
 ، دنک یم  تیـصعم  لاح  نیع  رد  درازگ و  یم  زامن  دریگ و  یم  هزور  دناوخ و  یم  نآرق  ناوارف  هک  یـسک  دشاب .  ناوارف  وا  هزور  زامن و 

المع دراد و  هجوت  دـنوادخ  هب  اـبلق  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رکاذ  دزادرپ .  یم  لاـمعا  نآ  هب  هرمزور  یتداـع  قبط  رب  اـهنت  تسا و  لـفاغ 
دارفا روصت  فالخ  رب  تسین .  راگزاس  نامیا  ادـخ و  هب  هجوت  اب  تیـصعم  دـنز .  یم  زابرـس  وا  تیـصم  زا  دـنک و  یم  تعاـطا  ار  يادـخ 

رکذ دننک ،  یم  ریسفت  دوخ  هقیلـس  لیم و  هاوخ و  لد  هب  ار  يزیچ  ره  دنرگن و  یم  یهلا  فراعم  هب  هنالهاج  هک  شیدنا  جک  بآم  سدقم 
مدرم يراک  بیرف  يزاس و  رهاظ  يارب  هک  يرکذ  تسین .  یبلق  هجوت  نودـب  اهنآ  رارکت  ظافلا و  يرـس  کـی  عیرـس  دـنت و  نتفگ  ادـخ ، 
یبلق هجوت  هدـش ،  شیاتـس  نآ  زا  تایاور  تایآ و  رد  ددرگ و  یم  ناسنا  یلاعت  لامک و  ثعاب  هک  يرکذ  تسین .  رکذ  دریگ ،  یم  ماجنا 

گنهرف اـب  هناـگیب  يا  هدـع  میتـشاد ،  هراـشا  هک  ناـنچ  رگید ،  يوـس  زا  دور .  یمن  رتارف  ناـبز  هقلقل  زا  هک  يرکذ  هن  تسا  دـنوادخ  هـب 
یمرگ و رازاب  يارب  اه  یبهذم  نیـسدقم و  ار  راکذا  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  دنناد و  یم  تیعقاو  هدـیاف و  زا  یلاخ  ار  رکذ  نتفگ  یمالـسا ، 

یب وا  لامک  ناـسنا و  تقیقح  زا  دـنرادن و  یمالـسا  شنیب  گـنهرف و  هک  تسا  یناـسک  شرگن  نیا  دـنا .  هدرک  تسرد  دوخ  راـک  جاور 
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نییدام هک  تسا  ییاه  شزرا  نامه  افرـص  یناسنا  ياـه  شزرا  هک  دـننک  یم  روصت  دـنناد و  یمن  ار  ناـسنا  یعقاو  شزرا  ناـنآ  دـنربخ . 
لامک رد  یـشقن  هک  دـننک  یم  یقلت  یموسر  بادآ و  يرـس  کی  ار  تداـبع  رکذ و  ناـنآ  یـشرگن ،  نینچ  ساـسارب  دـنزاس .  یم  حرطم 

مالـسا و هب  اعقاو  رگا  مینک .  هضرع  نانآ  رب  ار  نآرق  مالـسا و  دیاب  ادتبا  دشاب .  ییانبم  دیاب  دارفا  نیا  اب  ام  ههجاوم  دـنرادن .  ناسنا  یعقاو 
رکذ اعد و  تدابع ،  نتـشاد  رواب  داقتعا ،  نیا  مزاول  هلمج  زا  و  دـنریذپب ؛  ار  داـقتعا  نیا  مزاول  دـیاب  هک  تسا  یعیبط  دنـشاب  دـقتعم  نآرق 

ار وا  یلاعت  دشر  ریسم  ناسنا و  لامک  تقیقح و  اهنآ  يارب  یلقع  لیالد  اب  دیاب  دنتـشادن ،  لوبق  ار  نآرق  مالـسا و  رگا  اما  تسا .  دنوادخ 
یهلا برق  هب  ندیسر  تهج  یهار  و  ناسنا ،  ییاهن  لامک  ادخ  يوس  هب  تکرح  رکذ  میدقتعم  ام  هک ،  نیا  رت  نوزف  حیـضوت  مینک .  تباث 
يدایز تصرف  اهنآ  یسررب  هک  هدش  هداهن  ناینب  ملـسم  یعطق و  هعوضوم  لوصا  اه و  ضرف  شیپ  يرـس  کی  رب  داقتعا  رواب و  نیا  تسا . 
لوـصا نآ  هلمج  زا  دیـشک .  اـهنآ  درگرب  زمرق  طـخ  تشاد و  اورپ  ییاـنبم  تاداـقتعا  لوـصا و  نآ  یـسررب  دـقن و  زا  دـیابن  هتبلا  دـبلط و 

نیا اهنآ  هلمج  زا  نینچ  مه  تسا .  یلامک  ره  دـجوم  دـجاو و  هک  دراد  دوجو  ادـخ  مان  هب  يدوجوم  میدـقتعم  اـم  هک  تسا  نیا  هعوضوم 
حور هب  طوبرم  زین  ناسنا  یقیقح  لامک  تسا .  لماکت  ياراد  حور  نآ  دـهد و  یم  لکـش  ار  وا  تقیقح  هک  دراد  یحور  ناـسنا  هک  تسا 
یهلا برق  هک  تسا  يا  هبترم  ناسنا  لاـمک  نآرق ،  مالـسا و  گـنهرف  ساـسا  رب  حور ،  لـماکت  يارب  تسا  يرازبا  افرـص  ندـب  تسا و  وا 

هللا هب  برقت  یکیدزن و  تهج  رد  هک  تسا  دـیفم  ناسنا  تداعـس  لامک و  يارب  يراک  میدـقتعم  اـم  ساـسا  نیمه  رب  تسا .  هدـش  هدـیمان 
ینامسج و یکیزیف و  زین  ادخ  هب  یکیدزن  تسا .  جیار  عیاش و  ییاتسور  رهـش و  ره  رد  اه  ناملـسم  همه  نیب  رد  هللا  یلا  ۀبرق  ریبعت  دشاب . 

حور ددرگ .  کیدزن  دـنوادخ  هب  دـیاب  هک  تسا  ناسنا  حور  نیا  تسا .  یبلق  یناحور و  هکلب  تسین ،  رگید  هطقن  هب  يا  هطقن  زا  تکرح 
مـسج مییوگ .  یم  مسج  فـیرعت  رد  تسا .  تخانـش  مهف و  كرد و  نآ ،  یتاذ  هصیـصخ  تسا و  یهاـگآ  تفرعم و  ملع ،  خنـس  زا  زین 

زیمم لـصف  كرد .  ياراد  تسا  يدوجوم  حور  مییوگ .  یم  حور  فـیرعت  رد  اـما  تسا .  قـمع  ضرع و  لوـط و  ياراد  هک  تسا  يزیچ 
زین حور  طوقـس  تسا .  هجوـت  یهاـگآ و  ملع و  ورگ  رد  حور  دـشر  تکرح و  تسا .  مءاوـت  كرد  اـب  نآ  تقیقح  تـسا و  كرد  حور 

وا هب  دـنک و  تکرح  دـنوادخ  يوس  هب  دـهاوخب  رگا  يدوجوم  نینچ  نیارباـنب  تسا و  هجوـت  ملع و  یهاـگآ ،  روعـش ،  فعـض  زا  یـشان 
تـسا ییاه  مدق  تقیقح  رد  دـنوادخ ،  هب  حور  تاهجوت  ددرگ .  یمیاد  هکلب  دریگ و  ینوزف  دـنوادخ  هب  شتاهجوت  دـیاب  دوش .  کیدزن 
يرهاظ راتفر  رد  هکلب  شیاین و  اعد و  رد  ناسنا  دـشاب و  رت  يوق  تاـهجوت  نیا  ردـق  ره  دراد .  یم  رب  دـنوادخ  هب  ندیـسر  يارب  حور  هک 

ردـق ره  لباقم ،  رد  دوش .  یم  رت  کیدزن  دـنوادخ  هب  دریگ ،  رظن  دـم  ار  وا  برق  اضر و  رتشیب  دـشاب و  هتـشاد  دـنوادخ  هب  يرتشیب  هجوت 
رت کیدزن  ناطیـش  ادخ و  نانمـشد  هب  حور  ردـق  ره  ددرگ .  یم  رترود  دـنوادخ  زا  دـشاب  رت  فیعـض  رتمک و  دـنوادخ  هب  حور  تاهجوت 
لد اب  ناسنا  یلماـکت  تکرح  هک :  نیا  نخـس  لـصاح  دریگ .  یم  هلـصاف  دـنوادخ  زا  رتشیب  درادرب ،  ماـگ  یناطیـش  ياـه  هار  رد  ددرگ و 
رکذ تقیقح  تسا و  رکذ  هجوت و  ورگ  رد  ناسنا  تکرح  تقیقح  ور  نیا  زا  تسا .  لد  تاهجوت  نامه  لد  تکرح  دریذپ و  یم  تروص 

رایسب نخـس  نیا  تسا .  وا  تاهجوت  نامه  ناسنا  ریـس  تقیقح  بیترت  نیدب  شیوگ .  ظفل و  فرـص  هن  تسا  ادخ  هب  یهاگآ  هجوت و  زین 
هانگ زا  ار  ناسنا  ای  تسا ،  حور  شمارآ  بجوم  رکذ  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  لـثم   ) تسا هدـمآ  رکذ  دـیاوف  رد  هک  تسا  یبلاـطم  زا  رتارف 

نآ هدـیاف  ناوـنع  هب  هچنآ  مه  رکذ و  مه  هک  ارچ  دـناهر ؛ ) یم  خزود  شتآ  زا  دـناسر و  یم  باوـث  شاداـپ و  هب  ار  وا  اـی  دراد ،  یم  زاـب 
تـسا یهار  نامه  رکذ  تسا و  دنوادخ  برق  فده  تسا .  اهنآ  زا  رتارف  يزیچ  بولطم  فده و  دـنا و  هلیـسو  همه  دوش ،  یم  هدرمـشرب 

تسا ادخ  برق  نآ  زا  اهنت  تلاصا  دنرادن .  تلاصا  دنتسه و  نینچ  نیا  زین  رکذ  يارب  هدش و  هدرمش  رب  دیاوف  ادخ .  برق  هب  ندیسر  يارب 
یف کبر  رکذا  و  دیامرف ؛  یم  نآرق  رد  دنوادخ  دـبای .  یمن  ققحت  ادـخ  دای  نودـب  ناسنا  یقیقح  لماکت  هک  میبای  یم  رد  لیلحت  نیا  اب  . 

ار تراـگدرورپ  شیوـخ ،  لد  رد  و  ( 25 ( ؛  نیلفاـغلا نم  نکت  ـال  لاـصالا و  ودـغلاب و  لوقلا  نم  رهجلا  نود  ۀـفیخ و  اعرـضت و  کـسفن 
دای هب  رما  تلع  نایب  رد  دـعب ،  هیآ  رد  سپـس  شابم .  نالفاغ  زا  نک و  دای  دـنلب ،  يادـص  یب  سرت ،  عرـضت و  اـب  ناـهاگماش  نادادـماب و 

وت راگدرورپ  دزن  هک  یناسک  نیقی  هب  نودجـسی ؛  هل  هنوحبـسی و  هتدابع و  نع  نوربکتـسیال  کبر  دـنع  نیذـلا  نا  دـیامرف :  یم  دـنوادخ 
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برق هک  دوش  یم  رهاظ  هیآ ،  ود  نیا  زا  دننک .  یم  هدجس  وا  يارب  دنیاتس و  یم  یکاپ  هب  ار  وا  دنزرو و  یمن  ربکت  وا  شتـسرپ  زا  دنتـسه 
 . دوش یم  فرط  رب  دنوادخ  هدنب و  نیب  لیاح  ياه  باجح  هک  تسا  رکذ  هلیسو  هب  دیآ و  یم  لصاح  وا  رکذ  دای و  هلیـسو  هب  اهنت  ادخ  هب 

نیب یفـالتخا  چـیه  رظن  نیا  زا  دـندوب و  ناـسکی  دـنوادخ  تبـسن  يرود  یکیدزن و  رد  تادوـجوم  هـمه  دوـب ،  یمن  راـک  رد  يرکذ  رگا 
 . رترود يرگید  دشاب و  رت  کیدزن  وا  هب  یکی  هک  دوبن  تادوجوم 

رکذ تیفیک  تیمک و  هب  هجوت  ترورض 

شرافـس نآرق و  تایاور و  رد  يور  نیا  زا  نآ .  تیفیک  مه  ددرگ و  هظحالم  رکذ  رادـقم  تیمک و  دـیاب  مه  رکذ ،  بتارم  اب  طابترا  رد 
مینک یعـس  مینکن و  هدنـسب  بجاو  راکذا  هب  اهنت  زامن  رد  ام  هک  هدش  شرافـس  یتح  تسا .  هدش  دیکءات  رکذ  تیمک  رب  نید  يایلوا  ياه 
ررکم رکذ  رگا  دـیدرت  یب  مییوگب .  زین  ار  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاـف  تاـحیبست  تاـبیقعت و  زین  هدـش و  دراو  هک  یناوارف  یبحتـسم  راـکذا 
دروم تشگ ،  یمن  دـنوادخ  هب  هجوت  یلع  لحارم  هب  ندیـسر  ناسنا و  یلاعت  بجوم  تشاد و  یمن  ناـسنا  حور  رد  هدـنزاس  رثا  دـنوادخ 
تسا هدرک  شرافس  رکذ  یناوارف  هب  نآ  رد  دنوادخ  تسا و  رکذ  تیمک  هب  رظان  هک  یتایآ  هلمج  زا  تفرگ .  یمن  رارق  دیکءات  شرافس و 

 . دینک دای  رایـسب  ار  يادخ  دیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  اریثک .  ارکذ  هللا  اورکذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ایا  تسا :  بازحا  هروس  هیآ 41  . 
و ( 26 ( ؛  نوحلفت مکلعل  اریثک  هللا  اورکذا  هللا و  لضف  نم  اوغتبا  ضرالا و  یف  اورـشتناف  ةالـصلا  تیـضق  اذاف  دـیامرف :  یم  رگید  ياـج  رد 

دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ،  دای  رایـسب  ار  ادخ  دیوش و  ایوج  ار  ادخ  لضف  هدیدرگ و  هدنکارپ  نیمز  يور  رد  دش ،  هدرازگ  زامن  نوچ 
زا دیابن  يراک  ره  ماجنا  ماگنه  رد  یلاح و  ره  رد  دشاب و  لوغـشم  دنوادخ  رکذ  هب  هتـسویپ  دیاب  ناسنا  هک  هدـش  دراو  تایاور  یخرب  رد  . 

ضرع دنوادخ  هب  باطخ  دوخ  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دشاب .  لفاغ  دنوادخ  رکذ 
رد دـنوادخ  میوگب .  ار  وت  رکذ  لاح  نآ  رد  هک  دراد  مرـش  وت  لالج  تزع و  ماقم  زا  هک  دـیآ  یم  شیپ  نم  يارب  یعقاوم  ایادـخ ،  درک : 
رد ناسنا  یهاگ  تسا .  وکین  یلاح  ره  رد  نم  داـی  رکذ و  یـسوم ،  نیا  ( 27 ( ؛  لاح لک  یلع  نیـسح  يرکذ  نا  یـسوم  ای  دومرف :  خساپ 
اب لاح  نآ  رد  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دیوگب ،  نخس  نانآ  اب  ای  دننک  هدهاشم  ار  وا  لاح  نآ  رد  نارگید  دهاوخ  یمن  هک  دراد  رارق  یتیعـضو 
مه دنک و  يراددوخ  نارگید  اب  نتفگ  نخـس  زا  مه  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  ایح  تجح و  یتیعـضو  نانچ  رد  دـیوگب .  نخـس  دـنوادخ 

یمن هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تهج ،  نیا  زا  دـننکن .  هدـهاشم  تیعـضو  نآ  رد  ار  وا  اـت  دراد  هاـگن  یفخم  ناـنآ  زا  ار  شدوـخ 
یم خساپ  رد  دنوادخ  میوگب .  ار  وت  رکذ  هک  منک  یم  ایح  دنوادخ  رکذ  زا  شکرابم  نابز  دشاب و  لفاغ  دنوادخ  دای  زا  يا  هظحل  دـهاوخ 

ياضق ماگنه  يارب  یصوصخم  ياهاعد  مالسا  تعیرـش  رد  مینیب  یم  ور  نیا  زا  تسا .  وکین  نم  رکذ  یتیعـضو  طیارـش و  ره  رد  دیامرف ، 
رکذ ناوارف  مردپ  دنیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نآ ،  تیمها  رکذ و  تیمک  رب  دیکءات  باب  رد  نینچ  مه  تسا .  هدـش  دراو  تجاح 
مدرم اب  رگا  تفگ و  یم  رکذ  زاب  مدوب ،  اذـغ  ندروخ  لوغـشم  وا  اـب  یتقو  تفگ ،  یم  رکذ  هتـسویپ  متفر  یم  هار  وا  اـب  یتقو  تفگ .  یم 
تسا هدیبسچ  شناهد  فقس  هب  شنابز  هک  مدید  یم  هتسویپ  تشاد و  یمن  زاب  ادخ  رکذ  زا  ار  وا  نانآ  اب  نتفگ  نخـس  تفگ ،  یم  نخس 
دیکات نیا  هکلب  هدـش و  دـیکءات  زین  رکذ  تیفیک  رب  رکذ ،  تیمک  زا  هتـشذگ  میدرک ،  ضرع  هک  ناـنچ  ( 28  . ) دـیوگ یم  هللا  الا  هلا  و ال 

زا تسا  رتهب  یلاع  یتیفیک  اب  اما  کچوک ،  رهاظ  هب  لمع  و  تسا ،  نآ  تیفیک  ورگ  رد  يراک  ره  یعقاو  شزرا  اریز  تسه .  زین  رت  نوزف 
هرهب یب  اوقت  زا  هک  یناوارف  لمع  زا  تسا  رتهب  اوقت ،  اب  هارمه  كدـنا  لمع  دـشاب .  رادروخرب  یلزان  تیفیک  زا  هک  یگرزب  رهاظ  هب  لمع 
نآرق متخ  زا  ربدـت ،  هجوت و  اب  نآرق  هیآ  دـنچ  تئارق  تسا ،  رتهب  هجوت  زا  یلاح  زامن  تعکر  دـص  زا  هجوت ،  اب  زامن  تعکر  ود  دـشاب . 

هللا اورکذاف  مککـسانم  متیـضق  اذاف  دـیامرف :  یم  تداـبع  رکذ و  هب  ندیـشخب  تیفیک  باـب  رد  دـنوادخ  تسا .  رتهب  ربدـت  هجوت و  نودـب 
ناردپ هک  هنوگ  نآ  دنک  دای  ار  يادخ  دـیدروآ ،  یم  ياج  هب  ار  دوخ  جـح  کسانم  نوچ  و  ( 29  . . . ) ارکذ دشءا  وا  مک  ءابآ  مکرکذـک 

دندرک و یم  فقوت  انم  رد  يزور  دنچ  جح  ماجنا  زا  سپ  یلهاج  ياه  برع  دیروآ .  دای  هب  ار  ادخ  رتدیدش  هکلب  دینک ،  یم  دای  ار  دوخ 
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لمع نیا  ربارب  رد  دنوادخ  دندیشک .  یم  رگیدکی  خر  هب  ار  نانآ  دندرک و  یم  راختفا  ناشدادجا  ناردپ و  هب  یبدا  نانخس  رثن و  رعش و  اب 
هنوگ نامه  دومرف :  دندرگ و  لوغشم  وا  رکذ  هب  جح  زا  تغارف  زا  سپ  ناناملسم  هک  داد  نامرف  يا  هلیبق  یلیفاف و  بصعت  زا  یـشان  تشز 

دنوادخ هک  یتایح  تمعن  هک  ارچ  دینک ؛  دای  رتدیدش  رت و  قیمع  ار  دنوادخ  هکلب  دینک ،  دای  ار  دنوادخ  دیدرک ،  یم  دای  ار  ناتناردپ  هک 
يور نآ  زا  قوف  هیآ  تسا .  امش  ناردپ  قوقح  زا  رتالاو  رتالاب و  تسار ،  هار  هب  امش  تیاده  تمعن  نآ ،  زا  رتالاب  داهن و  امـش  رایتخا  رد 

نیا ربانب  و  نآ ،  فعـض  ربارب  رد  لمع ،  تدش  رگ  نایب  هژاو  نیا  تسا .  هدش  هدافتـسا  دشا  هژاو  زا  نآ  رد  هک  تسا  رکذ  تیفیک  هب  رظان 
تیفیک هب  هیصوت  تسا .  لمع  رادقم  تیمک و  رگ  تیاکح  هک  لیلق )  ربارب  رد   ) ریثک هژاو  دربراک  لباقم  رد  تسا ؛  لمع  تیفیک  هب  رظان 

رد هک  یساسح  هژیو و  تیعقوم  رکذتم  هجوتم و  ناکامک  دوخ  کسانم  ماجنا  زا  سپ  راذگ  جح  هک  تسا  تهج  نآ  زا  لمع  هب  ندیشخب 
؛  دوشن تلفغ  راچد  دهدن و  فک  زا  ار  جح  مسوم  هدنیازف  تیونعم  دنوادخ و  روضح  كرد  ییالط  تصرف  دشاب و  تسا  هتفرگ  رارق  نآ 
هب هجوت  دـندوب .  لفاغ  دـنوادخ  دای  زا  دندرمـش و  یم  رب  ار  دوخ  ناردـپ  تاراختفا  جـح  کسانم  ماجنا  زا  دـعب  یلهاج  بارعا  هک  ناـنچ 

قمع و نانچ  نآ  هاگ  و  قیمع ،  یهاگ  تسا و  یحطـس  هجوت  یهاگ  تسین ؛  ناسکی  ناسنا  لد  تاهجوت  هک  تسا  ور  نآ  زا  رکذ  تیفیک 
ار لد  هک  یقـشاع  ناس  هب  دنام ؛  یم  ربخ  یب  لفاغ و  شیوخ  نوماریپ  روما  زا  الماک  یـسک ،  هب  هجوت  ماگنه  هب  ناسنا  هک  دـبای  یم  توق 
هچ نارگید  درذـگ و  یم  هچ  شنوماریپ  رد  هک  درادـن  هجوـت  الـصا  تسا و  وا  لاـمج  رد  وـحم  وا و  هجوـتم  ـالماک  هدرپـس و  قوـشعم  هب 

هیلع نینم  ؤملاریما  ياپ  زا  ار  ریت  زامن  ماگنه  رد  هدش  لقن  هچنآ  بسح  هب  هک  تسا  نانچ  هجوت  تدـش  یهاگ  دـنداد .  وا  هرابرد  یتواضق 
چیه هک  دـندوب  لاعتم  يادـخ  هب  هجوت  قرغ  نانچ  زامن  نیح  رد  ترـضح  نآ  اریز  دـننکن  درد  ساـسحا  داـیز  اـت  دـندرک  جراـخ  مالـسلا 

 . میشخب يرتشیب  قمع  دنوادخ  هب  دوخ  یبلق  هجوت  هب  مییازفیب و  رکذ  تیفیک  رب  مینک  یعس  دیاب  ام  دنتشادن .  اپ  درد  شیوخ و  هب  یهجوت 
رظن زا  میوش  قفوم  رگا  یتح  درادن .  يزرم  دح و  ادخ  دای  رکذ و  میشاب  هجوتم  دیاب  میدرگ .  لفاغ  زین  رکذ  تیمک  زا  دیابن  لاح  نیع  رد 

ام يور  شیپ  نآ  تیفیک  زا  يرامش  یب  لحارم  مینک ،  يرپس  ادخ  رکذ  هب  ار  زور  هنابـش  مامت  میـسرب و  نکمم  حطـس  نیرتالاب  هب  تیمک 
يارب ایر  هبئاش  تسا و  فیعـض  ناشنامیا  هک  یناسک  دـشابن .  بولطم  یظفل  رکذ  هک  دـیآ  شیپ  یطیارـش  یخرب  يارب  دـیاش  هتبلا  تسا . 

نآ رت  هتـسیاش  اهنآ  يارب  تروص  نیا  رد  دـنوش ؟  ایر  راتفرگ  تسا  نکمم  دـنیوگب ،  رکذ  دای  نارگید  لباقم  رد  رگا  دراد ،  دوجو  اـهنآ 
 . دننامب نوصم  تسا  كرش  یعون  هک  ایر  تفآ  زا  ات  دننک  هدنسب  یبلق  رکذ  هب  دنبای و  هجوت  دنوادخ  هب  لد  اب  هک  تسا 

دنوادخ هب  هجوت  اب  سفن  لرتنک  طابترا 

هب دوخ  یبلق  هجوت  هبترم  شجنس  يارب  دراد .  شیوخ  یبلق  تاروطخ  لد و  رب  وا  لرتنک  حطـس  هب  یگتـسب  دنوادخ ،  هب  ناسنا  یبلق  هبترم 
هب هک  مینک  لـمءات  هلءاـسم  نیا  رد  میناوت  یم  راـک  نیا  يارب  میراد .  تسد  رد  ار  ناـملد  راـیتخا  دـح  هچ  اـت  هک  میرگنب  دـیاب  دـنوادخ ، 
هب رتشیب  تسا -  وا  رکذ  دـنوادخ و  هب  هجوت  رهظم  هک  زامن -  ماگنه  هب  یخرب  مینک .  یم  ادـیپ  هجوت  رتشیب  ییاـهزیچ  هچ  هب  زاـمن  ماـگنه 
هب ار  دوخ  ياه  هدش  شومارف  هک  دنبای  یم  تصرف  هزات  زامن  رد  اهنآ  دنبای .  یم  هجوت  دنوادخ  هب  رتمک  دنراد و  هجوت  يا  هیـشاح  لیاسم 

دنهد یم  ار  زامن  مالس  یتقو  طقف  هک  دنلفاغ  زامن  ادخ و  زا  نانچ  نانآ  دنزادرپب .  دوخ  هرمزور  لیاسم  هرابرد  ندرک  رکف  هب  دنروآ و  دای 
رایتخا رگا  تسا .  ناسنا  سفن  رب  ناطیـش  طلـست  زا  یـشان  ادخ  دای  زا  یهجوت  یب  تلفغ و  نیا  دندناوخ .  یم  زامن  هک  دیآ  یم  ناشدای  ، 

نیا رگا  ادـخ ،  زج  دراد ،  هجوت  زیچ  همه  هب  ناـسنا  هجیتن ،  رد  دـناشک ،  یم  دـهاوخب  هک  وس  ره  هب  داـتفا ،  ناطیـش  گـنچ  هب  ناـسنا  لد 
زا هک  میدش  یم  هجوتم  میـشکب .  ریوصت  هب  زامن  ماگنه  هب  ار  دوخ  لد  تاهجوت  اه و  شیارگ  یبلق و  تاروطخ  هک  دوب  یم  مهارف  ناکما 

سک ره  زیچ و  ره  هب  دوخ  تدابع  زامن و  رد  اـم  عقاو  هب  دراد .  صاـصتخا  دـنوادخ  هب  دـیاش ! مه  نآ  و  یکدـنا -  ریواـصت  نآ  هوبنا  نیب 
ناسنا يارب  یگرزب  ییاوسر  نیا  هناخ .  بحاص  زج  دوش  یم  دراو  ام  لد  هناـخ  هب  یـسک  ره  شیوخ و  دوبعم  دـنوادخ و  زج  میراد  هجوت 
تردق جیردت  هب  میراد و  زاب  ییارگ  هدنکارپ  زا  ار  دوخ  لد  زامن ،  رکذ و  ماگنه  رد  هک  میشوکب  دیاب  ییاوسر ،  نیا  ییاهر  يارب  تسا . 
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هک یناسک  یتح  میشخب .  قمع  زکرمت و  دنوادخ  هب  نامهجوت  هب  میناوت  یم  تروص  نیا  رد  مینک .  ادیپ  ار  شیوخ  بلق  سفن و  رب  طلست 
همه رد  هتـسویپ و  ملع ،  بسک  هب  هقالع  تدـش  لیلد  هب  اسب  هچ  و  دـنراد -  لاغتـشا  ملع  لیـصحت  نوچ  یتیمها  اب  شزرا و  اب  ياهراک  هب 

ملع و هب  هقـالع  تدـش  دـیابن  دوـش -  یم  یعادـت  اـهنآ  يارب  یملع  بلاـطم  زین  باوـخ  رد  یتـح  دنـشیدنا و  یم  یملع  بلاـطم  هب  لاـح 
رانک رد  دـیاب  ملاع  دـندرگ .  لـفاغ  دـنوادخ  هب  هجوت  رکذ و  زا  دوخ و  يدوجو  داـعبا  ریاـس  هب  هجوت  زا  هک  دوش  ببـس  نآ ،  هب  نتخادرپ 
ناوت یم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـنزادرپب و  زین  دـنوادخ  هب  دوخ  يونعم  تاـهجوت  هب  ندیـشخب  ینوزف  يزاـس و  دوخ  هب  ملع  لیـصحت 

باسح هب  مالـسا  هب  تمدخ  ددرگ و  یم  تبترم  نآ  رب  يدنمـشزرا  جیاتن  تسا و  صالخا  زا  رادروخرب  ادخ و  يارب  ملع  لیـصحت  تفگ 
هک تسا  یعیبط  ددرگ .  لمع  یب  ملاع  صخـش  هک  دور  یم  نآ  میب  تروص ،  نیا  ریغ  رد  دشخب .  یم  تکرب  ناسنا  دوجو  هب  دـیآ و  یم 
؛  تشاد دـهاوخن  ار  دـنوادخ  هب  هجوت  تقایل  شلد  سپ  نآ  زا  دور و  یم  داب  رب  وا  یتسه  دـناود ،  هشیر  شلد  رد  هثیبخ  هرجـش  نیا  یتقو 

! دنک ادیپ  دنوادخ  هب  قیمع  هجوت  هک  دسر  هچ 

دنوادخ ندرک  دای  رد  يونعم  يدام و  ياهزاین  شقن 

رد دـنیب و  یم  هدام  ناهج  نیا  زا  رترب  ار  دوخ  یگدـنز  زاغآ  زا  ناسنا  تسا .  ناـسنا  دوخ  يرطف  زاـین  ادـخ  رکذ  موزل  لـیلد  نیرت  هدـمع 
ادـخ اهنت  نایم  نیا  رد  ددـنبب .  وا  هب  لد  ات  دـشاب  قلطم  ییابیز  یتسه و  هک  دـیوج  یم  ار  یقلطم  تقیقح  يرابتعا ،  یبسن و  قیاقح  يارو 

یم ار  وا  شیوخ ،  نورد  زا  یشیارگ  اب  اه  ناسنا  همه  ور  نیا  زا  تسا .  شتـسرپ  شیاتـش و  هتـسیاش  اربم و  صقن  بیع و  ره  زا  هک  تسا 
 . دـنیوج یم  ار  وا  تقیقح  رد  هنرگو  دـنا  هتفر  اـطخ  هب  قادـصم  نییعت  رد  دـنا  هتـسب  لد  ادـخ  ریغ  هب  رهاـظ  هب  هـک  ناـنآ  یتـح  دـنبلط و 

تـسا دنوادخ  هانپ  رد  اهنت  تسا .  شیوخ  دوجو  ياهالخ  ندرک  رپ  اه و  شقن  ندرب  نیب  زا  هب  ناسنا  هقالع  زاین ،  ساسحا  نیا  همـشچرس 
عبنم نآ  اـب  طاـبترا  داـجیا  هار  نیرتهب  ادـخ  رکذ  و  دـنک ،  یم  شومارف  ار  شیوخ  دوجو  ياـهالخ  دـنیب و  یم  ینارون  ار  دوخ  ناـسنا  هک 

هب هجوت  یهلا و  رکذ  هب  ندروآ  يور  يارب  ناـسنا  هزیگنا  نیرت  هدـمع  بیترت ،  نیدـب  تسا .  تمحر  فطل و  ياـیرد  لازیـال و  ضاـیف و 
 ، ساسا نیمه  رب  تسا .  وا  يدوجو  صقن  فعـض و  مالک ،  کی  رد  و  يورخا ،  يویند و  يونعم و  يدام و  فلتخم  ياـهزاین  دـنوادخ ، 

تافص امسا و  ادخ و  هب  تبسن  ناشتخانـش  تفرعم و  بتارم  توافت  لیلد  هب  اه  ناسنا  دبای .  یم  ققحت  رکذ  يارب  یفلتخم  عاونا  بتارم و 
حطـس هبترم و  رظن  زا  هچ  موـهفم و  رظن  زا  هچ  ناـشراکذا  دـنراد ،  دـنوادخ  رکذ  يارب  هـک  ییاـه  هزیگنا  اـهزاین و  بـسح  هـب  زین  یهلا و 

یم دنوادخ  تیقزار  تفص  هجوتم  ار  وا  اذغ  هب  زاین  یگنسرگ و  دراد ،  لکشم  دوخ  ياذغ  نیمءات  رد  هک  یـسک  الثم  دوش .  یم  توافتم 
دنوادخ تیقزار  تفـص  عقاو  رد  دیوگب ،  زین  هللا  ای  هظحل  نآ  رد  رگا  یتح  یـسک  نینچ  دناوخ .  یم  قزار  ای  مسا  اب  ار  دنوادخ  وا  دنک و 

مه تسا .  هدش  دـنوادخ  هب  هجوت  هزیگنا  تفـص  نامه  هدرک و  روصت  ار  دـنوادخ  تیقزار  تفـص  ادـتبا  وا  نوچ  تسا ؛  هتفرگ  رظن  رد  ار 
ياه هزیگنا  هب  هجوت  اب  سپ  دنروآ .  یم  دیدپ  ار  یهلا  يامـسا  زا  یـصاخ  مسا  هب  هجوت  يارب  هزیگنا  کی  ره  ناسنا  ياهزاین  ریاس  نینچ ، 

بتارم نیرت  نییاپ  نیب ،  نیا  رد  دریگ .  یم  لکـش  رکذ  بتارم  اه و  هنوگ  دراد ،  دـنوادخ  هب  ناسنا  هک  یهجوت  حطـس  يونعم و  يداـم و 
ریـسم زا  ناسنا  اـعون  زاـغآ ،  رد  تسا .  هدروآ  مهارف  ار  دـنوادخ  رکذ  هنیمز  يویند  ياـه  يدـنمزاین  اـه و  هزیگنا  هک  تسا  يدراوم  رکذ 

اب دنک و  یم  ادیپ  هجوت  دـنوادخ  هب  اترطف  دوش ،  یم  راتفرگ  یلکـشم  يرامیب و  هب  یتقو  الثم  دـبای .  یم  هجوت  دـنوادخ  هب  يدام  ياهزاین 
اب هک  یهجوت  تدابع و  رکذ و  نینچ  هچرگ  دزاس .  عفترم  ار  شلکـشم  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  ادخ ،  هاگرد  هب  زاین  زار و  شیاین و  لسوت و 
زین اه  هزیگنا  نیمه  نوچ  تفرگ ؛  هدیدان  ار  نآ  دیابن  اما  دراد ،  یـساسا  توافت  ادخ  يایلوا  رکذ  تدابع و  اب  هتفریذپ  ماجنا  يدام  هزیگنا 

هجوتم دیاب  تسه  هک  يزیچ  ددرگن .  لفاغ  وا  هب  هجوت  دـنوادخ و  زا  ناسنا  دـنوش  یم  ثعاب  دـننک و  یم  داجیا  دـنویپ  دـنوادخ  ام و  نیب 
یلاع میا .  هدیـسر  دـنوادخ  رکذ  بتارم  نیرت  نییاپ  نیلوا و  هب  میراد و  رارق  هار  زاغآ  رد  يویند  يداـم و  ياـه  هزیگنا  نیا  اـب  هک  میـشاب 
هدـش دـنوادخ  هب  هجوت  ثعاب  يورخا  ياهزاین  يونعم و  ياـه  هزیگنا  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  رکذ  بتارم  نیرت  نیرفآ  شقن  نیرت و 
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ییاه يراتفرگ  يرادن و  يرامیب ،  ریظن  هدام -  ناهج  ياه  یتساک  هک  دراد  شیپ  رد  ییاهتنا  یب  یگدنز  هک  درگن  یم  ناسنا  یتقو  دـنا . 
دنوادخ و هب  وا  زاین  هک  دبای  یم  رد  دنتـسه ،  رادقم  یب  زیچان و  رایـسب  نآ  ياه  باذع  اه و  يراتفرگ  ربارب  رد  دنهد -  یم  جنر  ار  وا  هک 

ياه هزیگنا  ریثءات  تحت  هک  یـسک  ساسا ،  نیا  رب  تسا .  دـنوادخ  هب  وا  یناهج  نیا  ياهزاین  زا  رتارف  رایـسب  ناهج  رد  وا  تیانع  فطل و 
هیعدا و رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دـنک .  یم  ادـیپ  دـنوادخ  هب  يرت  هدـنیاپ  هجوت  دروآ  يور  ادـخ  هب  يورخا  ياهزاین  يونعم و 

يراتفرگ اه و  باذـع  رب  اهنآ ،  هب  هجوت  يورخا و  ياه  تمعن  رکذ  رب  هوالع  هدـش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  زا  هک  ییاـه  تاـجانم 
 ( نارگید اب  تفای  سنا  هب  زاین  سابل و  ندـیماشآ ،  ندروخ و  هب  زاین  لیبق  زا  يدام (  ياـه  يدـنمزاین  تسا .  هدـش  هیکت  زین  تماـیق  ياـه 
هب تبـسن  يوهام  یـساسا و  فالتخا  اب  هتبلا  و  اهزاین -  نیا  هیبش  دنتـسه .  اهنآ  ریثءات  تحت  رایـسب  اـه  ناـسنا  عون  دـنا و  يرطف  يزیرغ و 

تشهب و هب  فراعتم  ياه  ناسنا  بیغرت  يارب  لاعتم  دـنوادخ  لـیلد ،  نیمه  هب  دـنراد .  دوجو  رین  ترخآ  رد  دوخ -  ییاـیند  ياـه  هباـشم 
اج نیا  رد  دنتـسه .  يویند  ياه  تمعن  مان  مه  هک  دنک  یم  هراشا  يورخا  ياه  تمعن  زا  هتـسد  نآ  هب  يرایـسب  دراوم  رد  ترخآ ،  ناهج 

نولحی راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  لخدـی  هللا  نا  مینک .  یم  رورم  مه  اب  ار  تایآ  نیا  زا  ییاه  هنومن 
هک ییاه  غاب  رد  دنا  هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ادخ  ( 30 ( ؛  ریرح اهیف  مهسابل  اولول و  بهذ و  نم  رواسءا  نم  اهیف 
نآ رد  ناشـسابل  و  دنوش ،  یم  هتـسارآ  دـیراورم  الط و  زا  ییاهدنبتـسد  اب  اج  نآ  رد  دروآ :  یم  رد  تسا  ناور  اهرهن  نآ  ناتخرد  ریز  زا 

دنهاوخ هزیکاپ  ینارـسمه  اج  نآ  رد  تاحلاص  نانم و  ؤم  و  ( 31 ( ؛  نودـلاخ اهیف  مه  ةرهطم و  جاوزءا  اهیف  مهل  و  تسا - .  ناینرپ  زا  اـج 
هب ( 32 ( ؛  میعنلا ةرظن  مههوـجو  یف  فرعت  نورظنی .  کـئارالا  یلع  میعن .  یفل  راربـالا  نا  دـننام - .  یم  هنادواـج  اـج  نآ  رد  و  تـشاد ، 
 . یبای یم  رد  ار  تشهب  تمعن  توارط  ناشیاه  هرهچ  زا  دـنرگن  یم  هتـسشن  اـه  تحت  رب  دوب .  دـنهاوخ  یهلا  میعن  رد  ناراـکوکین  یتسار 

نیا دـیوگب .  نخـس  وا  اب  دنیـشنب و  وا  يور  هب  ور  دـنک و  تولخ  شقوشعم  اب  قشاع  هک  تسا  تسا  ایند  رد  اه  تذـل  نیرت  یلاع  زا  یکی 
 . نیلباقتم ررـس  یلع  میعنلا .  تانج  یف  دیامرف .  یم  دنوادخ  ور  نیا  زا  دبای ،  یم  تینیع  ادخ  حـلاص  ناگدـنب  يارب  زین  ترخآ  رد  تذـل 
زا یماج  اب  دنیشن ،  یم  رگیدمه  ربارب  رد  اهریرـس  رب  تمعن ،  رپ  ياه  غاب  رد  ( 33 ( ؛  نیبراشلل ةذل  ءاضیب  نیعم .  نم  ساکب  مهیلع  فاطی 
 ، میتفگ هک  نانچ  مه  دشخب .  یم  یلاع )   ) تذل ار  ناگدنشون  هک  دیپس  تخس  يا )  هداب   ، ) دنیآ یم  رد  شدرگ  هب  ناشنوماریپ  بان  هداب 

هبترم زا  رتارف  رتالاب و  دراد  یم  او  دـنوادخ  رکذ  هب  ار  اهنآ  ترخآ  ياه  تمعن  اه و  باذـع  هب  تبـسن  دـیما  میب و  هک  یناـسک  رکذ  هبترم 
رکذ هبترم  نیرت  هناصلاخ  نیرت و  یلاع  نایم ،  نیا  رد  اما  تسا .  هتفرگ  لکـش  ییایند  ياهیدـنمزاین  اـه و  هزیگنا  هیاـپ  رب  هک  تسا  يرکذ 

؛  هدـیدرگن راوتـسا  سفن  بح  يورخا و  يدام و  ياهیدـنمزاین  هیاپ  رب  هک  تسا  يرکذ  تسا ،  زجاـع  نآ  روصت  كرد و  زا  اـم  لـقع  هک 
حیحـص و نامیا  تسا .  هتفای  ناماس  قح  ترـضح  اب  سنا  یهلا و  متا  تبحم  دـنوادخ و  هب  خـسار  يداقتعا  صلاخ و  ینامیا  هیاپ  رب  هکلب 
تخانش و ار  دنوادخ  اعقاو  یسک  رگا  تسا .  یهلا  سدقا  تاذ  یمیاد  هناصلاخ و  رکذ  مزلتسم  ادخ ،  هب  نیتسار  خسار و  داقتعا  راوتـسا و 
وا رکذ  هزیگنا  يرگید  زیچ  وا  اب  سنا  قوش  زج  تفای و  دهاوخن  رکذ  لباق  ار  رگید  سک  چیه  زیچ و  چـیه  ادـخ ،  زج  دروآ ،  نامیا  وا  هب 

یناسک نینچ  تشاد .  دهاوخن  ییادخ  ریغ  یلجت  يارب  ییاج  لد  نآ  دیامن ،  یلجت  یـسک  لد  رد  ادخ  هک  یتقو  تسا  یهیدب  دوش .  یمن 
ادـخ یتسود  رد  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ( 34 ( ؛  ابح هللا دـشا  اونماء  نیذـلاو  دـننک  یم  داـی  ار  وا  دـنوادخ  هب  دـیدش  تبحم  يور  زا 

یم بوبحم  دای  هب  ار  وا  تبحم ،  تدوم و  هتـشر  طقف  هاگ  اما  دـتفا ،  یم  شتـسود  دای  هب  یـصخش  عفانم  يارب  ناـسنا  هاـگ  دـنرت .  تخس 
ادخ صلاخ  ناگدنب  هجوت  ثعاب  هچنآ  دشاب .  هجوتم  وا  يوس  هراومه  شلد  هبرقع  هدوب و  وا  دای  هب  زور  بش و  دوش  یم  ثعاب  دزادـنا و 
یتح اهنآ  يورخا .  ییایند و  ياه  یبلط  تعفنم  هن  تسا  تبحم  دزاس ،  یم  ناـشبوبحم  رادـید  يادیـش  ار  اـهنآ  دوش و  یم  دوخ  دوبعم  هب 

میهاربا ترـضح  هرابرد  یتیاور  هنیمز  نیمه  رد  دنـساشن .  یمن  اپ  زا  رـس  هک  دـنبای  یم  يدـجو  نانچ  دوش  یم  هدرب  ناشبوبحم  ماـن  یتقو 
ادخ تسود  هللا :  لیلخ  هب  بقلم  تشاد  دنوادخ  هب  ترـضح  نآ  هک  يرفاو  تبحم  ببـس  هب  هک  میناد  یم  تسا .  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع 

دنفسوگ هلگ  ترـضح  نآ  یتقو  دنـسانشب .  ار  دنوادخ  هب  میهاربا  ترـضح  تبحم  هجرد  دنتـساوخ  یم  ناگتـشرف  هک  هدش  لقن  دیدرگ . 
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مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ادن ،  نآ  ندینش  اب  داد .  رس  سودق  حوبـس  يادن  نیمز  نامـسآ و  نیب  لیئربج  دنارچ ،  یم  نابایب  رد  ار  دوخ 
یم وت  هب  ار  منادنفـسوگ  فصن  يربب  ار  وا  مان  رگید  راب  کی  رگا  يدرب ؟  ارم  بوبحم  مان  هک  یتسیک  وت  تفگ  دمآ و  دـجو  ناجیه و  هب 

مبوبحم مان  رگید  راب  کی  رگا  تفگ :  دمآ و  هجو  هب  رتشیب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  سودق  حوبـس  تفگ :  لیئربج  رگید  اب  مشخب . 
خر زج  ناشلد  يادیوس  رد  هک  دنوش  یم  بوذ  دوخ  دوبعم  قشع  رد  نانچ  یناسک  يرآ ،  مشخب .  یم  وت  هب  ار  منادنفـسوگ  همه  يربب  ار 

یلاع ناـنآ  يارب  دنـشخبب .  ار  دوخ  یتسه  هکلب  ییاراد و  همه  شیوخ ،  بوبحم  قشع  تبحم و  هار  رد  دنرـضاح  ددـنب و  یمن  شقن  راـی 
دای اب  هکلب  دننک ،  یمن  یگتسخ  جنر و  ساسحا  طقف  هن  دندرگ ،  لوغشم  وا  رکذ  هب  هتسویپ  رگا  تسا و  هتفهن  دنوادخ  دای  رد  تذل  نیرت 

ضرالا تاوامـسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذی  نیذلا  دنبای :  یم  كرحت  تردق و  طاشن و  دـنوادخ 
شنیرفآ رد  و  دـننک .  یم  داـی  دـیمرآ  ولهپ  هب  هتـسشن و  هداتـسیا و  لاوحا  همه  رد  ار  ادـخ  هک  ناـنامه  ( 35 ( ؛  الطاب اذـه  تقلخ  ام  اـنبر 

زا یقیداصم  نایب  ینمـض و  حیرـص و  رکذ  هب  رکذ  میـسقت  يدـیرفاین .  هدوهیب  ار  اهنیا  راگدرورپ ،  هک :  دنـشیدنا  یم  نیمز  اه و  نامـسآ 
دصق و ناسنا  یهاگ  تسا .  ینمض  رکذ  حیرص و  رکذ  هب  نآ  میـسقت  درمـشرب ،  رکذ  يارب  ناوت  یم  هک  یتامیـسقت  زا  یکی  ینمـض  رکذ 
رافغ و ای  نامحر ،  ای  هللا  ای  لثم  يراکذا  نتفگ  اب  اج  نیا  رد  درادـن .  يرگید  ضرغ  دـنک و  هجوت  ادـخ  هب  هک  تسا  نیا  افرـص  شـضرغ 

تسا يرکذ  نینچ  حیرص  رکذ  زا  نامروظنم  دنک .  یم  قح  سدقا  تاذ  هجوتم  ار  دوخ  یبلق ،  هجوت  قیرط  زا  ظفل و  نودب  ای  اهنآ ،  ریاظن 
زین ادـخ  دای  رکذ و  نآرق ،  اعد و  ندـناوخ  اب  اتعیبط  یلو  تسا ،  نآرق  توالت  ای  ندـناوخ  اعد  ـالثم ،  یلوا  یلـصا و  ضرغ  یهاـگ  اـما  . 

هک یماگنه  تسا .  اعد  ینمض ،  رکذ  دراوم  هلمج  زا  میدرک ،  هراشا  هک  نانچ  میمان .  یم  ینمض  رکذ  ار  يرکذ  نینچ  دوش .  یم  لصاح 
نتـساوخ دـنوادخ و  هاگرد  هب  زاین  راهظا  شا  یلـصا  ضرغ  اقافتا  هکلب  تسین  ادـخ  رکذ  نتفگ  ددـص  رد  اهنت  تسا ،  اعد  لوغـشم  ناسنا 

رب لمتـشم  مه  رکذ و  رب  لمتـشم  مه  هک  تسا  نیمه  رد  زین  اعد  ییالاو  شزرا و  دنک .  هجوت  وا  هب  ددرگ و  دنوادخ  رکاذ  دـیاب  تجاح ، 
 . دشاب نیمه  دناوت  یم  شریـسفت  لیلحت و  تسا  تدابع  زغم  اعد  ( 36  ) ةدابعلا خم  ءاعدلا  دـنا :  هدومرف  هک  مه  نیا  تسا .  یگدـنب  راهظا 
؛  تسا تاذلاب  ینغ  یقیقح و  کلام  نآ  ربارب  رد  شیوخ  يرادان  زجع و  رقف و  هب  رارقا  دنوادخ و  هاگـشیپ  رد  یگدنب  راهظا  تدابع  اریز 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  تسا .  ادخ  يایلوا  دای  دنوادخ ،  ینمض  رکذ  قیداصم  زا  رگید  یکی  تسا .  نیمه  زین  اعد  حور  هک  میدرک  هراشا  و 
تاداس یتح  نیموصعم و  تارضح  هب  ام  هک  یماگنه  تسا .  ادخ  دای  ام  دای  انامه  ( 37  ، ) هللا رکذ  نم  انرکذ  نا  دنیامرف :  یم  هراب  نیا  رد 
برقم ناگدـنب  اهنآ  هک  تسا  ور  نآ  زا  عقاو  رد  اهنآ  هب  اـم  هجوت  هک  ارچ  میباـی ،  یم  هجوت  زین  یبوبر  تحاـس  هب  مینک ،  یم  ادـیپ  هجوت 
مارتحا ردـق و  یبوبر  تحاـس  يارب  هک  ور  نآ  زا  نینچ  مه  تسا .  ادـخ  هب  تبحم  زا  یعاعـش  زین  ناـشیا  هب  اـم  تبحم  دنتـسه و  دـنوادخ 
لسوت اب  تسا و  ادخ  رکذ  یعون  هب  ناشیا ،  هب  لسوت  ادخ و  يایلوا  دای  سپ  میراد .  یم  ناشگرزب  میرازگ و  یم  مارتحا  ناشیا  هب  میلیاق ، 

هک نیا  هب  هجوت  اب  تسه .  زین  دنوادخ  هب  هجوت  رکذ و  رب  لمتـشم  لسوت  نیا  هک  ارچ  دنام ؛  یم  رادـیاپ  مکحتـسم و  دـنوادخ  اب  طابترا  ، 
ضیف و طیاسو  ادـخ و  يایلوا  هب  لسوت  رب  لمتـشم  هک  دنتـسه ،  ینمـض  رکذ  قیداصم  زا  ناشیا  هب  لـسوت  ادـخ و  ياـیلوا  داـی  مه  اـعد و 

ياه باوث  لیاضف و  بسک  يارب  هک  دـنا  هتخومآ  ناشناتـسود  نارای و  هب  دوخ  نانخـس  رد  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  دنـشاب .  یهلا  تمحر 
دیاب هشیمه  نم  ؤم  ور  نیا  زا  دـنهد .  ماجنا  تسا  رترمثرپ  هک  ار  يراک  دـنرگنب  فلتخم ،  ياـهراک  ناـیم  زا  دنـشاب و  جنـس  هتکن  يورخا 
تیب لها  راتـسود  دنمـشزرا ،  هیـصوت  نیا  اب  هجوت  اب  دناسر .  یم  فده  هب  ار  وا  رتدوز  هک  دنیزگرب  ار  يرب  نایم  هاتوک و  هار  دـنک  یعس 
رکذ مه  ادـخ و  میقتـسم  یظفل و  رکذ  رب  لمتـشم  مه  هک  دروآ  نابز  رب  ار  يراتفگ  دـنک و  باختنا  ار  ییاعد  دـشوکب  دـیاب  مالـسلا  هیلع 

لد دنک  یعس  دیاب  ینابز ،  یظفل و  رکذ  رب  هوالع  تسا ،  یهیدب  هتبلا  دشاب .  ناشیا  يارب  اعد  ادخ و  يایلوا  هب  لسوت  یحیولت و  ینمض و 
نیا یمالـسا  تایاور  رد  تسا .  دایز  رایـسب  اعد  ندیـسر  تباجا  هب  لامتحا  تروص ،  نیا  رد  دشاب .  هتـشاد  هجوت  دنوادخ  هب  زین  شبلق  و 

میهاربا نبا  یلع  هنیمز  نیمه  رد  دهد .  یم  شیازفا  ار  اعد  تباجتسا  لامتحا  ادخ ،  ناتسود  نم و  ؤم  ناردارب  قح  رد  اعد  هک  هدمآ  نینچ 
دنلب و نامسآ  يوس  هب  شیاه  تسد  هتـسویپ  مدیدن ؛  وا  فوقو  زا  رتهب  هک  مدید  تافرع  فقوم  رد  ار  بدنج  نب  هللادبع  دنک  یم  تیاور 
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وت فوقو  زا  رتهب  یفوقو  نم  متفگ .  وا  هب  دنتـشگ  رب  تافرع  زا  مدرم  هک  ینامز  تخیر .  یم  نیمز  رب  دوب و  يراج  شیاه  هنوگ  رب  کشا 
 : دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نوچ  مدرک ،  اعد  ینید  ناردارب  يارب  اهنت  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  خساپ  رد  مدیدن . 
؛  مءا ال باجتست  يردءا  ةدحاول ال  ۀنومـضم  فلءا  ۀئام  عدءا  نءا  تهرکف  فعـض  ۀئام  کل  شرعلا و  نم  يدون  بیغلا  هیخال  اعد  نم  نا 
رد تنم  ؤم  ردارب  يارب  هچنآ   ) ربارب رازه  دص  دسر ،  یم  ادـن  شرع  زا  دـنک ،  اعد  وا  هب  شبایغ  رد  شردارب و  رـس  تشپ  هک  یـسک  ( 38)
هب ار  هدـش  تنامـض  شتباـجا  هک  ار  ییاـعد  رازه  دـص  هک  متـشادن  شوخ  نم  سپ  دـش ،  هتفرگ  رظن  رد  تدوخ  يارب  يدرک )  تساوـخ 

یکریز و تیاهن  دراد ،  تیمها  دح  نیا  ات  نارگید  قح  رد  اعد  یتقو  منک .  اهر  هن ،  ای  دـسر  یم  تباجا  هب  مناد  یمن  هک  اعد  کی  تهج 
دمحم لآ  دمحم و  ترـضح  رب  تاولـص  ادخ و  يایلوا  قح  رد  اعد  صوصخ  هب  دـنک ؛  اعد  نارگید  قح  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  لقع 

قح رد  اـعد  دورد و  ترـضح و  نآ  تیب  لـها  ربماـیپ و  هب  هجوـت  نآ ،  زا  هتـشذگ  تسا .  رترب  همه  زا  ناـشماقم  هک  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
ینازرا تاقولخم  رب  ار  شیوخ  ياه  تمعن  تمحر و  تارـضح  نآ  دوجو  تکرب  هب  دـنوادخ  و  تسا .  ام  راختفا  لادـم  نیرت  یلاع  ناشیا 

یم دـنوادخ  یتـقو  دوش .  یم  ریزارـس  اـه  ناـسنا  تاـقولخم و  يوس  هب  یهلا  شـشخب  اـطع و  ناراوگرزب  نآ  دوجو  لـیفط  هب  دراد و  یم 
نآ دنک و  یم  لزان  فیرـشلا ،  هجرف  هللا  لجع  رـصع ،  یلو  ترـضح  سدقم  بلق  رب  ار  تمحر  نآ  ادتبا  دـنک ،  لزان  ار  یتمحر  دـهاوخ 
نیا نارگید  تسا .  ترضح  نآ  سدقم  دوجو  هب  لوا  هجرد  رد  دنوادخ  هجوت  ددرگ .  یم  يراج  نارگید  رب  تمحر  نآ  اج ،  نآ  زا  هاگ 

زین ناـنآ  هب  ترـضح ،  نآ  هب  هجوت  دادـتما  لوط و  رد  دـنریگ و  رارق  دـنوادخ  هجوت  دروم  ترـضح ،  نآ  راـنک  رد  هک  دـنرادن  ار  تقاـیل 
 . تسا مالـسلا  هیلع  مظغءالا  هللا  ۀیقب  ترـضح  هب  دـنوادخ  هجوت  تیانع و  زا  يا  هحـشر  نارگید  هب  هجوت  عقاو  هب  دـش .  دـهاوخ  یهجوت 
هک نیا  زا  رتالاب  يراختفا  فطل و  هچ  دـنا ،  هتفای  اقب  یتسه و  ناشیا  دوجو  ضیف  هب  دنتـسه و  تارـضح  نآ  راوخ  هزیر  قیالخ  همه  یتقو 
اعد ربارب  رازه  دص  نارگید  قح  رد  اعد  شزرا  یتقو  دش .  دـهاوخ  باجتـسم  اعد  نآ  دـیدرت  یب  هک  مینک  اعد  ناراوگرزب  نآ  قح  رد  ام 

همـشچ مینک  یم  اـعد  اـهنآ  قح  رد  اـم  هک  یناـمز  دـیآ  یمن  رد  مقر  ددـع و  هب  ترـضح  نآ  قح  رد  اـعد  شزرا  تسا .  شیوخ  قح  رد 
نامه زا  یـشان  تمحر  نیا  دریگ .  یم  ارف  شتیفرظ  دـح  رد  ار  یـسک  ره  دوش و  یم  ریزارـس  قیالخ  همه  يوس  هب  یهلا  تمحر  ناشوج 

اعد و نیرتالاو  نیا  ربانب  تسا .  هدش  ینازرا  ترضح  نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  زاغآ  رد  هک  تسا  یتیاهن  یب  تمحر 
تـسدیهت دـنچ  ره  وا  میهد  یم  يا  هیدـه  یتسود  هب  ام  یتقو  هک  نیا  رگید  هتکن  تسا .  تاولـص  رکذ  ملاع ،  نیا  رد  رکذ  نیرت  تکربرپ 

یلامک نارگید ،  تیانع  فطل و  هب  نداد  هتـسیاش  خساپ  دهدب .  ام  هب  يا  هیدـه  دـنک و  ناربج  شناوت  دـح  رد  هک  دـنک  یم  یعـس  دـشاب 
یـسک ای  دوش ،  یم  یتبحم  یبوخ و  اهنآ  هب  یتقو  ساسا  نیمه  رب  دنرادروخرب .  نآ  زا  اه  ناسنا  عاونا  هک  یناسنا  ترطف  اب  بسانتم  تسا 

یتقو ریـصقت  اپارـس  هراچیب و  ریقف و  ناگدنب  ام  هک  دینک  روصت  لاح  دنهدب .  يروخ  رد  خساپ  دننک  یم  یعـس  دهد  یم  اهنآ  هب  يا  هیده 
یلمعلا سکع  هچ  راوگرزب  نآ  میتسرف  یم  دورد  تاولـص و  اهنآ  رب  مینک و  یم  اهد  مالـسلا  هیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  قح  رد 

دوب دهاوخ  نامدوخ  ياعد  زا  رترث  ؤم  رتارف و  رایـسب  ام  قح  رد  اهنآ  ياعد  فعاضم و  اهنآ  هجوت  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  تشاد ؟  دـنهاوخ 
ربمایپ و رب  تاولـص  زا  رت  شزرا  اب  يراک  هچ  ملاع ،  نیا  رد  دیرگنب ،  لاح  دسر .  یم  تباجا  هب  تارـضح  نآ  ياعد  هک  تسا  ملـسم  و   ؟
 ، تسا نوریب  هزادـنا  زا  ام  هب  تبـسن  ناراوگرزب  نآ  فطل  تیانع و  هچرگ  هتبلا  تفرگ .  غارـس  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  لـها 

لاق كدنع  انءا  ملعءا  نءا  یهتشءا  كادف  تلعج  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  یـصخش  هک  تسا  تیاور  نیا  بلطم  نیا  دهاش 
رگنب دندومرف :  خساپ  رد  ترضح  تسا ؟  هنوگچ  امـش  دزن  رد  نم  هاگیاج  منادب  ملیام  مدرگ ؛  تیادف  ( 39 ( ؛  كدنع انءا  فیک  رظنءا  : 

هیلع اـضر  ماـما  هک  یقیقح  درک ) میهاوخ  هجوت  وت  هب  زین  اـم  يراد  هجوت  اـم  هب  وت  ردـق  ره  ینعی   . ) تسا هنوگچ  وـت  دزن  رد  نم  هاـگیاج 
 : هیآ نیا  هلمج  زا  تسا ؛  هدمآ  زین  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  لصا  کی  ناونع  هب  هک  دراد  یلباقتم  هطبار  هب  هراشا  دنا  هدومرف  نایب  مالسلا 
نم اب  دـیرآ و  ياج  هب  ما  هنارکـش  منک و  داـی  ار  امـش  اـت  دـینک ،  داـی  ارم  سپ  ( 40 ( ؛  نورفکت ـال  یل و  اورکـشا  مکرکذءا و  ینورکذاـف 

هب دنوادخ  هجوت  هتبلا  منک .  افو  ناتنامیپ  هب  ات  دـینک ،  افو  منامیپ  هب  و  ( 41 ( ؛  مکدهعب فوءا  دهعب  اوفوءاو  هیآ :  نیا  ای  دینکن .  یـساپسان 
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ادـخ ام  دای  رثا  رب  مینک .  یم  دای  ار  وا  ام  یتقو  دـشاب و  هتـشاد  تلفغ  دـنوادخ  هللااب ،  ذایعلا  هک  تسین  نانچ  تسین .  ام  تاهجوت  لولعم  ام 
يوس زا  هک  تسا  یـصاخ  تمحر  دای و  نیا  رب  بترتم  رثا  اج  نیا  رد  روظنم  تسین .  بیاغ  دـنوادخ  زا  يزیچ  نوچ  دوش ؛  یم  ام  هجوتم 

 . ددرگ یم  لزان  هدنب  رب  دنوادخ 

ادخ رکذ  تیمها 

 . درک دیابن  دیدرت  نآ  تیمها  ترورـض و  رد  ور  زا  تسا .  ریذـپانراکنا  يرما  ناسنا  لامک  رد  رکذ  ریثءات  یمالـسا ،  فراعم  هاگدـید  زا 
يزیچ ( 42 ( ؛  هیلا یتهنی  دـح  هل  سیلف  رکذـلا  الا  هیلا  یهتنی  دـح  هل  الا و  یـش ء  نم  ام  دـنیامرف :  یم  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

رد نینچ  مه  دماجنیب .  نآ  هب  هک  درادـن  يدـح  تیاهن و  هک  رکذ  رگم  دـماجنا ،  یم  نآ  هب  هک  تسا  یتیاهن  نآ  يارب  هک  نآ  رگم  تسین 
لاق ۀنجلا ؟  ضایر  ام  هللا و  لوسر  ای  اولاق :  ۀنجلا ،  ضایر  یف  اوعترا  دندومرف :  ترضح  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  زا  یتیاور 
لزنی یلاعت  هللا  ناف  هدـنع ،  هللا  ۀـلزنم  فیک  رظنیلف  هللا  دـنع  هتلزنم  ملعی  نءا  بحی  ناک  نم  اورکذا .  اوحور و  اودـغا و  رکذـلا ،  سلاجم  : 

هیلع تعلط  ام  ریخ  مکتاجدر و  یف  اهعفرءا  اهاکزءا و  مککیلم و  دنع  مکلامعءا  ریخ  نءا  اوملعا  و  هسفن ،  نم  هللا  دبعلا  لزنءا  ثیح  دبعلا 
 : دنتفگ باحـصا  تشهب .  ياه  غاب  رد  دیمارخب  ( 43  . ) ینرکذ نم  سیلج  انءا  لاقف :  هسفن  نع  ربخا  یلاعت  هناف  یلاـعت  هللا  رکذ  سمـشلا 
 . دیشاب ادخ  دای  هب  هاگماش  دادماب و  رد  دنرکذ :  سلاجم  تشهب  ياه  غاب  دندومرف :  ترضح  دنتسیچ ؟  تشهب  ياه  غاب  ادخ ،  لوسر  يا 
هب ادخ  دزن  سکره  هبتر  انامه  تسا .  هنوگچ  وا  دزن  رد  ادـخ  تلزنم  درگنب  دـنادب ،  ادـخ  دزن  رد  ار  دوخ  تلزنم  تسا  لیام  هک  یـسک  و 

تاجرد ندرب  الاب  رد  اهنآ  نیرترث  ؤم  اهنآ و  نیرت  هزیکاپ  امـش و  کلام  دزن  امـش  لاـمعا  نیرترب  اـنامه  تسا .  يو  دزن  ادـخ  هبتر  هزادـنا 
 : دومرف داد و  ربخ  شیوخ  زا  دنوادخ  هک  اریز  تسا .  لاعتم  دنوادخ  رکذ  تسا  هدرک  یم  عولط  نآ  رب  دیشروخ  هک  يزیچ  نیرتهب  امش و 

ییایند لیاسم  هب  لاغتشا  يدام و  روما  اب  طابترا  سفن  تسا و  از  تلفغ  ایند  تعیبط  کش  یب  دنک .  دای  ارم  هک  متسه  یسک  نیشن  مه  نم 
اب نتفگ  نخـس  ندـیباوخ  ندروخ ،  يرگ ،  تعنـص  راک و  بسک و  تسا .  یقاب  ملاـع  زا  ینادرگ  يور  یناـف و  ملاـع  هب  شیارگ  بجوم 

تیمها ترورـض و  رما  نیا  دنتـسه .  ادخ  دای  زا  تلفغ  تایدام و  شیوخ و  هب  هجوت  لماع  همه  ملع ،  لیـصحت  هعلاطم و  یتح  نارگید و 
نیا هب  ناوت  یم  دـنادرگ ،  یم  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  ناسنا  شیب  مک و  روما  اـیند و  سفن  هک  نیا  دـییءات  رد  دـنک .  یم  نادـنچ  ود  ار  رکذ 

یهانگ بکترم  هللاابذوعن -  هک -  نآ  نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنیامرف :  یم  ترـضح  هک  دانتـسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور 
هنیمز تشگ  لوغـشم  يدام  لماوع  هب  ناـسنا  لد  یتقو  هک  تسا  ور  نآ  زا  رافغتـسا  ( 44  . ) درک یم  رافغتـسا  راب  داتفه  يزور  دشاب  هدـش 

ياذـغ رگید ،  ریبعت  هب  دوش و  یم  نآ  ياقب  ناسنا و  لد  تاـیح  ثعاـب  هچنآ  نوچ  ددرگ .  یم  مهارف  ینعم  تاـیح  زا  نآ  نتـشگ  مورحم 
يا دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  تاجانم  رد  لاعتم  دنوادخ  ساسا ،  نیا  رب  تسا .  دنوادخ  رکذ  دای و  تسا ،  ناسنا  لد  حور 
نیا ادخ  رکذ  تیمها  لیالد  رگید  زا  ( 45  . ) دنار یم  ار  بلق  نم  ندرک  شومارف  تلفغ و  نوچ  نکن ،  شومارف  ارم  لاح  چیه  رد  یـسوم 

رت و خـسار  شلد  قاـمعا  رد  وا  تبحم  دـنک  داـی  ار  شتـسود  رتـشیب  هچ  ره  ناـسنا  تسا و  نیرفآ  تبحم  بوبحم ،  داـی  رکذ و  هک  تسا 
نامبلق رد  وا  تبحم  میزاس ،  ریگ  ارف  نامیگدنز  هدرتسگ  رد  ار  وا  رکذ  هب  لاغتـشا  مینک .  دای  رتشیب  ار  دنوادخ  ام  رگا  دوش .  یم  رترادیاپ 

هب هجوت  اـب  نونکا  دروآ .  یم  مهارف  ار  بوبحم  مشخ  هک  دوش  یم  ییاـهراک  ماـجنا  زا  عناـم  قشع ،  یتسود و  نیا  ددرگ .  یم  راد  هشیر 
ؤملاریما دوش ؟  یم  روصت  نآ  زا  رتراب  فسا  یماجرف  ایآ  و  دراد ؟  دوجو  ترخآ  ادـخ و  زا  تلفغ  زا  رتالاب  یتراسخ  اـیآ  فاـصوا ،  نیا 

مل ام  هللا  نم  هل  ادب  ءاطغلا و  فشکنا  اذا  ةرسحلا  هتذخءا  ینامالا و  هترغ  لفغ  نم  دنیامرف :  یم  تلفغ  ماجنارـس  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینم 
تمادن تفر  رانک  هدرپ  تشگ و  راکشآ  تمایق  زور  یتقو  دنک و  یم  رورغم  ار  وا  اهوزرآ  تشگ :  لفاغ  هک  یـسک  ( 46 ( ؛  بستحی نکی 

نـسح نینچ  مه  درب .  یمن  ار  شناـمگ  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  وا  يارب  يزیچ  یهلا  رفیک  تازاـجم و  زا  دریگ و  یم  ارف  ار  وا  ینامیـشپ  و 
زا دندید ،  شورف  دیرخ و  هلماعم و  رد  قرغ  ار  مدرم  دندمآ و  هرصب  رازاب  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يزور  هک  دنک  یم  تیاور  يرـصب 
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مـسق شورف و  دـیرخ و  هب  ار  زور  رگا  ناـشیرپ ،  اـیند  ياـه  هلمع  اـیند و  ناگدـنب  نیا  دـندومرف :  دنتـسیرگ و  تدـش  هب  عضو  نآ  ندـید 
رس هب  ترخآ  يارب  ینامز  هچ  سپ  دیرب  یم  رس  هب  ترخآ  زا  تلفغ  اب  دینک و  یم  تحارتسا  رتسب  رد  بش  دیلوغشم و  داد  رارق  ندروخ و 

(47 ( ؟  دینک یم  رکفت  داعم  دروم  رد  تقو  هچ  و  دیراد ،  یم  رب  هشوت  داز و  ترخآ  يارب  ینامز  هچ  سپ  دیرب  یم 

رکذ طیارش 

زا یخرب  هب  هنومن ،  باب  زا  اج ،  نیا  رد  ام  درمـش .  رب  ناوت  یم  يددعتم  طیارـش  یهلا  رـضحم  كرد  رکذ و  تقیقح  زا  يدنم  هرهب  يارب 
تاملک و يادا  زرط  هب  یطارفا  لقتسم و  هجوت  تسا .  رکذ  ياوتحم  انعم و  هب  هجوت  رکذ  طیارش  زا  یکی  - 1 مینک .  یم  هراشا  طیارش  نیا 

رکذ تقیقح  هب  یبلق  تافتلا  عناوم  زا  دوخ  رکذ ،  يانعم  هب  هجوت  نودـب  توص ،  گـنهآ  هب  هقـالع  فورح و  جراـخم  هب  يا  هفرح  دـیقت 
 . دبای هجوت  رکذ  یناعم  هب  میقتسم  روط  هب  دناوت  یم  رتهب  حور  تسین ،  نیب  رد  توص  ظفل و  ضراوع  هک  یبلق  رکذ  رد  ور  نیا  زا  تسا . 

تداع هب  دنتـسم  يراتفر  راتفگ و  هاگره  رارکت .  تداع و  يور  زا  هن  دـشاب ،  هقـالع  حور و  لاـبقا  قاـیتشا و  يور  زا  دـیاب  رکذ  يادا  - 2
رایتخا یب  درادـن و  رثا  اهنآ  رد  حور  یهاگآ  یهاگ  یتح  رایتخا و  يدازآ و  هک  دراد  ربج  هب  هیبش  یتلاح  نآ ،  عوقو  دـشاب ،  هتفای  خوسر 

ماقم رکذ :  ماقم  انعم و  اب  راتفر  لامعا و  قیبطت  - 3 ددرگ .  یم  رثا  یب  تیصاخ و  یب  يا  هدیدپ  رکذ ،  هک  تسا  اج  نیا  دریذپ .  یم  ماجنا 
 . ددرگ فوطعم  قح  سدـقا  تاذ  هب  طقف  ناسنا  هجوت  تاجانم ،  رکذ و  ماـگنه  رد  هک  دـنک  یم  باـجیا  دـنوادخ  رـضحم  كرد  رکذ و 

رکذ نینچ  دیدرت  یب  تسا .  راگدرورپ  رضحم  هب  یبدا  یب  تاجانم ،  تدابع و  ماگنه  هب  بلق  روضح  نتشادن  دنوادخ و  زا  لد  فارـصنا 
هک یـسک  تشاد .  دهاوخن  دنوادخ  هب  ناسنا  برقت  رد  ینادـنچ  ریثءات  ددرگن ،  حور  لد و  یگریت  یهابت و  بجوم  رگا  یتدابع  اعد و  و 
ره زا  ار  ادخ  نم  هک  تسا  نیا  رکذ  نیا  دافم  هک  ارچ  درادب :  مدقم  ادخ  رب  ار  زیچ  چیه  دیابن  دروآ ،  یم  نابز  رب  ار  ربکا  هللا  فیرش  رکذ 
 . درادـب مدـقم  ادـخ  رب  ار  زیچ  همه  لمع ،  رد  دـنک و  راـتفر  سکع  هب  یـسک  رگا  ور  نیا  زا  مناد .  یم  رت  گرزب  رترب و  سک  ره  زیچ و 

بدا تیاعر  زین  وا و  ياهتنا  یب  تمظع  دـنوادخ و  ماقم  كرد  - 4 تشاد .  دـهاوخن  وا  حور  یقرت  لاـمک و  رد  يا  هجیتن  ربکا  هللا  نتفگ 
رارحا و رکذ  تداـبع و  هرمز  رد  تداـبع  رکذ و  هک  تسا  تروـص  نیا  رد  دـهاوخن و  وا  زج  ادـخ  زا  هدـنب  هک  دـنک  یم  باـجیا  روـضح 

يزیچ وا  زا  دنبلط ! یم  وا  زا  ار  رایغا  بوبحم ،  رضحم  رد  هک  دنناتمه  نود  تسا .  دنلب  یتمه  تفرعم و  زا  یلاح  دریگ و  یم  رارق  بابحا 
بوبحم زا  ندوب  ربخ  یب  هناگیب و  تهج  هب  نانآ  دیآ .  یم  رامـش  هب  زیچان  رایـسب  يا  هرذ  قوشعم ،  ماقم  اب  هسیاقم  رد  هک  دنهاوخ  یم  ار 

رحـس ياعد  هب  یهاگن  اب  دنـشوپ .  یم  مشچ  شیوخ  راگدرورپ  لـالج  تمظع و  هنارک  یبرب  اـما  دـنرگن ،  یم  ار  هرذ  یعقاو ،  قوشعم  و 
کئاهب لک  هاهباب و  کئاهب  نم  کلئسءا  ینا  مهللءا  تفایرد :  ار  رارحا  رکذ  ماقم  تمظع  زا  ییاه  هشوگ  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

رد وـت  زا  نم  ایادـخ ،  لـیمج . . .  کـلامج  لـک  هلمجءاـب و  کـلامج  نم  کلئـسءا  ینا  مهللءا  هلک  کـئاهبب  کلئـسءا  ینا  مـهللءا  یهب 
ماـمت قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ ،  تسا .  ینارون  نآ  بتارم  ماـمت  هک  ترون  بتارم  نیرت  ینارون  قح  هب  منک  یم  تساوـخ 
رـسارس رد  تسا .  وکین  تلامج  بتارم  ماـمت  هک  تلاـمج  بتارم  نیرتوکین  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ ،  تتینارون .  بتارم 

 . تسین ناملغ  روح و  غاب و  رـصق و  زا  یفرح  تسا و  اهنآ  دننام  فرـش و  ملع ،  تمحر ،  رون ،  تمظع ،  لامج ،  ءاهب  زا  نخـس  اعد  نیا 
ياهدادعتسا ندناسر  تیلعف  هب  لماع  دیاب  دنوادخ  رکذ  - 5 تسا .  رتابیز  نیرفآ  تشهب  تسا ،  ابیز  تشهب  رگا  یشرگن ،  نینچ  هیواز  زا 

ره سپ  دراد .  یـساسحا  نینچ  ادـخ  دای  زا  زین  سفن  دـنک ،  یم  تیفاع  یتمالـس و  طاشن و  ساسحا  نآ ،  فرـصم  زا  سپ  ناسنا و  حور 
 ، يرآ دنک .  یم  ادیپ  نیکست  شبارطـضا  دبای و  یم  نانیمطا  ادخ  رکذ  اب  دنک -  یم  هداف  بولقلا 9   ) لا هب  یلحم  عمج  هک  نانچ  یبلق - 

تریصب و نداد  تسد  زا  رثا  رد  هک  دسرب  ییاج  هب  بلق  راک  نآ  رگم  تسین ،  انثتـسم  نآ  زا  یبلق  چیه  هک  یمومع  تسا  یمکح  انعم  نیا 
هک نانچ  دوب ،  دهاوخ  مورحم  نوکس  هنینءامط و  تمعن  زا  نازیرگ و  ادخ  رکذ  زا  یبلق  نینچ  هتبلا  دیمان ؛  بلق  نآ  ناوتن  رگید  شدشر ، 

تالالتخا هک  یلماوع  رگید  تامهوت و  تـالیخت و  اـه و  هسوسو  ادـخ  رکذ  - 3 ( 49 ( ) 48  . ) اهب نوهقفیـال  بولق  مهل  دومرف :  دـنوادخ 
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هوالع یهلا ،  رکذ   04 دنور .  رده  یناور  ینهذ و  شخب  رمث  ياهورین  دراذگ  یمن  درب و  یم  نیب  زا  دـنروآ  یم  مهارف  ار  یناور  يرکف و 
ار ناسنا  یناور  ینهذ و  ياه  تیلاعف  دـناوت  یم  دـنک ،  كاپ  تامهوت  تالیخت و  اه ،  هسوسو  اـه ،  یگدولآ  زا  ار  یمدآ  نورد  هکنیا  رب 

نم فئاط  مهسم  اذا  اوقتا  نیذلا  نا  دزاس .  ناسآ  ناسنا  يارب  ار  تقیقح  صیخشت  دنادرگ .  فوشکم  وا  يارب  ار  یتالوهجم  هدرک  میظنت 
دای هب  ادخ  دسر  ناشیدب  ناطیـش  بناج  زا  يا  هسوسو  نوچ  دنراد ،  اوقت  هک  یناسک  تقیقح ،  ( 50 ( ؛  نورصبم مه  اذاف  اورکذت  ناطیشلا 
يا هدـننک  فاوط  نوچ  ناطیـش  ياه  هسوسو  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هیآ  نیا  رد  هدـننک )  فاوط   ) فئاـط ریبعت  دـنوش .  اـنیب  هاـگان  هب  و 

بقاوع هب  دتفیب  دنوادخ  دای  هب  هماگنه  نیا  رد  ناسنا  رگا  دـنبایب .  ذوفن  يارب  یهار  ات  دـنیآ  یم  رد  تکرح  هب  ناسنا  حور  رکف و  نوماریپ 
رب هک  دراد  رارق  اناد  اناوت و  يدـنوادخ  روضح  رد  هک  دـبای  یم  رد  دـنک و  یم  هجوت  یناطیـش  ياه  هسوسو  هب  نتـشگ  هدولآ  هانگ و  موش 
اما دزاس .  یم  رود  دوخ  لد  میرح  زا  ار  اه  هسوسو  نآ  بیترت ،  نیدب  و  دراد ،  یهاگآ  فارـشا و  زین  وا  بلق  حور و  يایاوز  نیرت  ناهنپ 

لفاغ ناسنا  نآ  هجیتن ،  رد  دـنبای و  یم  ذوفن  يارب  یهار  اـه  هسوسو  نآ  هرخـالاب  ددرگ ،  هریچ  وا  رب  تلفغ  دـتفین و  دـنوادخ  داـی  هب  رگا 
اورکذ مهسفنءا  وءا  ۀشحاف  اولعف  اذا  نیذلا  و  تسا .  هبوت  رافغتـسا و  دمآ  رد  شیپ  ادخ  رکذ  - 5 ددرگ .  یم  یناطیش  ياه  هسوسو  میلست 

هب ار  ادخ  دنراد ،  اور  متس  دوخرب  ای  دننک ،  یم  یتشز  راک  نوچ  هک  نانآ  و  ( 51 ( ؛ . . .  هللا الا  بونذلا  رفغی  نم  مهبونذل و  اورفغتساف  هللا 
هک دنوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  دنزرمآ ؟  یم  ار  ناهانگ  ادخ  زج  یـسک  هچ  و  دنهاوخ ،  یم  شزرمآ  ناشناهانگ  يارب  دنروآ و  یم  دای 

راتفرگ دنک و  شومارف  ار  ادخ  هک  تسا  ینامز  هانگ  باکترا  دنک .  یمن  هانگ  دنیب  یم  وا  رـضحم  رد  ار  دوخ  تسا و  ادخ  دای  هب  ات  ناسنا 
ادخ دای  نیمه  دنتفا و  یم  ادخ  دای  هب  يدوز  هب  اهنآ  تسا و  ارذگ  یتقوم و  نموم  دارفا  دروم  رد  تلفغ  نایـسن و  نیا  هتبلا  ددرگ .  تلفغ 

هک تسا  وا  اهنت  دزرمآ و  یم  ار  ناهانگ  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دنناد  یم  هک  ارچ  دـننک ؛  یم  هبوت  دـیامن و  یم  ناشیاطخ  هجوتم  ار  نانآ 
هراشا تسا  هدـمآ  هفیرـش  تایاور  رد  هک  رکذ  لیاضف  دـیاوف و  زا  يا  هراپ  هب  تسا  بسانم  اج  نیا  رد  تسا .  ناراک  اطخ  دـیما  هاگهانپ و 
لاغتشا رثا  رد  بلق  ییوکین  لصا  ( 52 ( ؛  هللارکذب هلاغتشا  بلقلا  حالص  لصءا  تسا :  بلق  ندش  وکین  دیلک  رکذ ،  میـشاب - :  هتـشاد  يا 

 ، رکذ تسا - .  بلق  تاـیح  بجوم  ادـخ  رکذ  ( 53 ( ؛  بلقلا ةاـیح  هللا  رکذ  یف  تسا :  اـه  بلق  تاـیح  رکذ ،  تسا - .  ادـخ  رکذ  هب  نآ 
رکذب کیلع  تسا :  اه  بلق  رون  رکذ ،  ( - 54  . ) بوبحملا ۀسلاجم  سوفنلا و  توق  هللا  رکذ  تسا :  بوبحم  اب  ینیـشن  مه  سوفن و  ياذغ 

بولقلا ةرانتسا  رکذلا  ةرمث  تسا :  هدمآ  نینچ  رگید  یتیاور  رد  تسا .  بلق  رون  نآ  هک  ادخ  رکذ  هب  داب  وت  رب  ( 55 ( ؛  بلقلا رون  هناف  هللا 
ءافش هللا  رکذ  دیامرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا :  اه  بلق  يافش  رکذ ،  تسا - .  اه  بلق  ندش  ینارون  رکذ  هویم  ( 56 ( ؛

 : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگید  ياج  رد  ( 58  . ) سنالا حاتفم  رکذـلا  تسا :  ادـخ  اـب  سنا  دـیلک  رکذ ،  ( - 57  . ) بولقلا
اب ار  وت  دـنوادخ  يدـید  هک  یماگنه  و  تسا ،  هتـشاد  تسود  ار  وت  دـنک ،  یم  سونءاـم  دوخ  داـی  هب  ار  وت  دـنوادخ  يدـید  هک  یماـگنه 

رود رکذ ،  ( - 59  . ) تسا هتـشاد  نمـشد  هب  ار  وت  دزادـنا ،  یم  تشحو  هب  شدوخ  داـی  زا  ار  وت  دـنک و  یم  سونءاـم  شقلخ  قوـلخم و 
هللا رکذ  دـنیامرف - :  یم  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگید  ياـج  رد  ( 60  . ) ناطیـشلا ةدرطم  هللا  رکذ  تسا ،  ناطیـش  هدـننک 

يرب دقف  هللا  رکذ  رثکءا  نم  تسا :  ییورود  هرهب و  تسا  ینم  ؤم  ره  هیامرـس  ( 61 ( ؛  ناطیشلا نم  ۀمالـسلا  هحبر  نم و  ؤم  لک  لام  سءار 
ادخ لوسر  دوش :  یم  ادخ  هب  تبحم  ثعاب  رکذ ،  دنام - .  یم  رود  ییورود  زا  انامه  دنک  ادـخ  دای  دایز  یـسک  ره  ( 62 ( ؛  ثافنلا نم  ء 

 . ددرگ یم  ادخ  رادتسود  دنک  دای  ار  ادخ  دایز  یسک  ره  ( 63 ( ؛  هبحءا هللا  رکذ  رثکءا  نم  دـنیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  دنیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا :  اطخ  هابتشا و  زا  ندنام  نوصم  هیام  رکذ ،  - 

رد رگا  دش ،  نینچ  يا  هدنب  یتقو  منک .  یم  لوغـشم  دوخ  هب  رتشیب  ار  وا  تسا ،  لوغـشم  نم  رکذ  هب  نم  هدنب  عقاوم  رثکا  رد  مدید  یتقو  ، 
(64  . ) دنتسه یعقاو  نانامرهق  نم و  یقیقح  يایلوا  اهنآ  موش .  یم  عنام  شیاطخ  وا و  نیب  دریگ  رارق  شزغل  ضرعم 

ادخ دای  زا  ضارعا  راثآ 
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دندرک و شومارف  ار  ادخ  هک  دیشاب  یم  یناسک  نوچ  و  ( 65 ( ؛ . . . .  مهسفنءا مهیسناف  هللا  اوسن  نیذلاک  اونوکت  و ال  یشومارف .  دوخ  - 1
هب هک  یسک  تسا .  یحور  كانرطخ  ياه  تفآ  اه و  يرامیب  زا  یکی  یـشومارف  دوخ  يرامیب  درک .  یـشومارف  دوخ  راچد  ار  نانآ  زین  وا 

زیچان يا  هرذ  یتسه  ناهج  هریجنز  رد  هک  دنک  یم  شومارف  درب و  یم  دای  زا  ار  شیوخ  یناسنا  تقیقح  ددرگ ،  التبم  یحور  يرامیب  نیا 
درادنپ و یم  دوخ  ریغ  زا  زاین  یب  لقتسم و  ار  دوخ  یسک  نینچ  تسا .  یهلا  ياطع  ضیف و  دنمزاین  هظحل  ره  تایح  موادت  يارب  هک  تسا 

يراتفرگ یتخبدب و  نیا  هشیر  دنشاب .  وا  تمدخ  رد  دیاب  نارگید  هک  دنک  یم  روصت  دیآ و  یم  راتفرگ  ینیب  گرزب  دوخ  رورغ و  ماد  رد 
بلق نآرق ،  ناـبز  رد  هک  یتـقیقح  ناـمه  تسا .  هدـنام  هرهب  یب  یناـسنا  تقیقح  زا  هجیتـن  رد  هدرک و  شوـمارف  ار  ادـخ  وا  هک  تسا  نیا 

و ترخآ .  رد  ییانیبان  راب و  تقـشم  یگدنز  2 و 3 .  دشاب .  یم  یناسنا  یلاع  تافـص  یهلا و  قیاقح  كاردا  فرظ  تسا و  هدش  هدـیمان 
 ، تقیقح رد  دـنادرگ ،  رب  يور  نم  دای  زا  سک  ره  و  ( 66 ( ؛  یمعءا ۀمایقلا  موی  هرشحن  راکنـض و  ۀشیعم  هل  ناف  يرکذ  نع  ضرعءا  نم 

شنیرفآ فده  دنک  ضارعا  دنوادخ  دای  زا  هک  یسک  مینک .  یم  روشحم  انیبان  ار  وا  زیخاتسر  زور  تشاد و  دهاوخ  تخس  گنت  یگدنز 
ور نیا  زا  دوش .  یمن  ریـس  ایند  زا  هاگ  چـیه  اذـل  دـنیب  یم  ایند  رد  هصالخ  ار  زیچ  همه  دـنک و  یم  شومارف  زین  ار  گرم  زا  سپ  تاـیح  و 

شدوجو رد  یهاوخ  ایند  شطع  ناـنچ  مه  دـشاب ،  رادروخرب  ناوارف  يداـم  تاـناکما  تورث و  زا  هدوب  دـنمناوت  اراد و  اـیند  رد  رگا  یتح 
حور یگنشت  تسا و  هنشت  اهنآ  حور  هک  تسا  نیا  دارفا  هنوگ  نیا  یلـصا  لکـشم  دوش .  یمن  باریـس  اضرا و  هاگ  چیه  دشک و  یم  هنابز 

یب ياه  هناشن  هک  یناسک  نینچ  مه  دور .  یم  نیب  زا  دنوادخ  رکذ  دای و  ياکنخ  اب  اهنت  یگنـشت  نیا  درب .  نیب  زا  تایدام  اب  ناوت  یمن  ار 
دنلفاغ يونعم  يدام و  تایح  همشچرس  دنوادخ و  دای  زا  دنتسه و  تایدام  رد  قرغ  دنریگ و  یم  هدید  ان  ار  یهلا  تمکح  تردق و  رامش 

یم ثعاب  درذـگ و  یم  ترخآ  رد  ار  دوخ  ییاهن  ریثءات  ایند ،  نیا  رد  اهنآ  باختنا  نیمه  دـنمورحم .  ییاـنیب  تریـصب و  زا  تقیقح  رد  ، 
هک ار  یهلا  فطل  تمحر و  راثآ  اهنآ  زور  نآ  رد  دننک .  هراظن  ار  یهلا  مرک  فطل و  ياه  هناشن  دنناوتن  دـنوش و  روشحم  انیبان  هک  ددرگ 
یم هیآ  همادا  رد  دشخب .  یم  شمارآ  اهنآ  هب  ددرگ و  یم  نانم  ؤم  لماش  هک  یتمحر  فطل و  راثآ  دننیب ؛  یمن  دـندنمزاین ،  نآ  هب  تخس 

دنوادخ يدرک ؟  روشحم  روک  ارم  ارچ  مدوب  انیب  هک  نم  ایادخ  دیوگ :  یم  دنک  یم  روشحم  روک  ار  وا  دنوادخ  هک  يا  هدنب  نیا  دیامرف ، 
هب ار  نآ  دمآ و  وت  يارب  ام  ياه  هناشن  هک  روط  نامه  ( 67 ( ؛  یسنت مویلا  کلذک  اهتیـسنف و  انتایاء  کتنءا  کلذک  دیامرف :  یم  خساپ  رد 

دـنک و ییانتعا  یب  یهلا  تایآ  ربارب  رد  ضارعا و  دـنوادخ  دای  زا  ناسنا  یتقو  يرآ ،  يوش .  یم  یـشومارف  هنوگ  نامه  زورما  یـشومارف 
رد ددـنبب ،  فراعم  قیاـقح و  يور  هب  ار  دوخ  لد  مشچ  دـنکن و  یهجوت  دـنناوخ  یم  وا  يارب  ار  یهلا  تاـیآ  نارگید  هک  یماـگنه  یتح 
هب ار  وا  تماـیق  رد  زین  دـنوادخ  درک ،  شومارف  ار  یهلا  تاـیآ  دـنوادخ و  اـیند  رد  وا  هک  ناـنچ  مه  دوش .  یم  روـشحم  لد  روـک  تماـیق 
هک تسا  نیا  دوصقم  هکلب  ددرگ .  یم  جراخ  یهلا  رکذ  زا  دوش و  یم  شومارف  اعقاو  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  درپس .  یم  یـشومارف 

رکذ نع  شعی  نم  ناطیـش و  هطلـس  - 4 دـنک .  یم  باذـع  رفیک و  راتفرگ  ار  وا  دـنوادخ  دـنام و  یم  مورحم  یهلا  ماـعنا  تمحر و  راـثآ 
يو يارب  ات  میرامگ  یم  یناطیـش  وا  رب  دـنادرگب ،  لد  نامحر  يادـخ  دای  زا  یـسک  ره  و  ( 68 ( ؛  نیرق هل  وـهف  اناطیـش  هل  ضیقن  نمحرلا 

ناسنا هچ  ره  اریز  دوش ؛  یم  یناطیش  ياه  هسوسو  ناطیش و  طلـست  شریذپ  هدامآ  تشگ ،  لفاغ  ادخ  رکذ  زا  هک  یـسک  دشاب .  يزاسمد 
یتقو ددرگ .  یم  رت  هتخابلد  يویند  تاقلعت  يدام و  رهاوظ  هب  رت و  کیدزن  يویند  ياه  تذـل  تاـیدام و  هب  دریگب ،  هلـصاف  ادـخ  داـی  زا 

كاپان ياه  فده  هب  ندیسر  يارب  یناطیش ،  ياه  هسوسو  وترپ  رد  وا  تفرگ ،  رارق  لصا  یسک  يارب  يویند  تاقلعت  يدام و  ياه  فده 
هیلع قداص  ماما  ماما  تقیقح ،  نیا  هب  هجوت  اب  دنک .  یم  لابقتسا  یناطیـش  هشیدنا  رکف و  ره  زا  تسین و  نادرگ  يور  يراک  چیه  زا  دوخ 
یم طلست  هدنب  رب  هسوسو  اب  ناطیـش  ( 69 ( ؛  هللا رکذ  نع  ضرعءا  دق  الا و  دبعلا  نم  ۀسوسولاب  ناطیـشلا  نکمتی  ال  دـنیامرف :  یک  مالـسلا 

هل حبسی  هتوالت :  دنع  هلاق  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مالک  رد  رکذ  لها  ماقم  دشاب .  هدرک  ضارعا  دنوادخ  رکذ  زا  وا  هک  نآ  رگم  دبای . 
ةرقولا دعب  هب  عمست  بولقلل  ءالج  رکذلا  لعج  یلاعت  هناحبـس و  هللا  نا  هللا ،  رکذ  نع  عیبال  ةراجت و  مهیهلت  لاجر ال  لاصالا  ودغلاب و  اهیف 

یف مهاجان  دابع  بارتفلا  نامزءا  یف  ۀهربلا و  دعب  ۀهربلا  یف  هوالا -  تزغ  حرب هللا -  ام  ةدناعملا و  دـعب  هب  داقنت  ةوشعلا و  دـعب  هب  رـصبت  و 
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ۀلزنمب هماقم  نوفوخی  هللا و  مایءاب  نورکذـی  ةدـئفالا  عامـسالا و  راصبالا و  یف  ۀـظقی  رونب  اوحبـصتساف  مهلوقع  تاذ  یف  مهملک  مهرکف و 
نم هورذـح  قیرطلا و  هیلا  اومذ  الامـش  انیمی و  ذـخءا  نم  و  ةاجنلاب ،  هورـشب  هقیرط و  هیلا  اودـمح  دـصقلا  ذـخءا  نم  تاولفلا ،  یف  ۀـلدالا 

ةراجت و مهلغـشت  ملف  الدب ،  ایندلا  نم  هوذخءا  الهال  رکذلل  نا  و  تاهبـشلا .  کلت  ۀلدءا  تاملظلا و  کت  حیباصم  کلذک  اوناک  ۀکلهلا و 
نوهنی و  هب ،  نورمءای  طسقلاب و  نورمءای  و  نیلفاغلا ،  عامسءا  یف  هللا  مراحم  نع  رجاوزلاب  نوفتهی  و  ةایحلا ،  مایءا  هب  نوعطقی  هنع ،  حیبال 

لوط یف  خزربلا  لهءا  بویغ  اوعلطا  امناکف  کلذ  ءارو  ام  اودهاشف  اهیف  مه  ةرخالا و  یلا  ایندلا  اوعطق  امناکف  هنع ،  نوهانتی  رکنملا و  نع 
نوعمسی ام ال  نوعمسی  سانلا و  يریال  ام  نوری  مهناک  یتح  انیذلا  لهال  کلذ  ءاطغ  اوفـشکف  اهتادع  مهیلع  ۀمایقلا  تققح  و  هیف ،  ۀماقالا 

لک یلع  مهـسفنءا  ۀبـساحمل  اوغرف  مهلامعءا و  نیواود  اورـشن  دق  ةدوهـشملا و  مهـسلاجم  ةدومحملا و  مهمواقم  یف  کلقعل  مهثلثم  ولف  ، 
اوجـشنف اهب  لالقتـسالا  نع  اوفعـضف  مه  روهظ  مهرازوءا  لقث  اولمح  اهیف و  اوطرفف  اهنع  اوهن  وءا  اهنع  اورـصقف  اهب  اورمءا  ةریبک  ةریغص و 

مهیلع تلزنت  ۀـکئالملا و  مهب  تقح  دـق  یجد ،  حـیباصم  يدـه و  مـالعءا  تیءارل  فارتـعا  مدـن و  ماـقم  نم  مهبر  یلا  نوـجعی  اجیـشن ، 
مهماقم دـمح  مهیعـس و  یـضرف  هیف ،  مهیلع  هللا  علطا  دـعقم  یف  تاـمارکلا  دـعاقم  مهل  تدـعءا  ءامـسلا و  باوبءا  مهل  تحتف  ۀنیکـسلا و 

لکل مهنویع ،  ءاکبلا  لوط  و  مهبولق ،  یـسالا  لوط  حرج  هتمظعل ،  ۀلذ  يراسا  هلـضف و  یلا  ۀـقاف  نئاهر  رواجتلا .  حور  ۀـئاعدب  نومـسنتی 
اهریغ ناف  کسفنل  کسفن  بساحف  نوبغارلا ،  هیلع  بیخی  حدانملا و ال  هیدـل  قیـضتال  نم  نولءاسی  ۀـعراق ،  دـی  مهنم  هللا  یلا  ۀـبغر  باب 

هیآ 37 توالت  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤم  ریما  هبطخ 222 ) یتشد ،  دـمحم  همجرت  هغالبلا ،  جـهن   . ) كریغ بیـسح  اهل  سفنالا  نم 
زا ار  اهنآ  يا  هلماعم  تراجت و  هک  ینادرم  دـنیوگ ،  یم  حـیبست  اه  هناخ  نآ  رد  ماـش  حبـص و  و  تسا :  نینچ  نآ  همجرت  هک  رون -  هروس 

ییاونـشان زا  سپ  نادـب  ات  داد  رارق  اه  لد  شخب  ینـشور  ار  دوخ  دای  گرزب  ناحبـس و  يادـخ  انامه  دومرف :  دـنک .  یمن  لفاغ  ادـخ  دای 
رد تسا -  رامـش  یب  وا  ياه  تمعن  هک -  ار  ادـخ  هراومه  دـندرگ .  مار  دانع  ینمـشد و  زا  سپ  و  دـنرگنب ،  يرون  مک  زا  سپ  دنونـشب و 
اب هشیدنا  هار  زا  هک  تسا  یناگدنب  رگید ) ربمایپ  زا  سپ  يربمایپ  ندـمآ  ات   ) تلاسر زا  ییادـج  نارود  رد  يراگزور و  زا  سپ  يراگزور 
اه لد  اه و  هدید  اه و  شوگ  رد  يرادیب  رون  اب  ار  تیادـه  غارچ  نانآ  تسا .  هتفگ  نخـس  نانآ  اب  ناشلقع  نورد  رد  تسا و  زار  رد  نانآ 
هک نآ  اه ،  نابایب  رد  نایانمهر  نوچ  دـنناسرت ؛  یم  وا  لالج  یگرزب و  زا  ار  نانآ  دـنروآ و  یم  نادرم  دای  هب  ار  ادـخ  مایا  دـنتخورفا ،  رب 

تـشز ار  يو  شور  تفرگ ،  شیپ  ار  پچ  ای  تسار  یفارحنا  هار  هک  نآ  و  دـنداد ،  هدژم  تاجن  هب  دندوتـس و  تفرگ ،  شیپ  ار  هناـیم  هار 
دای نآ  هک  تسا  یلها  ار  ادخ  دای  انامه  دندوب .  اه  هاگترپ  يامنهار  اه و  تملظ  غارچ  نینچ  نیا  دنتشاد .  شرذح  رب  یهابت  زا  دندرمش و 
یم راگزور  ادـخ  دای  اب  دراد ،  یم  زاب  ادـخ  دای  زا  ار  اهنآ  یـشورف  دـیرخ و  ای  تراـجت  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دـندرک  اـیند  نیزگیاـج  ار 

اه يدب  زا  دندنب .  ياپ  نادب  دوخ  دنهد و  یم  نامرف  تلادع  هب  دنناسرت .  یم  یهلا  ياهرفیک  زا  دوخ  ياهرادشه  اب  ار  نالفاغ  دننارذگ و 
نانآ دنا ،  هتـسویپ  ترخآ  هب  هدرک و  اهر  ار  نآ  ایوگ  دننک ،  یم  یگدنز  ایند  رد  هک  نیا  اب  دـنراد .  زیهرپ  اهنآ  زا  دوخ  دـننک و  یم  یهن 

تمایق ایوگ  و  دنراد ،  یهاگآ  ناشتماقا  ینالوط  تدم  نایخزرب و  ناهنپ  لیاسم  زا  ایوگ  هک  نانچ  نآ  دـنا  هدرک  هدـهاشم  ار  رگید  يارس 
مدرم هک  ار  نآ  دـننیب  یم  ییوگ  دنتـشادرب .  هدرپ  نآ  زا  ایند  مدرم  يارب  نانآ  سپ  تسا .  هدیـشخب  ققحت  نانآ  يارب  ار  دوخ  ياه  هدـعو 

هاگیاج ناـنآ و  هدوتـس  تاـماقم  ینک و  مسجم  تا  هشیدـنا  رد  ار  رکذ  لـها  رگا  دنونـش .  یمن  مدرم  هک  ار  نآ  دنونـش  یم  دـننیب و  یمن 
کی مادک  رد  هک  دنا  هشیدنا  رد  و  دنا ،  هدامآ  یسر  باسح  يارب  هدوشگ و  ار  دوخ  لامعا  ياه  همان  هک  یلاح  رد  يرگنب  ار  ناشراکشآ 

بکترم دـندوب  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  ار  یلاـمعا  هچ  اـی  دـنا ،  هدرک  یهاـتوک  هدـش  هداد  ناـمرف  نآ  هب  هـک  یگرزب  کـچوک و  لاـمعا  زا 
تسا هتفرگ  ار  ناشیولگ  هار  هیرگ  سپ  دنا ،  هدش  ناوتان  نآ  نتشادرب  رد  داهن و  شود  رب  ار  شیوخ  ناهانگ  نیگنـس  راب  و  دنا ،  هدیدرگ 

غارچ تیاده و  ياه  هناشن  هنیآ  ره  دنروآرب ؛  دایرف  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  فارتعا  ینامیـشپ و  ماقم  رد  دـننک و  همزمز  اوجن و  هلان  اب  اهنآ  و 
ناشیور ار  نامـسآ  ياهرد  دراب و  یم  نانآ  رب  شمارآ  دـنا و  هتفرگ  رب  رد  ار  نانآ  ناگتـشرف  هک  يرگنب  ار  اـه  یکیراـت  رگ  نشور  ياـه 

شالت زا  و  هتـسیرگن ،  ناشیا  هب  تمحر  رظن  اب  نآ  رد  دنوادخ  هک  یهاگیاج  تسا ؛  هدش  هدامآ  نانآ  يارب  يدـنم  شزرا  ماقم  هدوشگ و 
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نانآ دننک .  یم  مامشتسا  ار  ششخب  وفع و  میسن  ادخ ،  هاگرد  هب  تاجانم  اب  نانآ  و  تسا ،  هدوتس  ار  ناشیا  تلزنم  تسا و  دونـشخ  ناش 
ار ناشیاه  مشچ  یپایپ  ياه  هیرگ  حورجم و  ار  ناشیاه  لد  ینالوط  هودنا  مغ و  دنیوا .  یگرزب  ریـسا  ادخ و  لضف  هب  يدـنمزاین  هورگ  رد 

یم تساوخرد  یـسک  زا  دـبوک .  یم  ار  نآ  هک  دـنراد  هدـنبوک  یتسد  ادـخ ،  هب  يراودـیما  ياهرد  زا  يرد  ره  يارب  نانآ  تسا .  هدرزآ 
؛  نک یسررب  ار  شیوخ  باسح  تدوخ ،  يارب  نونکا  سپ  تسین ،  يدیمون  ار  وا  ناگدننک  تساوخرد  یتساک و  ار  وا  ششخب  هک  دننک 

 . دنراد وت  زا  ریغ  یسر  باسح  رگید  ناسک  هک  ارچ 

هبطخ حرش 

ادخ رکذ  وترپ  رد  لد  تینارون 

زا سپ  ترـضح  هبطخ ،  زاغآ  رد  میزادرپ .  یم  هبطخ  یـسررب  حرـش و  هب  کنیا  هدـش ،  حرطم  رکذ  هرابرد  نونکاـت  هک  یثحاـبم  زا  سپ 
لعج یلاعت  هناحبس و  هللا  نا  دنیامرف .  یم  ( 70  . ) هللا رکذ  نع  عیب  ةراجت و ال  مهیهلتال  لاجر  لاصالاو  ودغلاب  اهیف  هل  حبـسی  هیآ :  توالت 

نتفرگ سنا  رثا  رد  ناسنا  لد  هک  تسین  یکش  ةدناعملا .  دعب  هب  داقنت  ةوشعلا و  دعب  هب  رـصبت  ةرقولا و  دعب  هب  عمـست  بولقلل  ءالج  رکذلا 
راگنز دش  لوغـشم  ناگناگیب  اب  یتقو  زین  لد  دـنز ،  یم  گنز  نهآ  هک  هنوگ  نامه  ددرگ  یم  هریت  يویند  ذـیاذل  هب  قلعت  يدام و  روما  اب 

یم تینارون  نآ  هب  دیادز و  یم  نآ  زا  ار  راگنز  دهد و  یم  الج  افـص و  ار  لد  هچنآ  دـنیامرف .  یم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دریگ .  یم 
دراد و قح  سدقا  تاذ  توکلم و  ملاع و  هب  لیامت  اتاذ  هک  یتوکلم  تسا  يرهوگ  تقیقح و  ناسنا  لد  بلق و  تسا .  ادـخ  دای  دـشخب ، 

یهلا بان  قیاقح  ییاونش  تردق  ددرگ و  یم  رک  شلد  شوگ  دوش و  یم  هریت  دوش  هدرپس  دنوادخ  ریغ  هب  شترطف  تاذ و  فالخ  رب  رگا 
یهلا راونا  هدـهاشم  قیال  هک  لد  مشچ  نینچ  مه  درک .  اونـش  ار  نآ  هرابود  ناوت  یم  ادـخ  دای  اب  زین  لاـح  نیا  رد  دـهد .  یم  تسد  زا  ار 

یم تسد  زا  ار  شیوخ  ییانشور  تینارون و  تفرگ ،  رارق  هانگ  لهج و  یکیرات  تاملظ و  رد  دمآ و  رد  هب  تینارون  ملاع  زا  یتقو  تسا ، 
لد بلق و  هک  تقیقح  نیا  مینادرگ .  زاب  نآ  هب  ار  ییانیب  یگدنشخرد و  ادخ  دای  اب  اددجم  هک  تسا  نیا  نامرد  هار  زین  اج  نیا  رد  دهد . 
رـس شوـگ  مشچ و  اـب  لد  شوـگ  مشچ و  هتبلا  تسا .  هدـیدرگ  حرطم  زین  تاـیاور  ریاـس  نآرق و  تاـیآ  رد  دراد  شوـگ  مشچ و  ناـسنا 
زین بلق  شوگ و  مشچ و  تسا ،  یتوکلم  يرهوگ  ياراد  ناـسنا  حور  بلق و  نوچ  تسا .  ناـسنا  بلق  حور و  سنج  زا  تسا و  تواـفتم 

میرک نآرق  تسا .  يرهاـظ  شوگ  مشچ و  يرک  يروـک و  يراـثآ  زا  ریغ  لد ،  يرک  يروـک و  راـثآ  ور  نیا  زا  دراد .  یتوـکلم  یتیهاـم 
نوعمسی ناذآ  وءا  اهب  نولقعی  بولق  مهل  نوکتف  ضرالا  یف  اوریـسی  ملفءا  دیامرف .  یم  يرهاظ  مشچ  يروک  اب  لد  يروک  توافت  هرابرد 

اب هک  دنشاب  هتشاد  ییاه  لد  ات  دنا ،  هدرکن  شدرگ  نیمز  رد  ایآ  ( 71 ( ؛  رودصلا یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکل  راصبالا و  یمعت  اهناف ال  اهب 
 . دنتسه روک  اه  هنیـس  رد  هتفهن  ياه  لد  نکیل  دنتـسین ،  روک  اه  مشچ  تقیقح ،  رد  دنونـشب ؟  اهنآ  اب  هک  ییاه  شوگ  ای  دنـشیدنیب  اهنآ 
زا الماک  ار  دوخ  ییاونـش  ییانیب و  ناسنا  یهاگ  یتح  دوش و  یم  مک  رهاظ  شوگ  مشچ و  ییاونـش  ییانیب و  یهاـگ  هک  ناـنچ  مه  يرآ ، 
اب تسا  نکمم  ناسنا  شوگ  مشچ و  یتحاران  ددرگ .  التبم  اه  بیـسآ  نیمه  هب  دـناوت  یم  زین  ناسنا  لد  شوگ  مشچ و  دـهد ،  یم  تسد 

یتحار هب  هرطفلا  میلس  دارفا  هک  ار  یقیاقح  دراد و  یحور  رامیب  هک  یسک  اما  ددرگ ،  فرطرب  وراد  فرصم  کشزپ و  هب  هعجارم  اوادم و 
نینچ لد  مشچ و  ناوت  یمن  ناهرب  لیلد و  هلداجم و  ثحب و  اب  تسا .  دـنوادخ  هب  هجوت  داـی و  وا  جـالع  هار  دریذـپ ،  یمن  دـنریذپ ،  یم 
هجوت هنیمز  ات  دیشوک  دیاب  اج  نیا  رد  درک .  فراعم  قیاقح و  ندینش  هدامآ  ار  شلد  شوگ  دومن و  نآ  هب  ار  قیاقح  درک و  انیب  ار  یـسک 

دنک یم  ادیپ  دـنوادخ  اب  شا  هجیتن  رد  هک  یتینارون  وترپ  رد  وا  دوش ،  نینچ  رگا  دـیآ .  دـیدپ  درف  رد  قح  ترـضح  اب  سنا  دـنوادخ و  هب 
ار وا  دشاب  هدادن  يرون  سک  ره  هب  ادـخ  و  ( 72 ( ؛  رون نم  هل  امف  ارون  هل  هللا  لجعی  مل  نم  و  دریذپ :  یم  دـنیب و  یم  ینـشور  هب  ار  قیاقح 

 . دوب دهاوخن  يرون  چیه 

وا www.Ghaemiyeh.comدای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ رکذ  دروآ  هر  نانیمطا  شمارآ و 

یم او  یتفگـش  هب  ار  ناسنا  هک  نانچ  نآ  هدیدرگ ،  نایب  نآ  يارب  نایاش  یتیمها  هدـش و  رکذ  هلءاسم  هب  يدایز  هجوت  تایاور  نآرق و  رد 
ادخ رکذ  رگید  يا  هیآ  رد  ( 73  . ) يرکذل ةالصلا  مقءا  و  تسا :  هدش  هتـسناد  دنوادخ  رکذ  تسا  نید  نوتـس  هک  زامن  فده  الثم  دراد . 

دنـسپان تشز و  راک  زا  زامن  انامه  ( 74 ( ؛  ربکا هللا  رکذـل  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنت  ةالـصلا  نا  تسا .  هدـیدرگ  یفرعم  رتالاو  رترب و 
هتفگ یخرب  دنا .  هدرک  رکذ  یتوافتم  ياهریـسفت  نیرـسفم  ربکا  هللا  رکذـلو  هلمج  هرابرد  هتبلا  تسا .  رتالاب  ادـخ  ای  اعطق  و  دراد ،  یم  زاب 

زا زامن  دـنا  هتفگ  زین  یخرب  تسا .  رترب  زامن  زا  رکذ  دـنا  هتفگ  یخرب  تسا .  رترب  اه  شخب  ریاس  زا  تسا  رکذ  هک  زامن  زا  شخب  نآ  دـنا 
تسا هداد  رارق  رترب  ار  رکذ  قلطم  وحن  هب  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  لاح ،  ره  هب  اما  تسا .  رترب  لامعا  ریاس  زا  تسا  رکذ  هک  تهج  نآ 

نیا رد  میتفگ .  نخـس  رکذ  دـیاوف  هرابرد  رت  شیپ  ام  دراد .  رکذ  هک  تسا  يدـیاوف  تارمث و  زا  یکاـح  رکذ ،  هب  تیاـنع  تیمها و  نیا  . 
نایب رت  شیپ  هک  نانچ  دنرامـش .  یم  رب  ار  رکذ  دیاوف  زا  یـشخب  دنوادخ ،  ندرک  دای  هب  دارفا  قیوشت  يارب  زاغآ ،  رد  ترـضح  زین  هبطخ 

 ، برع تایبدا  ساسارب  ( 75  . ) بلقلا نئمطت  هللا  رکذب  الءا  دـنک :  یم  رکذ  بلق  نتفای  نانیمطا  ار  رکذ  دـیاوف  زا  یکی  دـنوادخ  میدرک ، 
یمن لد  نانیمطا  شمارآ و  ثعاب  ادخ  دای  زج  زیچ  چیه  هک  تسا  نیا  رگ  نایب  دـنک و  یم  رـصح  هدافا  هیآ  نیا  رد  رورجم  راج و  میدـقت 

اما دوش ؛  یم  لد  شمارآ  بجوم  هک  تسا  ادـخ  دای  اهنت  هک  میریذـپ  یم  میروآ و  یم  ناـمیا  هیآ  نیا  داـفم  هب  ادـبعت  اـم  یهاـگ  ددرگ . 
نیا هب  ندیسر  يارب  مینک .  تابثا  ار  يا  هدیاف  نینچ  یلقع  لالدتسا  رکفت و  لمءات و  اب  ات  مییآ  یم  رب  نآ  یپ  رد  یلیلحت  یهاگن  اب  یهاگ 

هنوگچ دوش  مولعم  ات  ددرگ  یم  ناسنا  بارطـضا  هرهلد و  رطاخ و  شیوشت  بجوم  یگدـنز  رد  ییاهزیچ  هچ  مینیبب  دـیاب  ادـتبا  دوصقم ، 
ناهاوخ یناسنا  ره  کش  سب  تسا و  ناسنا  ترطف  ياضتقم  یهاوخ  لاـمک  ییوج و  تداعـس  ددرگ .  یم  لد  شمارآ  بجوم  ادـخ  داـی 

 ، دـنک یم  بیغرت  تادابع  ریخ و  لامعا  ماجنا  هب  ار  مدرم  هک  یماگنه  میرک  نآرق  زین  ساـسا  نیمه  رب  تسا .  شیوخ  لاـمک  تداـعس و 
بولطم نیرت  ییاهن  نیرت و  یلاع  تداعـس  حـالف و  دـنک .  یم  رکذ  روما  نآ  هجیتن  ناونع  هب  ار  حـالف  تداعـس و  تاـیآ ،  زا  يرایـسب  رد 

هراشا نآ  هب  اهنآ  دـننام  میظعلا و  زوفلا  کلذ  نوحلفملا ،  مه  کیلوءا  نوچ  يریباعت  اب  تایآ  زا  يرایـسب  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  ناسنا 
دنک و یم  میـسقت  تواقـش )  لها  تداعـس و  لها   ) هتـسد ود  هب  ار  اه  ناسنا  لاعتم  دـنوادخ  يرطف ،  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .  هدـش 

اماف دیعـس .  یقـش و  مهنمف  هنذاب  الا  سفن  ملکت  تءای ال  موی  درامـش :  یم  رب  تواقـش  ای  تداعـس و  ار  اهنآ  ریذپان  رییغت  یمتح و  ماجرف 
و دیری .  امل  لاعف  کبر  نا  کبر  ءاش  ام  الا  ضرالا  تاوامـسلا و  تماد  ام  اهیف  نیدـلاخ  قیهـش ،  ریفز و  اهیف  مهل  رانلا  یفف  اوقـش  نیذـلا 

نوچ هک  تسا  يزور  ( 76 ( ؛  ذوذجم ریغ  ءاطع  کبر  ءاش  ام  الا  ضرالا  تاوامسلا و  تماد  ام  اهیف  نیدلاخ  ۀنجلا  یفف  اودعس  نیذلا  امءا 
تخب هریت  هک  یناسک  اما  و  تخب .  کین  یخرب  دنتخب و  هریت  نانآ  زا  یـضعب  هاگ  نآ  دیوگن .  نخـس  يو  نذا  هب  زج  سک  چیه  دـسر  ارف 

هچنآ رگم  دوـب .  دـنهاوخ  راگدـنام  نآ  رد  تـسا .  اـج  رب  نـیمز  اـه و  نامــسآ  اـت  دــنراد .  یمدزاـب  مد و  شتآ  نورد  رد  دــنا ،  هدــش 
اج رب  نیمز  اه و  نامـسآ  ات  دنا ؛  هدـش  تخب  کین  هک  یناسک  اما  و  دـهاوخ .  هک  دـنک  نامه  وت  راگدرورپ  اریز  دـهاوخب ؛  تراگدرورپ 

ناسنا هک  نیا  رد  نیا ،  ربانب  تسین .  یندیرب  هک  تسا  یـششخب  نیا  هک  دهاوخب .  تراگدرورپ  هچنآ  رگم  دـننادواج ،  تشهب  رد  تسا ، 
رد وا  ددرگ  یم  ثعاب  هک  تسا  ناـسنا  نورد  رد  يرطف  لـماع  هزیگنا و  نیمه  دوجو  اـساسا  تسین .  یکـش  تسا  تداعـس  بلاـط  اـترطف 
هب ار  نآ  هب  ندیسر  هار  اما  تسا ،  تداعـس  بلاط  هچرگ  وا  دسانـشزاب .  هب  ندیـسر  هار  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  اما  دیآ .  رب  لماکت  ددص 
یم ناسنا  يور  شیپ  ار  یتوافتم  ياه  هار  دنرد ،  یتسه  هب  هک  یـشرگن  توافت  هب  هجوت  اب  فلتخم ،  ياه  ینیب  ناهج  دناد .  یمن  یتسرد 

زا تسا  ترابع  ناسنا  تداعـس  دهد ،  یم  رارق  فده  لصا و  ار  يدام  يویند و  ذـیاذل  یگدـنز و  هک  يدام  ینیب  ناهج  ساسا  رب  دـنهن . 
تداعس دنک ،  یم  یفرعم  ناسنا  نیرب  فده  ار  یهلا  برق  يورخا و  یگدنز  هک  یهلا  شنیب  اما  يدام .  ذیاذل  زا  رتشیب  هچ  ره  يرو  هرهب 

یلاعت قح  ناوضر  هب  ندیـسر  یهلا و  برق  رد  ار  نآ  هکلب  دـناد ،  یمن  نآ  ياه  تمعن  ایند و  زا  رتشیب  يرادرب  هرهب  رد  ار  ناسنا  لامک  و 
شمارآ نانیمطا و  بجوم  تسا  ناسنا  تداعـس  هدننک  نیمءات  هک  ور  نآ  زا  دنوادخ  رکذ  نآرق ،  رظنم  زا  لاح  ره  هب  دـنک .  یم  وجتـسج 
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زا ندیرب  ناسنا و  تواقـش  هنیمز  هک  ور  نآ  زا  دـنوادخ  دای  كرت  تسا .  قداص  یهلا  رکذ  كرت  هرابرد  انعم  نیا  سکع  ددرگ .  یم  لد 
یم وا  بارطـضا  یتحاراـن و  رطاـخ ،  شیوشت  بجوم  دوـش ،  یم  وا  تداعـس  نداد  تسد  زا  ثعاـب  دروآ و  یم  مهارف  ار  شیوـخ  لـصا 

یتخـس گنت و  یگدنز  تقیقح ،  رد  دنادرگب ،  لد  نم  دای  زا  سک  ره  و  ( 77 ( ؛  اکنـض ۀشیعم  هل  ناف  يرکذ  نع  ضرعءا  نم  و  ددرگ : 
یگرزب تراسخ  هچ  دنوادخ  دای  زا  ضارعا  هک  دنک  یم  كرد  یبوخ  هب  دسانـشب ،  ار  دـنوادخ  رکذ  تیمها  هک  یـسک  تشاد .  دـهاوخ 
دنوادـخ داـی  رکذ و  زا  هک  یـسک  هک  میباـی  یم  رد  تسا ،  ادـخ  رکذ  هب  ناـسنا  لد  تاـیح  هک  مینک  كرد  ار  تـقیقح  نـیا  رگا  تـسا ، 

یترسح درازآ و  یم  ار  وا  هظحل  ره  لد ،  يونعم  تایح  زا  نامرح  شتآ  لد و  یگدرسفا  دنام .  یم  مورحم  بلق  تایح  زا  دنک ،  ضارعا 
یبـلق و شاـع  كرکذـب  يـالوم  دـنک :  یم  ضرع  یلاـمث  هزمح  وـبا  ياـعد  رد  مالـسلا  هـیلع  داجــس  ماـما  دـناشن .  یم  شلد  رب  هاـکناج 

یم نیکست  دوخ  زا  ار  قارف )   ) سرت درد  وت  تاجانم  اب  تسا و  هدنز  ملد  وت  دای  اب  نم ،  يالوم  يا  ینع ؛  فوخلا  ملءا  تدرب  کتاجانمب 
 . مهد

اه بارطضا  اه و  ینارگن  یساسا  ءاشنم 

یم دناتـسب  وا  زا  ار  تداعـس  یـشوخ و  هچنآ  زا  دـیوج و  یم  ییاـهزیچ  رد  ار  دوخ  تداعـس  تذـل و  دراد  هک  یتفرعم  هب  هتـسب  سک  ره 
رما نیا  تسا .  یتخبدـب  هب  ندـمآ  راـتفرگ  تداعـس و  نداد  تسد  زا  هب  تبـسن  اـه  یتحاراـن  ءاـشنم  هشیر و  هراـبرد  تسرد  رگا  دزیرگ . 

دارفا هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛  قداـص  هدروآ  مهارف  ار  وا  نزح  هودـنا و  تاـبجوم  هدـمآ و  شیپ  سک  ره  يارب  هک  یثداوح  همه  هراـبرد 
وجتسج يویند  ياه  تذل  اه و  یشوخ  يدام و  تداعس  نداد  تسد  زا  رد  ار  دوخ  ياه  بارطضا  اه و  یتحاران  هشیر  يدام  شنیب  ياراد 

زا رد  ار  دوخ  ياه  ینارگن  اه و  بارطضا  هشیر  دنشیدنا ،  یم  ترخآ  هب  دنرگن و  یم  ایند  زا  رتارف  هب  هک  نانم  ؤم  نادحوم و  دننک و  یم 
هدوب و رشب  یگدنز  ياهالب  نیرت  گرزب  هرمز  رد  هراومه  ینارگن  بارطـضا و  دنیوج .  یم  یهلا  ناوضر  يورخا و  تداعـس  نداد  تسد 

یکی هراومه  شمارآ  زین  لباقم  فرط  رد  تسا .  سوسحم  الماک  اه  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  نآ  زا  یـشان  ضراوع  تسه و 
عویش ماگنه  هب  هک  دنیوگ  یم  نادنمشناد  زا  یخرب  دروآ .  تسد  هب  ار  نآ  یهار  ره  زا  ات  هدرک  شالت  تسا و  هدوب  رشب  ياه  هدشمگ  زا 

زا ار  دوخ  ناج  ینارگن  سرت و  تلع  هب  عقاو  رد  دـنریم ،  یم  يرامیب  نآ  هب  التبا  تلع  هب  ارهاظ  هک  یناسک  رثکا  ابو ،  نوچ  ییاه  يرامیب 
رایـسب شقن  هرهلد  شمارآ و  یلک  روط  هب  دنرپس .  یم  ناج  يرامیب  هب  يالتبا  تهج  هب  اعقاو  اهنآ  زا  یمک  دادعت  اهنت  دـنهد و  یم  تسد 

هک تسا  يزیگنا  مع  ياه  هنحص  زا  هدنکآ  رـشب  خیرات  دراد .  اه  ناسنا  یتخبدب  تداعـس و  هعماج و  درف و  يرامیب  تمالـس و  رد  یمهم 
اب نآرق  نایم  نیا  رد  تسا .  هداد  اهدایتعا  عاونا  هب  نت  هدرپس و  ماگ  يداو  ره  رد  هتخادنا و  تسد  زیچ  ره  هب  شمارآ  لیصحت  يارب  ناسنا 
اه لد  شخب  شمارآ  ادخ  دای  هک  دینادب  دـیامرف :  یم  دـهد و  یم  ناشن  ار  هار  نیرت  کیدزن  نیرت و  نئمطم  زغم ،  رپ  اما  هاتوک  يا  هلمج 

 . تسا

یناشیرپ ینارگن و  لماوع 

بارطـضا و یهاگ   . 1 زا :  دـنترابع  لـماوع  نیا  نیرت  مهم  دـنوش .  ناـسنا  ینارگن  رطاـخ و  شیوشت  بجوم  دـنناوت  یم  یفلتخم  لـماوع 
رد يراـتفرگ  اـه ،  تمعن  لاوز  لاـمتحا  دـنک .  یم  ییاـمندوخ  ناـسنا  رکف  ربارب  رد  هک  تسا  یمهبم  کـیرات و  هدـنیآ  تهج  هب  ینارگن 
یم لاعتم  رداق  دنوادخ  هب  نامیا  اما  دهد ؛  یم  جـنر  ار  یمدآ  جایتحا و . . .  یگدـنامرد ،  یناوتان ،  يرامیب ،  فعـض ،  نمـشد ،  لاگنچ 
دراد یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  رکف  یگدنز  کیرات  هتشذگ  هاگ   . 2 دشخبب .  شمارآ  ناسنا  هب  دربب و  نیب  زا  ار  اه  ینارگن  نیا  دناوت 

 ، دـنوادخ هک  نیا  هب  هجوت  اما  تسا .  هدز  رـس  وا  زا  هک  ییاه  شزغل  اه و  یهاتوک  ناهانگ ،  زا  ینارگن  دزاس ؛  یم  نارگن  ار  وا  هتـسویپ  . 
هوبنا لباقم  رد  هاگ  یعیبط و  لـماوع  ربارب  رد  ناـسنا  یناوتاـن  فعـض و   . 3 دـشخب .  یم  شمارآ  وا  هب  تسا  میحر  ریذـپ و  هبوـت  راـفغ ، 
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دتفا و یم  ادخ  دای  هب  هک  یماگنه  اما  دـنک .  هچ  دـنمورین  نمـشد  همه  نآ  ربارب  رد  هک  دزاس  یم  نارگن  ار  وا  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد 
مارآ شبلق  درادن -  تمواقم  يارای  نآ  ربارب  رد  زیچ  چیه  تسا و  اه  تردق  نیرترب  هک  یتردـق  دوش .  یم  وا  تمحر  تردـق و  هب  یکتم 

هب هک  یـسک  اما  تسا ؛  نآ  ندوب  فده  یب  یگدنز و  یچوپ  ساسحا  ناسنا ،  هدـنهد  رازآ  ياه  ینارگن  هشیر  زین  یهاگ   . 4 دریگ .  یم 
رد ار  یگدـنز  اه  ثداوح  اه و  همانرب  همه  تسا و  هتفریذـپ  گرزب  فدـه  کی  ناونع  هب  ار  یگدـنز  یلماکت  ریـسم  دراد و  ناـمیا  ادـخ 
 . 5 تسا .  برطـضم  نادرگرـس و  ددرم ،  فده و  یب  دارفا  نوچ  مه  هن  دنک و  یم  یچوپ  ساسحا  یگدنز  رد  هن  دنیب ،  یم  ریـسم  نیمه 
هب هک  دـنیب  یمن  ار  یـسک  اما  دوش ،  یم  لمحتم  ار  يدایز  تمحز  یتمدـخ  ماجنا  يارب  یهاـگ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  ینارگن  رگید  لـماع 

یـساپسان نیا  دوش و  یم  هجاوم  زین  يرهم  یب  ییانتعا و  یب  لفاغت و  اب  یهاگ  هکلب  دنک  رکـشت  ینادردـق و  نآ  زا  دـهن و  جرا  وا  تمحز 
اه شالت  مامت  زا  هک  تسه  یسک  دنک  ساسحا  هک  یماگنه  اما  درب .  یم  ورف  ینارگن  بارطضا و  تلاح  رد  دهد و  یم  جنر  ار  وا  ادیدش 
 . 6 دوش .  یم  عفر  هیحان  نیا  زا  شا  ینارگن  دـهد .  یم  شاداپ  همه  يارب  دـهن و  یم  جرا  ار  اـهنآ  همه  تسا و  هاـگآ  شیاـه  شـشوک  و 

ناسنا اما  تسا .  اه  ناسنا  ینارگن  بارطـضا و  لماوع  نیرت  گرزب  زا  یکی  يدام  یگدـنز  قرب  قزر و  ربارب  رد  یگتخابلد  یتسرپاـیند و 
قرب قرز و  لاگنچ  رد  تراسا  مدـع  هدـنزاس و  ییاسراپ  دـهز و  اـب  یناـیحو ،  یهلا و  میلاـعت  ریثءاـت  تحت  ادـخ و  هب  ناـمیا  اـب  نم ،  ؤم 
نانچ یتیـصخش  وا  زا  دنوادخ ،  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رفاو  هجوت  نامیا و  دـهد .  یم  نایاپ  اه  بارطـضا  نیا  همه  هب  يدام ،  یگدـنز 

نم دزن  امش  هدولآ  يایند  نیا  انامه  و  ( 78 ( ؛  اهمـضقت ةدارج  مهف  یف  ۀقرو  نم  نوهال  يدنع  مکایند  نا  و  دیامرف :  یم  هک  هتخاس  هدازآ 
سرت و دوـش  یم  ناـسنا  بارطـضا  ینارگن و  بجوـم  هک  يرگید  مهم  لـماع   . 7 تسا !  رت  تسپ  خـلم  ناـهد  رد  هدـش  هدـیوج  گرب  زا 
هب ینارگن  نیا  يدام  ینیب  ناهج  رظن  زا  تسا .  هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  حور  رکف و  هراومه  هلءاسم  نیا  تسا .  گرم  زا  تشحو 

نوچ مه  ار  گرم  مینادب و  رتالاو  رت و  عیسو  یناهج  یگدنز و  يوس  هب  يا  هچیرد  ار  گرم  ادخ  هب  نامیا  هیاس  رد  هاگ  ره  اما  تسا .  اج 
یلماوع رب  يرورم  اب  تسا .  انعم  یب  ینارگن  نیا  رگید  میرمـشب ،  دازآ  ياضف  هب  ندیـسر  نادـنز و  کی  نالاد  زا  روبع  يارب  یهاگرذـگ 

هیام ادخ  دای  هک  درک  میهاوخ  قیدصت  ور  نیا  زا  دندرگ و  یم  دوبان  بوذ و  ادخ  هب  نامیا  ربارب  رد  لماوع  نیا  مینیب  یم  میدرمش ،  رب  هک 
(79  . ) تسا اه  لد  شمارآ 

يداحلا مسیلایسناتسیزگا  رظنم  زا  ینارگن  بارطضا و 

نانیمطا شمارآ و  هب  وا  هانپ  رد  ناسنا  هک  تسا  یتسه  قلطم  مکاح  تردـق و  اب  طابترا  نتخاـس  رارقرب  ادـخ  داـی  رکذ و  یهلا ،  شنیب  رد 
ملاع هک  يدام  شنیب  رد  اما  ددرگ .  یم  راومه  وا  لماکت  ریـسم  دنوادخ  رکذ  اب  نینچ  مه  دهر .  یم  رهلد  بارطـضا و  ماد  زا  دسر و  یم 
انعم یب  یتسه  قلاخ  دـنوادخ و  اب  طابترا  رکذ و  ددرگ ،  یم  هصالخ  تعیبط  هدام و  رد  زیچ  همه  دوش .  یم  راکنا  هدام  يارواـم  درجم و 

تیادـه و زا  ناسنا  تسا ،  نایاپ  یب  شتردـق  تمحر و  هک  یـسک  رکذ  دای و  زا  تلفغ  دـنوادخ و  اب  طابترا  عطق  رثا  رب  ور  نیا  زا  تسا . 
بارطـضا و نیا  هدهاشم  ددرگ .  یم  بارطـضا  باهتلا و  زا  هدـنکآ  شنورد  دوش و  یم  هداهن  او  دوخ  هب  مورحم و  یتسه  ءادـبم  تمحر 
شمارآ و ینعی  دنوادخ ،  دای  رکذ و  يدنمشزرا  هرمث  اب  دنا و  هدیـشچن  ار  ادخ  اب  طابترا  معط  هک  یناسک  نیب  رد  نآ  تیمومع  ینارگن و 

لصف بارطضا  هرهلد و  اساسا  هک  دننک  حرطم  ار  هیرظن  نیا  يدام  ياه  تسیلایسناتسیزگا  هک  دیدرگ  ثعاب  دنتسین  انشآ  نورد ،  نانیمطا 
ار قطان  لاثم ،  يارب  ام ،  هک  هنوگ  نامه  رگید ،  ترابع  هب  ددرگ .  یمن  ادج  وا  زا  هاگ  چیه  تسا و  ناسنا  یتاذ  یلصا و  هصخشم  زیمم و 
 . دنتسناد بارطضا  هرهلد و  ار  ناسنا  زیمم  لصف  نازادرپ ،  هیرظن  زا  هورگ  نیا  میهد ،  یم  رارق  تاناویح  ریاس  هب  تبسن  ناویح  زیمم  لصف 
 . دـندرک ذاختا  یلاعفنا  یعـضوم  تقیقح ،  رد  دـنتفرگ و  رارق  دوخ  نوماریپ  هعماج  طیحم و  ریثءات  تحت  الماک  دوخ  هیرظن  نیا  رد  ناـنآ 

بلق و هک  مینیب  یم  ار  یهلا  ياـیلوا  ادـخ و  هب  ناـنموم  زا  يرایـسب  اـم  زورما ،  هب  اـت  خـیرات  لوـط  رد  هتـسویپ و  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا 
هدوبن ناسنا  دارفا  نیا  مییوگب  دیاب  سپ  مینادب  ناسنا  زیمم  لصف  ار  بارطـضا  هرهلد و  رگا  تسا .  شمارآ  نانیمطا و  زا  لامالام  ناشحور 
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مورحم ایند و  رذـگدوز  ياه  تذـل  اه و  یـشوخ  اه ،  تمعن  نداد  تسد  زا  سرت  تهج  هب  ینارگن  بارطـضا و  نآرق  رظنم  زا  دنتـسین ! و 
شیوخ تداعس  تقیقح  یناسنا  رگا  لاح  تسا .  لامک  تداعـس و  بلاط  اترطف  ناسنا  تسا .  ناسنا  يارب  یـضرع  یتلاح  اهنآ ،  زا  ندنام 

ور نآ  زا  وا  ددرگ .  یم  هرهلد  بارطضا و  راتفرگ  اتعیبط  دنام ،  مورحم  تداعس  هب  ندیسر  زا  هجیتن  رد  تخانش و  زا  نآ  هب  ندیسر  هار  و 
همشچرس هب  رگا  یسک  نینچ  دنک .  رارقرب  طابترا  وا  اب  ات  هتخانشن  ار  لامک  تداعـس و  هدنـشخب  ریخ و  ادبم  هک  تسا  نارگن  برطـضم و 

ار یـسک  نیملاعلا و  بر  تاریخ و  دوجو و  ءادـبم  رگا  وا  ددرگ ،  یم  هدودز  شا  ینارگن  دزاس ،  رارقرب  دـنویپ  وا  اب  دـبای و  هار  اه  یبوخ 
دراذگ یم  او  وا  هب  ار  شیوخ  روما  دنک و  یم  دامتعا  لکوت و  وا  رب  هدوسآ  یلایخ  اب  دسانشب ،  تسا  وا  هدهع  هب  ناسنا  ناهج و  ریبدت  هک 

ادخ رب  و  ( 80 ( ؛  الیکو هللااب  یفک  هللا و  یلع  لـکوت  و  دـنک :  یمن  تناـیخ  وا  هب  هک  تسا  نئمطم  دـنیزگ و  یم  رب  شیوخ  لـیکو  ار  وا  و 
اب طابترا  رد  ار  دـنوادخ  دیدحالـص  درک و  لکوت  دامتعا و  دـنوادخ  رب  یـسک  یتقو  تسا .  وت  نابهگن  ادـخ  هک  سب  نیمه  نک ،  دامتعا 
یم ار  وا  ریخ  دنوادخ  هک  دناد  یم  وا  تشاد .  دهاوخن  یبارطضا  ینارگن و  رگید  دید  دوخ  یعقاو  تحلصم  حالـص و  هب  قح و  شیوخ ، 

یتـحار و وا  يارب  دـنوادخ  رگا  ور  نـیا  زا  دراد .  یهاـگآ  تـسا  وا  حالـص  ریخ و  هـب  هـچ  نادـب  زین  يرگید  سک  ره  زا  شیب  دـهاوخ و 
هب مه  رگا  تسا ؛  هدروآ  شیپ  وا  يارب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  وا  حالص  دناد  یم  نوچ  دوش ؛  یم  لاحشوخ  دنز ،  مقر  یـشوخ 

بیترت نیدب  و  تسا ،  وا  تحلـصم  هب  اه  یتخـس  اهالب و  نآ  هک  دناد  یم  نوچ  دوش ؛  یمن  تحاران  دیآ ،  راتفرگ  اهالب  اه و  یتخـس  ماد 
تداعس نیا  هک  ددرگ  یم  یسک  لابند  هب  تسا و  شمارآ  تداعس و  بلاط  اترطف  ناسنا  نیا  ربانب  دهد .  یم  تیاضر  دنوادخ  تساوخ  هب 

هک لاعتم  دنوادخ  زج  تسین  یـسک  يدوجوم  نینچ  و  دبای ،  تاجن  بیاصم  اه و  يراتفرگ  ماد  زا  وا  هانپ  رد  دشخبب و  وا  هب  ار  شمارآ  و 
هب داد ،  رارق  وا  هرادا  ریبدـت و  نسح  رد  ار  دوخ  تفای و  تفرعم  یتسه  قلطم  تردـق  نیا  هب  هک  یـسک  تسا .  ملاع  ربدـم  یتسه و  ءادـبم 

یمن دنهد ،  مه  تسد  هب  تسد  يدام  ياه  تردق  همه  رگا  یتح  دهاوخن  دنوادخ  رگا  هک  دناد  یم  دسر و  یم  قلطم  نانیمطا  شمارآ و 
هب دنوادخ  تفرعم  زا  هک  یناسک  اما  دز .  دهاوخ  مقر  شیارب  تسا  وا  حالـس  ریخ و  هب  هک  يزیچ  دنوادخ  دنناسرب و  وا  هب  يدنزگ  دنناوت 

نکمم یتح  ای  دـننک و  هیکت  دوخ  نوچ  ییاه  ناسنا  هب  تسا  نکمم  نانآ  دـنوش .  هدـنهانپ  یـسک  ره  زیچ و  ره  هب  تسا  نکمم  دـنا  هرهب 
حالـص عفن و  رایتخا  نآرق  هدومرف  هب  هک  یتادوجوم  دـنرب ؛  هانپ  اه  تب  ینعی  تادامج ،  تاناویح و  هب  یهاگآان  تلاـهج و  طرف  زا  تسا 

زا شهوکن  رد  دنوادخ  دنـشاب .  هتـشاد  تردق  اهنآ  زا  ررـض  عفد  نارگید و  تحلـصم  عفن و  نیمءات  رب  هک  دسر  هچ  دنرادن ،  زین  ار  دوخ 
 . . . ارض اعفن و ال  مهسفنءال  نوکلمی  ءایلوءا ال  هنود  نم  متذختافءا  لق  هللا  لق  ضرالا  تاوامسلا و  بر  لق  دیامرف :  یم  یـشنیزگ  نینچ 
نایز دوس و  رایتخا  هک  دـیا  هتفرگ  یناتـسرپرس  وا  زج  ایآ  سپ  وگب :  ادـخ ،  وگب :  تسیک ؟  نیمز  اه و  نامـسآ  راـگدرورپ  وگب :  ( 81 ( ؛
الوا نوچ  دوـش ؛  یمن  ناشدـیاع  یعفن  دـندنب و  یمن  رب  یفرط  دـننک  یم  هیکت  ادـخ  ریغ  هب  یگدـنز  رد  هک  یناـسک  دـنرادن ؟ .  ار  دوـخ 
بلاغ تردق  بولغم  تسا و  دودحم  ناشتردق  دنناسرب ،  دوخ  ریغ  هب  یعفن  دنهاوخب  مه  رگا  ایناث  دنتسه ؛  دوخ  تعفنم  لابند  هب  نارگید 

شمارآ هب  ددرگ و  تحار  شلایخ  هشیمه  يارب  دهاوخب  یـسک  رگا  تسا .  ریذپان  تسکـش  اه و  تردق  همه  قوفام  هک  دنتـسه  يرترب  و 
رد ار  وا  دناوتب  هک  دنک  رارق  رب  طابترا  یلازیال  تردق  ءادبم  اب  دنیزگرب و  ریذپان  تسکش  مکحم و  یهاگ  هیکت  دبای ،  تسد  ریذپان  لاوز 

هرهلد رگید  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دناسر .  يرای  یگدنز  تالکشم  اهانگنت و  زا  تاجن  تداعس و  هب  ندیسر  تواقش و  زا  ییاهر 
 . دنام یمن  یقاب  شیارب  یبارطضا  و 

ادخ دای  يراتفر  یلمع و  ياه  هولج 

فـصو نانیمطا  شمارآ و  زا  هراومه  دنراد ،  یم  هدنز  لد  رد  ار  وا  دای  دننک و  یم  هیکت  دـنوادخ  هب  هک  یناسک  هدـش  تباث  زین  لمع  رد 
یمن وربا  هب  مخ  اهدادـخر ،  ثداوح و  نیرت  نیگمهـس  اب  ههجاوم  رد  یگدـنز و  لحارم  نیرت  ینارحب  رد  نانیا  دـنرادروخ .  رب  يریذـپان 
يارب هنادواج  ییوگلا  قح  هب  تشاد و  ینازرا  ام  هب  ار  شدوجو  گرزب  تمعن  لاعتم  دـنوادخ  هک  ام ،  نامز  رد  اهنآ  زراب  هنومن  دـنروآ . 
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صخـش يارب  هک  یثداوح  نیرت  نیگمهـس  نیرت و  ینارحب  رد  راوگرزب  نآ  تسا .  هیلع ،  هللا  ناوضر  لح ،  ار  اما  دوب ،  دهاوخ  هدوب و  ام 
هیلع ماما  رب  يرایـسب  ياه  هام  اهزور و  داد  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  دروآ و  یمن  وربآ  هب  مخ  دـمآ ،  یم  شیپ  هعماـج  اـی  ناـشیا و 
نیا زا  دوخ ،  راید  رهـش و  زا  رود  تشادـن و  ینابیتشپ  نیمز  يور  رد  دوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  وس  ره  زا  رطخ  هک  تشذـگ  هللا  ۀـمحر 

رد يا  هلیـسو  چـیه  دوب و  عطقنم  يرهاظ  تاـناکما  همه  زا  راوگرزب  نآ  داد .  یمن  هاـنپ  ناـشیا  هب  یـسک  تفر و  یم  روشک  نآ  هب  روشک 
ۀمحر ماما  ترـضح  رمع  قیاقد  اه و  تعاس  نیرت  هرطاخم  رپ  هلمج  زا  دنک .  عافد  دوخ  زا  یلامتحا  ياهرطخ  ربارب  رد  هک  تشادن  رایتخا 

دوب هدرک  هطاحا  ار  ناشیا  اهرطخ  ینارحب  بش  نآ  رد  تشگ ،  یم  زاب  روشک  هب  امیپاوه  اب  دـیعبت  لاس  هدراهچ  زا  سپ  هک  دوب  ینامز  هللا 
نکمم تشاد .  دوجو  يدـج  رطخ  لامتحا  ناشیا  يارب  هظحل  ره  دوب و  نمـشد  رایتخا  رد  همه  هاگدورف ،  دـناب  امیپاوه و  اضف ،  هک  ارچ   ؛
ینیمءات چیه  هک  نیا  اب  لاوحا و  نیا  همه  اب  دنناسرب .  لتق  هب  ار  ناشیا  هاگدورف  رد  ای  دنهد و  رارق  کشوم  فده  ار  ناشیا  يامیپاوه  دوب 

یم رب  دوخ  نطو  هب  هک  نیا  هک  دـش  لا  ؤس  ناـشیا  زا  یتـقو  دـندیباوخ و  دـندرک و  تحارتـسا  شمارآ  لاـمک  رد  اـمیپاوه  رد  دنتـشادن ، 
زا ار  دوخ  تقاط  شمارآ و  دیآ  شیپ  کچوک  يرطخ  ام  يارب  رگا  مرادن !  یـصاخ  یـساسحا  دندومرف :  دـیراد ،  یـساسحا  هچ  دـیدرگ 
یم وربا  هب  مخ  دندوب ،  وا  هیلع  ایند  همه  هک  نیا  اب  درمدار  نآ  اما  درب .  یمن  نامباوخ  حبص  ات  بش  زا  یتحاران  طرف  زا  میهد و  یم  تسد 

نارهت هب  دـندرک و  ناشریگتـسد  دـنتخیر و  مق  رد  ناشیا  هناخ  هب  هنابـش  هک  یتقو  دـید .  یم  رثا  یب  چوپ و  ار  تادـیدهت  نآ  همه  دروآ و 
ارم هک  امـش  دوب :  هدومرف  ناـشیا  اـیوگ  دـندیزرل .  یم  سرت  زا  دـندوب  ناـشیا  هارمه  نیـشام  رد  هک  یتینما  نارومءاـم  نارـسفا و  دـندرب ، 

 ! ما هدیـسرتن  يزیچ  زا  لاح  هب  ات  هللا  و  دـندوب :  هدومرف  اـه  تبـسانم  زا  یکی  رد  ناـشیا  نینچ  مه  دیـسرت ؟  یم  ارچ  دـیا ،  هدرک  ریگتـسد 
رد اه  تمظع  همه  هک  تسا  ییایمیک  ریـسکا و  هچ  وا  هب  هجوت  ادخ و  رکذ  هک  میبایرد  ات  درک  هئارا  ام  هب  ار  اه  هنومن  نیا  لاعتم  دـنوادخ 

یمن یتردـق  چـیه  تسا و  تیاهن  یب  تمظع و  ياراد  ادـخ  دـندرگ .  یم  بوذ  نآ  لباقم  رد  اه  تردـق  همه  دـنوش و  یم  بآ  نآ  ربارب 
ربارب رد  هدرپس ،  وا  هب  لد  دنک و  رارق  رب  طابترا  یمیظع  عبنم  نینچ  هک  یـسک  دزارفارب .  دق  یهلا  لازیال  تردق  تمظع و  ربارب  رد  دـناوت 

یمامت درادن .  یلالقتسا  دوخ  زا  تسا و  فیعض  رایسب  يدوجوم  ناسنا  ددرگ .  یم  ریذپان  تسکـش  دنک و  یمن  فعـض  ساسحا  اهرطخ 
ربارب رد  دـیاب  ناسنا  ور  نیا  زا  تسا .  وا  تیـشم  هدارا و  ورگ  رد  شیاقب  تاـیح و  یهلا و  تردـق  هب  هتـسباو  ناـسنا  تانکـس  تاـکرح و 

اذا نیذـلا  نونموملا  امنا  دـیامرف :  یم  نانم  ؤم  فصو  رد  نآرق  هک  نانچ  دـنک ؛  تراقح  تلذ و  یکچوک و  يدرخ و  ساـسحا  دـنوادخ 
دای ادخ  نوچ  هک  دـنا  یناسک  نامه  نانم  ؤم  ( 82 ( ؛  نولکوتی مهبر  یلع  اـنامیا و  مهتداز  هتاـیآ  مهیلع  تیلت  اذا  مهبولق و  تلجو  هللا  رکذ 

زا نانم  ؤم  دـننک .  یم  لکوت  دوخ  راگدرورپ  رب  و  دـیازفیب ،  ناشنامیا  رب  دوش  هدـناوخ  نانآ  رب  وا  تایآ  نوچ  و  دزرلب ،  ناشیاه  لد  دوش 
اما دنروآ ؛  یمن  وربا  هب  مخ  دنتـسیا و  یم  راوتـسا  یهوک  نوچ  ملاع  ياهورین  اه و  تردـق  همه  ربارب  رد  دـنوادخ  رب  ياکتا  اب  وس ،  کی 
یم ارف  ار  ناشمادـنا  هزرل  هشعر و  دننکـش و  یم  مهرد  یهلا  لازیـال  تمظع  ربارب  رد  نتفرگ  رارق  ادـخ و  رکذ  داـی و  تقو  هب  ناـشیا  مـه 
یب تعاجش  تماهـش و  رد  هک  ترـضح  نآ  دنتـسه .  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نوچ  یناسک  ینانم ،  ؤم  نینچ  لماک  هنومن  دریگ . 
ریغ ياه  تردـق  زا  هک  زین  مالـسلا  هیلع  ناماما  ریاـس  دـیزرل  یم  دوخ  هب  یهلا  تمظع  از  داتـسیا  یم  تداـبع  بارحم  رد  یتقو  دوب ،  ریظن 

ناشراسخر گنر  وضو  نتفرگ  ماگنه  هب  زامن و  زا  شیپ  یتح  دـنتفرگ و  یم  رارق  دـنوادخ  ربارب  رد  هک  یماـگنه  دندیـساره ،  یمن  یهلا 
حرطم ار  لا  ؤس  نیا  داضتم  رهاظ  هب  توافتم و  تلاح  ود  نیا  زورب  هب  تبـسن  یخرب  دـندش .  یم  دوخ  یب  دوخ  زا  تشگ و  یم  نوگرگد 

ای دیامرف  یم  رگید  يوس  زا  ددرگ و  یم  لد  شمارآ  نانیمطا و  بجوم  ادخ  دای  دیامرف :  یم  وس  کی  زا  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـنا  هدرک 
هدومرف ود  دروم  یعوضوم و  هک  تسا  نیا  تفر  هراشا  نادـب  هک  ناـنچ  لا  ؤس  نیا  خـساپ  ددرگ ؟  یم  دـنوادخ  ربارب  رد  رت  بجوم  ادـخ 

لازیال تردق  رب  هیکت  ادـخ و  دای  اب  دـبای و  یم  یهلا  ریغ  ياه  تردـق  ربارب  رد  ار  دوخ  درف  لوا ،  دروم  رد  تسا .  توافتم  لاعتم  يادـخ 
هب لاصتا  اب  دراد و  رارق  یناطیش  ياه  تردق  ربارب  رد  رترب ،  تردق  ياراد  دنوادخ  هک  دناد  یم  نوچ  دساره ؛  یمن  اهنآ  زا  شخب  یتسه 

تیاهن یب  تمظع  هاگـشیپ  رد  دنیب  یم  دنوادخ  ربارب  ار  دوخ  یتقو  اما  دروخ .  یمن  تسکـش  یتردـق  چـیه  ربارب  رد  لازیال ،  تردـق  نیا 
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ینامز مه  اما  تسین ،  راکنا  لباق  نانم ،  ؤم  مومع  رد  بوانتم  تروص  هب  يداضتم  ياه  تلاـح  نینچ  دوجو  هتبلا  دزرل .  یم  دوخ  هب  یهلا 
دوهـش كرد و  یعمجلا و  عمج  ماقم  هب  هک  تسا  قداص  یناکلاس  ادخ و  صاخ  يایلوا  دروم  اهنت  اهنآ  نیب  عمج  یتالاح و  نینچ  قیقحت 
هچرگ ددرگ  یم  رـسیم  یعمج  تروص  هب  داضتم  تالاح  نیا  كرد  یناسک  نینچ  يارب  دنا .  هتفای  تسد  لیاضف  تالامک و  بل  رهوگ و 

 : میناد یم  ریذپ  هیجوت  ار  نآ  میراد و  رواب  ار  یماقم  نینچ  دوجو  اما  میا ،  هدرکن  كرد  ار  نآ  تقیقح  میا و  هدیـسرن  یماقم  نینچ  هب  ام 
لوغـشم ناسنا  هک  یماگنه  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  رکذ  دای و  رب  روکذـم  تلاح  ود  بترت  هیجوت  رد  هللا  ۀـمحر  ییاـبطابط  همـالع  موحرم 

 ، دـسرب شـشوگ  هب  ناذا  يادـص  ای  دوش  توالت  ینآرق  هیآ  ناهگان  رگا ،  تسا .  يویند  روما  هب  فوطعم  الماک  شهجوت  تسا و  يراک 
دنوادـخ هب  وا  هجوت  یتقو  اما  دـهد  یم  تسد  وا  هب  يا  هنوگ  سرت  بارطـضا و  تلاح  رگید ،  تلاح  هب  یتلاح  زا  یناهگان  لاـقتنا  رثا  رد 

هلءاسم نیمه  هب  رمز  هروس  رد  میرک  نآرق  و  ددرگ .  یم  مکاح  وا  بلق  نهذ و  رب  شمارآ  تابث و  تفرگ  سنا  ادخ  دای  اب  تفای و  موادـت 
یلا مهبولق  مهدولج و  نیلت  مث  مهبر  نوشخی  نیذـلا  دولج  هنم  رعـشقت  یناثم  اهباشتم  اباتک  ثیدـحلا  نسحءا  لزن  هللا  تسا .  هدرک  هراـشا 

زا هک  ناـنآ  تسا .  هدرک  لزاـن  دـیعو ،  هدـعو و  نمـضتم  هباـشتم ،  یباـتک  تروـص  هـب  ار  نخـس  نیرتاـبیز  ادـخ  ( 83 ( ؛ . . .  هللا رکذ 
ادخ دای  هب  ناشلد  ناشتسوپ و  سپس  دوش ، ) یم  تسار  ناشمادنا  رب  يوم   ) دشارف یم  نآ  زا  ناشندب  تسوپ  دنساره ،  یم  ناشراگدرورپ 

تهج هب  و  دـنبای ،  یم  یلاـح  رییغت  دنونـش ،  یم  ار  نآرق  تاـیآ  ناـنم  ؤـم  هک  یماـگنه  میدرک ،  رکذ  هک  یلیلحت  رب  اـنب  ددرگ .  یم  مرن 
یلها سدق  تحاس  رد  زکرمتم  ناشهجوت  هک  جیردت  هب  اما  دهد .  یم  تسد  اهنآ  هب  سرت  میب و  تلاح  یهلا  تمظع  تردـق و  اب  ههجاوم 

 . ددرگ یم  لدبم  نوکس  شمارآ و  هب  سرت  میب و  نآ  دندیدرگ .  سونءام  دنوادخ  دای  اب  دش و 

دنوادخ صاخ  تیاده 

 . . . مهلوـقع تاذ  یف  مهملک  مـهرک و  یف  مهاـجان  داـبع  تارتـفلا  ناـمزءا  یف  ۀـهربلا و  دـعب  ۀـهربلا  یف  ؤـالآ ه -  تزع  حرب هللا -  اـم  و 
ناشیا دنوادخ  هک  دنیوگ  یم  نخس  یهاوخ  تقیقح  رواب و  نید  رایشه ،  هاگآ ،  ياه  ناسنا  زا  شیوخ  نخـس  زا  شخب  نیا  رد  ترـضح 
قیاقح هتخاس و  نشور  شیوخ  تیاده  رون  اب  ناشلد  هتفگ و  نخس  نانآ  اب  ناشلقع  هار  زا  هتخاس و  رادروخ  رب  تفارش  تقایل و  نیا  زا  ار 

لقع و زا  دـنراد ،  رب  ماگ  تیانج  ياک و  بیرف  قیرط  رد  هک  اـهنآ  یتح  اـه ،  ناـسنا  همه  ناـگناوید ،  زج  هب  تسا .  هدـنایامن  ناـنآ  هب  ار 
دنزاس و یم  رابگرم  ياه  حالس  هک  یناسک  نادسفم و  مه  هتـسراو و  ياه  ناسنا  ناحلـصم و  مه  دنرادروخ .  رب  هشیدنا  رکف و  تردق و 
رد توافت  دـننک .  یم  هدافتـسا  دوخ  رکف  تردـق  زا  شیوخ  دـصاقم  يارب  همه  دنتـسرف .  یم  گرم  ماک  هب  ار  هانگ  یب  ياه  ناسنا  لـیخ 

ناگدـنب اه ،  ناـسنا  شیاـمزآ  زا  سپ  دوخ و  هناـمیکح  تیادـه  ریبدـت و  ساـسا  رب  لاـعتم ،  يادـخ  تسا .  رکف  زا  يرادرب  هرهب  تیفیک 
 . دـیوگ یم  نخـس  نانآ  اب  ناشرکف  لد و  يافرژ  رد  دـنیزگ و  یم  رب  تسا ،  قح  شریذـپ  هدامآ  ناـشلد  هک  ار  دوخ  ناتـسود  هتـسیاش و 
 ، ناشدوجو تیفرظ  اب  بسانتم  دیازف و  یم  ناشمهف  رب  هراومه  دنک و  یم  يرای  هنادنسپ  ادخ  حیحص و  تامیمصت  ذاختا  ار  نانآ  دنوادخ 
 . دریگ یم  دوخ  رایتخا  رد  ار  ناشریبدـت  تردـق  نهذ و  رکف و  عقاو ،  هب  دـنک و  یم  يرای  یتخب  کین  تداعـس و  ياه  هلق  هب  ندیـسر  رد 

قیفوت دیـشخب و  تیاده  رتشیب  هچ  ره  ار  نانآ  ادخ  دندییارگ  تیادـه  هب  هک  نانآ  و  ( 84 ( ؛  مهاوقت مهاتآ  يده و  مهداز  اودتها  نیذـلاو 
دننک و یم  هدافتـسا  تیاده  نیا  زا  يا  هدع  نایم  نیا  رد  دنوش .  یم  رادروخ  رب  یهلا  هیلوا  تیاده  زا  اه  ناسنا  همه  داد .  ناشیراگزیهرپ 

دوخ زا  ار  تیاده  تقایل  قیفوت و  زین  یخرب  اما  دیازفا .  یم  اهنآ  تیاده  رب  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  دـنیامیپ .  یم  ار  یناسنا  لماکت  ریـسم 
مهتذخءاف يدهلا  یلع  یمعلا  اوبحتـساف  مهانیدهف  دومث  امءا  و  دـنهد :  یم  حـیجرت  تیادـه  رب  ار  یهارمگ  یلدروک و  دـننک و  یم  بلس 

هب سپ  دنداد ،  حـیجرت  تیادـه  رب  ار  یلدروک  نانآ  یل  میدرک و  تیادـه  ار  دومث  اما  ( 85 ( ؛  نوبـسکی اوناک  امب  نوهلا  باذعلا  ۀقعاص 
 : تفرگ ورف  ار  نانآ  روآ  تفخ  باذع  هقعاص  دندش  یم  بکترم  هچنآ  رفیک ) )
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نآرق رد  یحو  ياه  هنوگ 

اب هک  یناهنپ  عیرس و  مالعا  زا  تسا  ترابع  تغل  رد  یحو  يوغل ،  يانعم  هب   . 1 تسا :  هدش  لامعتسا  انعم  راهچ  رد  یحو  هژاو  نآرق  رد 
يدراوم هلمج  زا  تسا .  هدش  هداد  رارق  تادوجوم  داهن  رد  هک  يرطف  يزیرغ و  كاردا  تیادـه و  يانعم  هب   . 2 دریذپ .  یم  ماجنا  هراشا 

نم يذـختا  نءا  لـحنلا  یلا  کـبر  یحوءا  و  درک :  هراـشا  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  ناوـت  یم  هدـش ،  لامعتـسا  اـنعم  نیا  هب  نآرق  رد  یحو  هک 
یحو لسع  روبنز  هب  وت  راگدرورپ  و  ( 86 ( ؛  اللذ کبر  لبس  یکلساف  تارمثلا  لک  نم  یلک  مث  نوشرعی  امم  رجـشلا و  نم  اتویب و  لابجلا 

همه زا  سپـس  هد ،  رارق  دوخ  يارب  ییاه  هناخ  دنزاس ،  یم  اه  ناسنا  هک  ییاه  تسبراد  ناتخرد و  یخرب  زا  اه و  هوک  يا  هراپ  زا  هک  درک 
هک دنتـسه  ناربمایپ  اهنت  یحو  نیا  بطاـخم  یعیرـشت ،  یلاـسر و  یحو  ياـنعم  هب   . 3 يوپب .  ار  تراـگدرورپ  ياـه  هار  روخب و  اـه  هویم 

هدنریگ دنشاب ،  یحو  نیا  هدنونش  همه  رگا  دنرادن و  ار  یحو  نیا  ندینـش  قیفوت  نارگید  ددرگ و  یم  غالبا  نانآ  هب  یهلا  یعیرـشت  تایآ 
ار دوخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لوق  زا  اـحیولت ،  هعـصاق  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤم  ریما  هک  ناـنچ  دـنوش ؛  یمن  بوسحم  نآ 

يا ( 87 ( ؛  ریخ یلعل  کنا  ریزول و  کنکل  ینب و  تسل  کنءا  الا  يرءا  ام  يرتو  عمـسءا  ام  عمـست  کنا  دننک :  یم  یفرعم  یحو  هدـنونش 
رب یتسه و  نم  ریزو  هکلب  یتـسین ،  ربماـیپ  وت  هک  نیا  زج  ینیب ،  یم  منیب  یم  نم  ار  هچنآ  و  يونـش ،  یم  مونـش  یم  نم  ار  هچنآ  وت  یلع ، 
ای دنیبب  ار  هدننک  اقلا  هک  نیا  نودب  صخـش  یحو ،  عون  نیا  رد  بلق ،  هب  ياقلا  ای  ماهلا و  يانعم  هب   . 4 یتسه .  حالص )  و   ) ریخ قیرط )  )
رد نآ  و  تسا ،  یهلا  یناروـن و  يردـصم  زا  تفاـیرد  نـیا  یهاـگ  دـنک .  یم  تفاـیرد  نوریب  زا  ار  یبـلطم  دریگ ،  رارق  شزوـمآ  تـحت 

تادوجوم يوس  زا  قیاقح  تفایرد  یگتـسیاش  هک  دـسرب  یماقم  هب  يونعم  تینارون  تراهط و  یکاـپ و  تهج  هب  سفن  هک  تسا  یتروص 
اما دوش .  یم  یتاماهلا  نینچ  تفایرد  ببـس  حور  يرترب  ولع و  اج  نیا  رد  دـنک .  ادـیپ  ار  یبوبر  ماقم  یتح  ادـخ و  ياـیلوا  يونعم و  رترب 

تملظ و یتـسپ و  تئاـند و  رظن  زا  سفن  هک  تسا  یتروـص  رد  نآ  و  تسا ،  یناطیـش  ریرـش و  يردـصم  زا  ماـهلا  تفاـیرد و  نآ  یهاـگ 
وا هب  ار  هدنبیرف  ياه  هسوسو  ساسا و  یب  نانخـس  نانآ  دبای و  طابترا  دوخ  خنـس  مه  تادوجوم  اب  هک  دنک  طوقـس  يا  هلحرم  هب  یکیرات 
زا تسا .  یـشزومآ  تفایرد و  نینچ  يدنت  تعرـس و  زین  ندوب و  یناهنپ  و  ینرود ،  ریخا ،  دروم  ود  رد  یحو  درب  راک  كالم  دننک .  اقلا 

اذاف هیعـضرءا  نءا  یـسوم  مءا  یلا  انیحوءا  و  درک :  هراشا  نآرق  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ردام  هیـضق  هب  ناوت  یم  ینامحر  تاـماهلا  راـمش 
وا هک  میدرک  یحو  یسوم  ردام  هب  و  ( 88 ( ؛  نیلـسرملا نم  هولعاج  کیلا و  هودار  انا  ینزحت  یفاخت و ال  میلا و ال  یف  هیقلءاف  هیلع  تفخ 

هرمز زا  مینادرگ و  یم  زاب  وت  هب  ار  وا  ام  هک  هدم  هار  دوخ  هب  هودنا  سرتم و  زادنیب و  لین  رد  ار  وا  يدش  كانمیب  وا  رب  نوچ  و  هد ،  ریش  ار 
تـشونرس زا  ندوبن  نارگن  ناسرت و  وا ،  ندنکفا  ایرد  هب  دنزرف ،  هب  نداد  ریـش  هناگجنپ  ياه  هشیدنا  کش  یب  میهد .  یم  رارق  شناربمایپ 

یبیغ یلماع  هکلب  دوبن ،  وا  سفن  هدییاز  دش ،  دراو  یـسوم  ردام  بلق  رب  هک  وا ،  تلاسر  يربمایپ و  و  كدوک ،  یمتح  تشگزاب  دـنزرف ، 
راک هب  یحو  هملک  نآ  دروم  رد  هتفرگ ،  ماجنا  تعرـس  هب  یناـهنپ و  تروص  هب  شزومآ  نیا  نوچ  یلو  دوب ؛  هتخاـس  هاـگآ  اـهنآ  هب  ار  وا 

 . تسا هتفر 

دوخ ناتسود  اب  دنوادخ  ياوجن  ماهلا و 

يایلوا لقع  رکف و  اب  دـنوادخ  نخـس  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـش ،  هتفگ  نآرق  رد  نآ  یناعم  یحو و  تالامعتـسا  هرابرد  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
زا سپ  میدرک ،  هراشا  هک  هنوگ  نامه  تسا .  ماهلا  هلوقم  زا  دنا -  هدرک  هراشا  نآ  هب  هبطخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دوخ - 
هب هک  ییحو  دـننامه  دـیآ  یم  دـیدپ  اـهنآ  رد  یبـیغ  تاـماهلا  تفاـیرد  هنیمز  دـنتخادرپ ،  نآ  تراـهط  سفن و  هیکزت  هـب  يدارفا  هـک  نآ 
 . دشاب یم  توافتم  نآ  عاعـش  هدرتسگ و  اما  تسا ،  ریذپان  هشدخ  یعطق و  زین  یهلا  یناهنپ  ياه  تیاده  ماهلا و  دوش ،  یم  یهلا  ناربمایپ 
اب بسانتم  نانآ  يونعم ،  یلاع  رداص  دـنوادخ  يونعم ،  قیاقح  تفایرد  رد  اهنآ  فالتخا  دوجو و  تیفرظ  رد  نانم  ؤم  توافت  هب  هجوت  اـب 
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یلاعت و جرادم  هب  ندیسر  رد  دنوادخ  ناتسود  نانم و  ؤم  توافت  هب  هتسب  بیترت ،  نیدب  دنزاس .  یم  دوخ  ماهلا  بطاخم  ناشیدوجو  هعس 
نیموصعم همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یهلا ،  تاقارشا  تاماهلا و  هبترم  نیرت  یلاع  بطاخم  دریگ .  یم  لکـش  ماهلا  بتارم  لامک ، 

ماما یتیاور  رد  دـنریگ .  یم  رارق  یبیغ  تاماهلا  بطاخم  ناشدوجو  هعـس  تیفرظ و  هتـسب و  نیریاس ،  اهنآ  زا  سپ  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع 
یم هراشا  زین  دوش  یم  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  هب  هک  یتاماهلا  تیفیک  هب  دوخ ،  ملع  ياه  نوگ  ندرمشرب  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص 

و انیتءای ،  امف  روبزملا  امءا  و  انملع ،  نم  مدقت  امف  رباغلا  امءا  لاقف  عامـسالا ،  یف  رقن  بولقلا و  یف  تکن  روبزم و  رباغ و  انملع  نا  دـننک . 
هدش و هتشون  ای  تسا و  هتـشذگ  هب  طوبرم  ای  ام  ملع  انامه  ( 89 ( ؛  کلملا رمءاف  عامـسالا  یف  رقنلا  امءا  و  ماهلاف ،  بولقلا  یف  تکنلا  امءا 

هدنیآ روما  هب  طوبرم  هدش  هتشون  ام  تسا و  نیـشیپ  روما  هب  ملع  هتـشذگ ،  اما  دومرف :  سپـس  شوگ .  رد  ریثءات  ای  لد و  رد  ندش  دراو  ای 
هرارز تیاور ،  نیا  لیذ  رد  تاجردلا ،  رئاصب  لقن  هب  انب  تسا .  هتـشرف  رما  شوگ  رد  ریثءات  اما  تسا و  ماهلا  لد  هب  هدش  دراو  اما  تسا و 

هک دمهف  یم  هنوگچ  دنیب  یمن  ار  هدنیوگ  صخش  هک  ماما  دنک :  یم  لا  ؤس  ترضح  زا  دیوگ ) یم  نخـس  ماما  اب  هتـشرف  هک  يدروم  رد  )
نخس نآ  دمهف  یم  هک  دوش  یم  ضراع  ماما  رب  ینوکس  شمارآ و  دیامرف :  یم  ماما  تسین ؟  ناطیش  زا  تسا و  هتشرف  زا  نخس  رما و  نآ 

بحاص ضرعتم  ناطیش  هرارز ،  يا  هک  نآ  رب  هوالع  دوش .  یم  ماما  ضراع  یساره  دشاب ،  ناطیش  بناج  زا  رگا  تسا و  هتـشرف  هیحان  زا 
رکف هب  ندرک  ماهلا  دوخ و  هدیزگرب  ناگدنب  اب  دنوادخ  ياوجن  زا  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ( 90  . ) ددرگ یمن  تماما  رما 

یف ۀظقی  رونب  اوحبـصتساف  دنیامرف :  یم  دـننک و  یم  هراشا  یبیغ  یهلا و  تاماهلا  نیا  باتزاب  هرمث و  هب  دـنیوگ ،  یم  نخـس  اهنآ  لقع  و 
نانآ اـب  ياوجن  هب  داد و  راـب  دوخ  سنا  تولخ  هب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  یناـسک  هللا . . .  ماـیءاب  نورکذـی  ةدـئمالا  عامـسالا و  راـصبالا و 

لد اه و  شوگ  ناگدـید ،  رد  يرادـیب  رون  دومن ،  اـهنآ  هب  ار  هار  شیوخ  تاـماهلا  اـب  تفرگ و  راـیتخا  رد  ار  ناـشلقع  رکف و  تخادرپ و 
دنونش یم  دننیب و  یم  دیاب  ار  هچنآ  قیاقح و  اهنت  نانآ  سپ  ددرگ .  یم  هتخورفا  ناشیورارف  تیاده  غارچ  دوش و  یم  نکفا  وترپ  ناشیاه 

هب دنا و  هتخاس  مورحم  قیاقح  هدـهاشم  زا  ار  دوخ  یگ ،  هشیپ  رفک  دانع و  نایغط و  اب  هک  دنتـسین  یناسک  دـننام  دـننارذگ و  یم  لد  رد  و 
 ، تقیقح رد  ( 91 ( ؛  رودـصلا یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکل  راـصبالا و  یمعتـال  اـهناف  تسا :  هدـیدرگ  روک  ناـشلد  مشچ  نآرق ،  هدومرف 

تخر ناشدوجو  زا  تداسح  لخب و  حور  هک  ناگتفای  تیاده  نیا  دنروک .  دنتسه  اه  هنیس  رد  هک  ییاه  لد  نکل  دنتسین ،  روک  اه  مشچ 
ییاه هناشن  ادخ و  مایا  هتسویپ  دنزاس و  رادروخ  رب  دنا  هتفای  هر  نادب  هک  يرون  تیاده و  رهوگ  زا  زین  ار  نارگید  هک  دنشالت  رد  هتسب ،  رب 

رطخ رپ  نابایب  رد  دـننک ،  تارطخ  هجوتم  ار  نانآ  دـننایامنب و  نارذـگهر  هب  ار  هاچ  هار و  ات  دـنا  هدـش  اپ  رب  ناـشن  یب  ياـه  ناـبایب  رد  هک 
مه نانآ  دننک .  یم  دزـشوگ  نانآ  هب  ار  تیادـه  ریـسم  زا  فارحنا  تبقاع  هدرک و  يدـنوادخ  لالج  یگرزب و  هجوتم  ار  مدرم  یگدـنز ، 
هک ار  سک  ره  زین  لباقم  فرط  رد  دنهد .  یم  شیاتس  دراد ،  رب  ماگ  تیاده  راومه  ریـسم  رد  دنیزگ و  رب  ار  هنایم  هار  هک  سک  ره  نینچ 
رد يرآ ،  دـنراد .  یم  شرذـح  رب  یهاـبت  زا  دـننک و  یم  شهوـکن  دـنور  یم  ههاریب ،  تسار و  پچ و  هدـش و  جراـخ  تیادـه  ریـسم  زا 

ار مدرم  دنزاس و  راتفرگ  ههبش  فارحنا و  ماد  هب  ار  نارگید  هک  دنـشالت  رد  دنا و  هدش  تافارحنا  تاهبـش و  راتفرگ  یخرب  هک  يا  هماگنه 
هک دنشوک  یم  دنوادخ  رکذ  دای و  سلجم  ناگتفایراب  قح و  ترـضح  سنا  تولخ  ناگتفای  هر  دنناشکب ،  قاقـش  قافن و  رفک و  ریـسم  هب 

 . دنشاب فارحنا  طوقس و  ياه  ماد  اب  ههجاوم  مدرم و  يامنهار  اه و  یکیرات  رد  تیاده  غارچ 

موصعم مالک  رد  رکذ  لها  هاگیاج 

ملف الدب ،  ایندـلا  نم  هوذـخءا  الهءال  رکذـلل  نا  و  دـنیامرف :  یم  دـنوادخ  دای  يراتفر  ياه  هولج  هرابرد  شیوخ  هبطخ  همادا  رد  ترـضح 
 . دنشوک یم  يویند  ياه  هتساوخ  نیمءات  نآ و  هب  ندیسر  يارب  دنتسه و  تایدام  ایند و  یپ  رد  مدرم  بلغا  هنع .  عیب  هراجت و ال  مهلغـشت 

ياج هب  دنتـسه و  ادخ  اب  سنا  رکذ و  لها  زین  ادخ  ناگدنب  زا  یکدنا  نایم  نیا  رد  تسا .  ایند  ياه  تمعن  ذـیاذل و  نیمءات  اهنآ  مغ  مه و 
هتفیش نانآ  تسا .  وا  اب  نتفگ  نخـس  رد  اهنآ  تذل  دنا .  هدیزگرب  ار  شیوخ  راگدرورپ  اب  سنا  تولخ  شیاه ،  تذل  هب  نتـسب  لد  ایند و 
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اهنت هتفرگرب و  يوس  ام  زا  هجوت  ناگتخاب  لد  نیا  دندرگ .  یم  بوبحم  هدهاشم  قرغ  قح  اب  سنا  سلجم  رد  دنتسه و  قح  دای  يادیـش  و 
هب نانآ  هجوت  زا  دزاس و  یمن  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناـنآ  تراـجت ،  بسک و  اـیند و  هب  يرهاـظ  لاغتـشا  هک  ناـنچ  نآ  دـنراد ؛  هجوت  وا  هب 
هب ناشلد  اما  دـنمدرم ،  نیب  رد  تسا ؛  يرگید  ياج  رد  ناشلد  اما  دنلوغـشم ،  ییایند  روما  هب  رهاظ  هب  هچرگ  نانآ  دـهاک .  یمن  دـنوادخ 
هب اـهنآ  هجوت  هک  یلاـح  رد  دـنراد ؛  هجوت  اـهنآ  هب  هک  دـننک  یم  روـصت  مدرم  دـنیوگ ،  یم  نخـس  مدرم  اـب  یتـقو  تسا .  يرگید  سک 

تاجن و هشیدنا  رد  هکلب  دنتـسین  دوخ  رکف  هب  طقف  نانآ  میتفگ ،  هک  نانچ  اما  دـننک .  یم  يرپس  ادـخ  دای  اب  ار  راگزور  تسا و  دـنوادخ 
دوخ ادتبا  دنناسرت .  یم  یهلا  ياهرفیک  تامرحم و  باکترا  زا  ار  نالفاغ  دوخ  ياهرادشه  تارکذت و  اب  نم  دنتـسه  زین  نارگید  تیاده 

ار نارگید  دننک و  یم  يرود  اه  یتشز  اه و  يدب  زا  دوخ  دننک .  یم  توعد  تلادع  هب  زین  ار  نارگید  سپس  دنبای و  یم  تنیز  تلادع  هب 
رد هک  یتیاور  قبط  دنتسه .  مالـسلا  هیلع  ناشموصعم  نادنزرف  ترـضح و  نآ  دوخ  رکذ  لها  زراب  قادصم  دنراد .  یم  زاب  اه  يدب  زا  زین 

هرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  و  دنتـسه ،  ناراوگرزب  نیا  مه  نآرق  رد  رکذـلا  لها  زا  دارم  تسا  هدـمآ  یفاـک 
رکذ زا  دارم  ( 93 ( ؛  نولو ؤسملا  نحن  هموـق و  نن  نآرقلا و  رکذـلا  دـندومرف :  ( 92  ) نولئـست فوس  کموقل و  کـل و  رکذـل  هنا  و  هیآ : 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  تیاور  قبط  نینچ  مه  میتسه .  ناگدنوش  شسرپ  نآ و  موق  ام  تسا و  نآرق 
متسه و نم  رکذ  زا  روظنم  ( 95 ( ؛  رکذلا لها  همئالا  و  انءا ،  رکذلا  دـندومرف :  ( 94  ) نوملعت متنک ال  نا  رکذلا  لهءا  اولئـساف  هیآ :  دروم 

 . دنشاب یم  رکذ  لها  مالسلا  هیلع  ناماما 

دنوادخ هب  هجوت  رکذ و  تیوقت  شرتسگ و  راک  هار 

هب ندب  رد  یظفل ،  رکذ  تروص  هب  نابز  رد  ادـخ ،  دای  دراد .  ینوگانوگ  يا  هولج  وا  یگدـنز  فلتخم  نو  ؤش  ناسنا و  رد  دـنوادخ  رکذ 
رفیک زا  ساره  ادـخ و  داـی  دـنک .  یم  هولج  یبوبر  تحاـس  هب  هجوت  عوشخ و  تروص  هب  بلق  رد  و  عوضخ ،  دوجـس و  عوکر و  تروص 

ماـجنا بجوم  نینچ  مه  رکذ  ددرگ .  یم  هراـسخر  گـنر  ینوگرگد  مادـنا و  شزرل  مشچ و  زا  کـشا  نتـشگ  يراـج  بجوـم  لاـمعا ، 
ماجنا بولطم  حیحـص و  تروص  هب  یتدابع  چیه  دشابن ،  ادخ  هب  هجوت  دای و  ات  دوش و  یم  برقت  دصق  اب  هارمه  یعرـش  فیاظو  حـیحص 
هجوت دشخب .  یم  تایح  شزرا و  اهنآ  هب  دوش و  یم  هدیمد  تدابع  ریخ و  لامعا  همه  رد  هک  تسا  یحور  ناس  هب  ادخ  دای  دریذـپ .  یمن 

ریـسکا و نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناـسنا  هزیگنا  تیوـقت  ثعاـب  هدـمآ ،  رکذ  هراـبرد  ناـیاور  تاـیآ و  رد  هچنآ  زین  اـه و  هوـلج  نیا  هب 
ادخ دای  هجوت و  هار  رس  رب  یعناوم  هچ  تسیچ و  رکذ  یلاع  بتارم  هب  یبای  تسد  هار  هک  تسا  نیا  نخس  اما  ددرگ  یم  دنمشزرا  يایمیک 

رد شالت  ناسنا ،  یگدنز  نووئـش  مامت  رد  نآ  شرتسگ  ناسنا و  لد  رد  ادخ  دای  نتفای  خوسر  هار  مینیزگ ؟  يرود  اهنآ  اهنآ  زا  ات  دراد ، 
میشوگب دیاب  مه  دیازفیب و  ادخ  رکذ  تیمک  دادعت و  رب  مه  رکذ ،  یلاع  تاجرد  هب  ندیسر  يارب  دیاب  تسا .  نآ  موادت  زین  نتفای و  قمع 

ياه مدق  دناوتن  دشاب و  هتسهآ  مارآ و  یسک  تکرح  تسا  نکمم  ریـسم  نیا  رد  دنک .  ادیپ  يرتشیب  تیفیک  قمع و  دنوادخ  هب  نامهجوت 
دنوادخ دای  رت  یلاع  لحارم  هب  دریگ و  یم  جوا  يزور  هرخالاب  دشخب ،  موادت  هتـسهآ  ياه  مدق  تکرح و  نیمه  هب  رگا  اما  درادرب ،  دنلب 

رت یلاع  لحارم  هب  ندیـسر  نییاـپ ،  لـحارم  ندرک  یط  نودـب  تسا و  یلحارم  ياراد  يداـم  روما  نوچ  مه  رد  هک  يا  هلحرم  دـسر ؛  یم 
یلو دربب ،  الاب  ار  ییولیک  دـص  هنزو  دـناوت  یمن  لوا  ياهزور  رد  دوش ،  نم  هقالع  يرادرب  هنزو  شزرو  هب  یناوجون  رگا  تسین ،  نکمم 

 ، شناد ملع و  بسک  ریـسم  رد  ای  دبای .  تردـق  راک  نآ  رب  يزور  دـناوت  یم  شیوخ ،  ناوت  تردـق و  هب  ندوزفا  ناوارف و  ياه  نیرمت  اب 
روما رد  سایق ،  نیمه  رب  دنک .  لح  ار  یضایر  یملع و  هدیچیپ  لیاسم  دناوت  یمن  هدرک ،  عورـش  ار  ملع  لیـصحت  هزات  هک  يزومآ  شناد 

اب تسین  نکمم  دننک و  یط  ار  تیونعم  لامک و  رت  یلع  جرادم  دـنناوت  یم  هک  تسا  رمتـسم  یجیردـت و  ياه  تکرح  اب  دارفا  زین  يونعم 
دودحمان و يدوجو  ياه  تیفرظ  زا  ادخ  هدیزگرب  ناگدنب  زا  یخرب  هتبلا  دبای .  تسد  یلاع  دـصقم  نآ  هب  یـشهج  یعفد و  ياه  تکرح 

مکش رد  ناموصعم ،  زا  یخرب  تسا .  باتـشرپ  عیرـس و  رایـسب  اهنآ  یلماکت  ياه  تکرح  هک  دنرادروخ  رب  يا  هداعلا  قوف  ياهدادعتـسا 
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دنتسه ینثتـسم  ادخ -  موصعم  يایلوا  ایبنا و  زا  دنترابع  هک  هدع  نیا  اما  دنیوگ ؛  یم  حیبست  ار  ادخ  دنرادروخ و  رب  راشرـس  مولع  زا  ردام 
تکرح نینچ  هن  دنراد و  ناباتش  عیرس و  ياه  تکرح  نینچ  هب  یعمط  هن  فراعتم ،  يداع و  دارفا  تسا .  توافتم  نارگید  اب  ناشباسح  و 

هب ات  دننک  تکرح  مارآ  مارآ  دنریگ و  رارق  دنوادخ  هب  هجوت  دای و  ریـسم  رد  یهلا  قیفوت  ددـم و  اب  دـیاب  نانآ  تسا .  هتخاس  اهنآ  زا  ییاه 
 . تسا زامن  اه  هار  نآ  زا  یکی  تسا ؛  هدش  هیارا  دنوادخ  هب  هجوت  رکذ و  تیوقت  اقترا و  يارب  ییاه  هار  دیجم ،  نآرق  رد  دنسرب .  دصقم 
 . راد اپ  رب  نم  دای  يارب  ار  زامن  و  ( 96 ( ؛  يرکذل ةالصلا  مقءا  و  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هب  باطخ  دنوادخ  هراب  نیا  رد 

تسا و هدـش  رکذ  زاـمن  فدـه  ناونع  هب  ددرگ ،  یم  لـصاح  زاـمن  رد  بلق  روضح  اـب  هک  دـنوادخ  هب  قیمع  هجوـت  رکذ و  هیآ ،  نیا  رد 
هبترم هب  ام  هک  نیا  يارب  نیا  ربانب  دناوخب .  زامن  یلاعتم  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  هک  دهد  یم  روتسد  یـسوم  ترـضح  هب  لاعتم  يادخ 
لماک بلق  روضح  اعطق  زاغآ ،  رد  هتبلا  مینک .  عورـش  یظفل  راکذا  زامن و  زا  دیاب  میـسرب ،  دنوادخ  هب  ینورد  رمتـسم  هجوت  رکذ و  یلاع 

هب تسا  رودقم  نامیا  رب  هک  دح  نامه  رد  رگا  یلو  دـمآ ،  دـهاوخن  دـیدپ  ام  رد  اروف  تینارون  تیونعم و  یلاع  بترم  تشاد و  میهاوخن 
یگدامآ ناملد  حور و  هتفر  هتفر  مییوگب ،  رکذ  يرتشیب  زکرمت  اب  میهاکب و  دنوادخ  ریغ  هب  دوخ  هجوت  زا  مینک .  ادیپ  هجوت  راکذا  يانعم 

 . درک دهاوخ  ادیپ  رت  هناصلاخ  تاهجوت  يارب  يرتشیب 

دنوادخ اب  تولخ  تدابع و  يارب  اه  تصرف  نیرتهب 

هعلاطم ماگنه  رد  زکرمت  مدـع  ساوح و  یگ  هدـنکارپ  زا  دـنراد ،  لاغتـشا  شناد  ملع و  بسک  هب  هک  یناـسک  بـالط و  زا  یخرب  یهاـگ 
تـصرف زا  دمهف و  یم  رتهب  ار  بلاطم  دشاب ،  هتـشاد  ساوح  زکرمت  يارب  يراک  هار  ادـخ  لوسر  ناتـسود  ای  دـیتاسا و  زا  دـنراد و  هوکش 

هب دوخ  قوش  هزیگنا و  دـننک  یعـس  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هیارا  دارفا  نیا  هب  هک  ییاهراک  هار  هلمج  زا  دـنک .  یم  هدافتـسا  رتشیب  هعلاـطم 
دوخ هب  ار  ناسنا  هجوت  هک  یلماوع  تمحازم و  زا  یلاخ  ادـص و  ورـس  یب  مارآ و  یطیحم  باختنا  نینچ  مه  دنـشخب .  شرتسگ  ار  هعلاطم 

رکف و هعلاـطم  ماـگنه  هب  هک  دنـشوکب  جـیردت  هب  نیرمت و  اـب  دوـش  یم  هیـصوت  دارفا  نیا  هب  تـسا .  رث  ؤـم  روـما  نـیا  رد  دزاـس  لوغـشم 
نیا زین  ادـخ  هب  هجوت  رکذ و  زامن و  هرابرد  دـننک .  يراددوخ  رگید  روما  اب  هجوت  زا  ددرگ و  باتک  بلاـطم  هب  فوطعم  طـقف  ناـشهجوت 

دنوادخ هب  فوطعم  طقف  نامهجوت  میشاب و  هتـشاد  بلق  روضح  ادخ  رکذ  نتفگ  زامن و  ماگنه  رد  ات  مینک  هچ  هک  دوش  یم  حرطم  لا  ؤس 
يارب لماع  نیرت  یساسا  نیرمت  لماوع ،  ریاس  رانک  رد  میشاب .  هتـشاد  تسرامم  نیرمت و  دیاب  لوا  هجرد  رد  هک  تسا  نیا  خساپ  ددرگ ؟ 

دیاب میهد .  صاصتخا  ادخ  رکذ  تدابع و  زامن و  هب  ار  دوخ  تقو  نیرتهب  مینک  یعـس  دیاب  نیرمت ،  رانک  رد  تسا .  یفده  ره  هب  ندیـسر 
تلاح رد  نامندب  میشاب .  هتـشاد  تدابع  يارب  يرتشیب  یگدامآ  میـشاب و  رادروخرب  یفاک  طاشن  زا  هک  میزادرپب  تدابع  رکذ و  هب  یتاقوا 

طاشن و هک  یگتـسخ  ماگنه  نینچ  مه  ندب ،  فعـض  یگنـسرگ و  یماگنه  زین  مکـش و  ندوب  رپ  اذـغ و  ندروخ  زا  دـعب  دـشاب .  لادـتعا 
ماجنا هنازور و  ياه  تیلاعف  هب  ناـسنا  اـعون  هک  زور  لوط  رد  تسین .  ادـخ  رکذ  تداـبع و  يارب  یبساـنم  ناـمز  میرادـن ،  یفاـک  شمارآ 

هنازور و تیلاعف  نتفای  نایاپ  زا  سپ  زین  رهظ و  زا  دعب  تحارتسا  ماگنه  درادن .  تدابع  يارب  یفاک  یگدامآ  دراد ،  لاغتـشا  دوخ  فیاظو 
هب هراـشا  اـب  نآرق  تسا .  رکذ  تداـبع و  هب  نتخادرپ  يارب  یبساـنم  تصرف  نیعولطلا  نیب  حبـص و  ناذا  کـیدزن  صوـصخ  هب  و  برغم ، 

(97 ( ؛  لاصالا ودغلاب و  اهیف  هل  حبـسی  همـسا  اهیف  رکذی  عفرت و  نءا  نذءا  تویب  یف  دیامرف :  یم  دنوادخ  تدابع  حـیبست و  تاقوا  نیرتهب 
دادـماب و ره  هناخ )   ) نآ رد  دوش .  دای  اـهنآ  رد  شماـن  دـبای و  تعفر  اـهنآ  تلزنم )  ردـق و   ) هک هداد  تصخر  ادـخ  هک  ییاـه  هناـخ  رد 

هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  ( 98 ( ؛  الیـصءا ةرکب و  هوجـس  و  اریثک .  ارکذ  هللا  اورکذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دننک .  یم  شیاین  ار  وا  هاگماش 
تدابع ماگنه  هب  بلق  روضح  تیوقت  رد  زین  تولخ  لحم  باختنا  دییاتسب .  یکاپ  هب  ار  وا  ماش  حبـص و  و  دینک ،  دای  ناوارف  ار  ادخ  دیا ، 

زا رود  هب  ادـخ  اب  طابترا  ادـخ و  اب  تولخ  هلءاـسم  رب  تاـیاور  رد  اـما  تسا ،  هدیدنـسپ  هراومه  دـنوادخ  داـی  هچرگ  تسا .  رث  ؤم  رکذ  و 
یل نلءا  یـسیع  ای  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  لاعتم  يادخ  یـسدق ،  یثیدـح  رد  تسا .  هدـش  شرافـس  نارگید  مشچ 
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تدابع رب  دیکءات  دننک .  یم  دای  ار  ادخ  ناوارف  ییاهنت  ماگنه  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  ( 99 ( ؛  تاولخلا یف  يرکذ  رثکءا  کـبلق و 
ددرگ و یمن  رسیم  دنوادخ  هب  هجوت  يارب  مزال  زکرمت  ادص  رس و  رپ  طیحم  نارگید و  روضح  رد  هک  تسا  ور  نآ  زا  تولخ  ییاهنت و  رد 

تـسا نکمم  نیا  رب  هوالع  دریگ .  ماجنا  بلق  روضح  اب  ادـخ  رکذ  تداـبع و  دـشاب و  عمج  ناـسنا  ساوح  هک  دراذـگ  یمن  اـه  تمحازم 
یم ناسنا  ادص ،  رـس  رپ و  ياهطیحم  زا  ندش  جراخ  هنازور و  راک  زا  سپ  ددرگ .  هدولآ  ییامندوخ  ایر و  هب  دـنامن و  ملاس  ناسنا  هزیگنا 

تسین و رود  ام  زا  دنوادخ  هچرگ  دزادرپب .  رتشیب  بلق  روضح  اب  تدابع  ماجنا  هب  دنک و  ادیپ  هجوت  دنوادخ  هب  دـشیدنیب و  دوخ  هب  دـناوت 
لبح نم  هیلا  برقءا  نحن  و  تسا :  رت  کـیدزن  اـم  هب  گرهاـش  زا  نآرق ،  هدوـمرف  هب  تـسا و  رت  کـیدزن  اـم  هـب  يزیچ  ره  سک و  ره  زا 
ادخ اب  سنا  هک  زاغآ  رد  هتبلا  مینک .  رارق  رب  طابترا  وا  اب  بلق  نورد  زا  دـیاب  میبایب ،  سنا  دـنوادخ  اب  ام  هک  نیا  يارب  اما  ( 100 ( ؛  دیرولا

ادخ و دای  هجوت و  رارکت  زا  سپ  اما  تسا ،  راوشد  دنوادخ  هب  قیمع  هجوت  طابترا و  تسا  هناگیب  دـنوادخ  اب  ناسنا  هدـماین و  دـیدپ  ام  رد 
یتذل هچ  ادخ  اب  سنا  هک  درب  یم  یپ  دـبای و  یم  سنا  وا  اب  دـنک و  یم  ییانـشآ  ساسحا  دـنوادخ  اب  ناسنا  وا ،  اب  طابترا  نتـشگ  رمتـسم 

روما هب  دورب و  دوخ  فیاظو  ماجنا  غارـس  هب  هک  هداد  نامرف  دـنوادخ  هک  يدراوم  زج  هب  هک  دـسر  یم  اج  نادـب  اـت  سنا  نیا  هاـگ  دراد . 
لوصا و نایب  ددص  رد  الومعم  نآرق  هکم  نیا  اب  دنکب .  لد  وا  اب  يوگتفگ  بوبحم و  اب  سنا  زا  تسین  رـضاح  دزادرپب ،  یگدـنز  هرمزور 
(101  . ) تسا هداهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدهع  هب  ار  اهنآ  نایب  دوش و  یمن  اه  همانرب  لیـصافت  تایئزج و  نایب  دراو  تسا و  تایلک 

ییاج رد  نآرق  دراد .  دیکءات  اهنآ  يور  دنک  یم  هراشا  زین  تایئزج  هب  دسر ،  یم  دـنوادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  هلءاسم  هب  هک  یتقو  اما 
ار تراـگدرورپ  يزیخ  یم  رب  هک  ماـگنه  و  ( 102 ( ؛  موجنلا رابدا  هحبـسف و  لـیللا  نم  و  موقت .  نیح  کـبر  دـمحب  حبـس  و  دـیامرف :  یم 

مـسا رکذا  و  دیامرف :  یم  رگید  ياج  رد  شاب .  وا  يوگ  حیبست  ناگراتـس  ندشورف  رد  بش و  زا  يا  هراپ  زین )  ) و يوگ ،  دـمح  حـیبست و 
یشخب و  نک ،  دای  ناهاگماش  نادادماب و  ار  تراگدرورپ  مان  و  ( 103 ( ؛  الیوط الیل  هحبس  هل و  دجساف  لیللا  نم  و  الیصءا .  ةرکب و  کبر 

رانک زا  یتوافت  یب  اب  میریگب و  هداس  ار  هلءاسم  نیا  دیابن  ام  ياتـسب .  یکاپ  هب  ار  وا  زارد ،  ياه  بش  نک و  هدجـس  وا  ربارب  رد  ار  بش  زا 
شقن تهج  هب  تسا  هتخادرپ  هدجـس  حیبست و  دننام  تدابع  عون  رب  دـیکءات  نامز و  تقو و  نایب  هب  دروم  نیا  رد  هک  نآرق  میرذـگب .  نآ 

 . درک یمن  دـیکءات  اهنآ  رب  دـح  نیدـب  ات  نآرق  دوب ،  نیا  زا  ریغ  رگا  تسا .  ناسنا  يونعم  لماکت  رد  اهنآ  یـساسا  قیمع و  رثا  هدـنزاس و 
 . مینکن يراددوخ  اـهنآ  ماـجنا  زا  دنتـسه ،  بحتـسم  هک  لـیلد  نیا  هب  مینک و  تیاـعر  ار  بادآ  نیا  اـم  هک  تسا  نیا  يارب  نآرق  دـیکءات 

میشاب هتشاد  ینالوط  ياه  هدجس  مینک و  لمع  تابحتسم  هب  هک  دسر  هچ  میهد ،  یمن  ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  بجاو  فیاظو  ام  مییوگن 
.

ییوج هناهب  زا  زیهرپ  تابحتسم و  بش و  زامن  ماجنا  هب  مامتها  موزل 

تابحتسم تیاعر  هب  دارفا  نیرتراوازس  تسا .  مکاح  نآ  رب  یمالسا  ماظن  هک  ناریا  ینویلیم  نیدنچ  ناملسم  هعیـش و  هعماج  رد  دیدرت  یب 
دنراد و راکورس  تنس  باتک و  اب  هک  دنتسه  یناسک  نویناحور و  دنوادخ ،  اب  هنابش  ياهاوجن  اه و  تولخ  نتشاد  بش و  زامن  ندناوخ  و 

یب اب  یعرش  بادآ  یمالسا و  فراعم  اب  ینادنچ  ییانشآ  هک  نارگید  زا  دنتسه .  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  راشرـس  مولع  ناوخ  راوخ  هزیر 
لابق رد  تمایق ،  زور  رد  دنک ! ؟  لمع  اهنآ  هب  دیاب  یسک  هچ  تسیک و  يارب  تاروتسد  نیا  سپ  ددرگ ،  هجاوم  ام  یهجوت  یب  ییانتعا و 

اما تسا ؛  بجاو  ملع  لیـصحت  ام  يارب  لوا  هلهو  رد  هک  تسین  یکـش  هتبلا  تشاد ! ؟  میهاوخ  یخـساپ  هچ  اه  یهاتوک  اه و  یتسـس  نیا 
یتاقوا زا  يردق  میناوت  یم  ام  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  هکلب  میزادرپب ،  تابحتـسم  ماجنا  هب  میهن و  رانک  ار  ملع  لصحت  دیوگ  یمن  یـسک 

هب میهاکب و  مینک ،  یم  فرـص  همانزور )  هعلاطم  لایرـس و  ملیف و  ياشامت  ریظن :   ) هدـیاف یب  اضعب  يرورـض و  ریغ  ياـهراک  يارب  هک  ار 
نیا اب  هاگ  نآ  مینک و  یم  هدـیاف  یب  چوپ و  روما  فرـص  ار  يدایز  نامز  ام  اسب  هچ  میهد .  صاصتخا  تابحتـسم  ریاس  ماجنا  بش و  زامن 

يایلوا نانم و  ؤم  هرابرد  دنوادخ  مینک .  یم  یگلصوح  یب  یگتسخ و  ساسحا  نآ  لابق  رد  دراد ،  دیکءات  هنابش  ياه  هدجس  رب  نآرق  هک 
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هب ناهاگرحـس  دـنباوخ و  یم  ار  بش  زا  یکدـنا  نانآ  نورفغتـسی  مه  راحـسالاب  و  نوعجهی .  ام  لیللا  نم  ـالیلق  اوناـک  دـیامرف :  یم  دوخ 
ار نآ  زا  یکدنا  اهنت  دنک و  يرپس  زاین  زار و  تدابع و  هب  ار  بش  هک  دهد  یم  نامرف  شلوسر  هب  نینچ  مه  ( 104  . ) دنزادرپ یم  رافغتسا 

باطخ دنوادخ  میهد .  یم  حـیجرت  هنابـش  تاجانم  تدابع و  رب  ار  قیمع  باوخ  تحارتسا و  ام  اما  ( 105  . ) دهد صاصتخا  تحارتسا  هب 
ار بش  زا  یـساپ  و  ادومحم ؛  اماقم  کبر  کثعبی  نءا  یـسع  کل  ۀلفان  هب  دـجهتف  لیللا  نم  و  دـیامرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب 

هللا یلـص  ربمایپ  تالاوحا  رد  دناسرب .  هدوتـس  یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  دـیما  دـشاب ،  يا  هلفان  هلزنم )  هب   ) وت يارب  ات  رادـب ،  هدـنز 
یم بش  زامن  زا  یشخب  ماجنا  زاین و  زار و  تاجانم و  هب  دنتـساخرب و  باوخ  زا  بش  همین  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و 

زامن زا  يرگید  شخب  ماجنا  زاین و  زار و  هب  دنتـساخرب و  باوخ  زا  هرابود  دنتخادرپ و  یم  تحارتسا  هب  یقیاقد  اددجم  سپـس  دنتخادرپ . 
دنتخادرپ یم  تدابع  هب  دنتساخ و  یم  رب  هاتوک ،  ییاه  تحارتسا  زا  سپ  حبـص ،  ناذا  ات  راب  دنچ  بیترت  نیمه  هب  و  دنتخادرپ ،  یم  بش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  لاح  دندرک .  یمن  شومارف  ار  ادخ  زین  باوخ  لاح  رد  یتح  ترـضح  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  . 
؟  میا هدرکن  افج  ترـضح  نآ  هب  میهدن .  صاصتخا  بش  زامن  ندناوخ  هب  ار  بش  رخآ  زا  هقیقد  هد  لقاال  ام  رگا  ایآ  دنا ،  هدوب  هنوگ  نیا 
هب هجوت  بش و  زامن  ماجنا  رد  یهاتوک  ثعاب  روما ،  يا  هراپ  هب  مامتها  لاغتشا و  اه و  یشارت  هناهب  یناطیـش و  ياه  هسوسو  میهدن  هزاجا 

يراصنا خیـش  موحرم  زا  يا  هبلط  هک  دندرک  یم  لقن  هللا  ۀمحر  یمطاف  نیـسح  اقآ  جاح  موحرم  قالخا  دـیتاسا  زا  یکی  ددرگ .  دـنوادخ 
موحرم ور  نیا  زا  دوب .  جیار  عیاش و  نایلق  ندیشک  نامز  نآ  رد  بش ؟  زامن  ای  تسا  رتشیب  هعلاطم  باوث  شزرا و  درک :  لا  ؤس  هللا  ۀمحر 

زامن اه  نایلق  نآ  زا  یکی  ياج  هب  دیامرف :  یم  خیـش  هلب .  دـیوگ :  یم  باوج  رد  وا  یـشک ؟  یم  نایلق  وت  دنـسرپ :  یم  هبلط  نآ  زا  خـیش 
قیفوت نیا  میهد و  حیجرت  بش  هلفان  ماجنا  رب  ار  تحارتسا  هک  دـنکن  هسوسو  ار  ام  ناطیـش  هک  میـشاب  بقارم  دـیاب  نیا  ربانب  ناوخب .  بش 

ایآ اما  مییامن ،  لمع  اهنآ  همه  هب  مینک  یمن  تصرف  تسا و  رایـسب  ام  بجاو  فیاظو  فیلاکت و  هچرگ  میهدب .  تسد  زا  ار  یهلا  گرزب 
هجوت يزاسدوخ و  زا  رت  مزال  رت و  بجاو  يزیچ  هچ  ام  يارب  میهد ؟  صاصتخا  بش  هلفان  يزاسدوخ و  هب  ار  دوخ  تقو  زا  يردـق  دـیابن 

هلفان هب  میریگب و  دنپ  ام  هک  نیا  يارب  ایآ  دناسر ؟  یمن  ار  روما  نیا  تیمها  نآرق  ياه  هیصوت  اهدیکءات و  ایآ  تسا ؟  وا  دای  دنوادخ و  هب 
دیکءات و ایآ  دنک ! ؟  هیصوت  اه  نادب  ار  ام  یـصاخ  صخـش  دیاب  امتح  میوش ،  بیغرت  قیوشت و  دنوادخ  اب  تاجانم  يزاسدوخ و  بش و 
ادخ و هیـصوت  زا  رتالاب  يا  هیـصوت  ایآ  دـنوادخ  اب  زاین  زار و  هنابـش و  ینالوط  ياه  هدجـس  هب  هیـصوت  ياب  تسین ! ؟  یفاک  نآرق  هیـصوت 

یملعم یبرم و  کش  یب  روتـسد و  هب  ام  دراد ! ؟  دوجو  نآرق  ادـخ و  هیـصوت  زا  رتـالاب  يا  هیـصوت  روتـسد و  هب  اـم  دراد ! ؟  دوجو  نآرق 
اب اهنآ  هسیاقم  الوصا  دـنا و  نآرق  زا  رت  نییاپ  رایـسب  هک  میتسه  یناسک  لابند  هب  رد  هب  رد  میلفاغ و  نآ  زا  اـم  اـما  تسین ،  نآرق  زا  رتـالاو 
ور نیا  زا  میهد .  صاصتخا  هنابـش  تاجانم  بش و  هلفان  يارب  ار  يدایز  تقو  هک  تسا  راوشد  اـم  يارب  زاـغآ  رد  هتبلا  تسا !  طـلغ  نآرق 

ینالوط ياه  هدجـس  بش و  زامن  نانچ  هک  میـسرب  يا  هلحرم  هب  ات  میریگ  شیپ  رد  ینالوط  رمتـسم و  یتکرح  تیدـج ،  مامتها و  اب  دـیاب 
شیوخ یباداش  طاشن و  مینکن و  تلاسک  یگتسخ و  ساسحا  مه  زاب  میهد  صاصتخا  نادب  اه  تعاس  رگا  هک  ددرگ  شخب  تذل  ام  يارب 

ره رد  دراد .  تکرح  شالت و  نیرمت و  هب  زاین  دسر و  یمن  دـصقم  هب  هرابکی  هب  ناسنا  زین  يویند  روما  رد  هک  نانچ  میهدـن .  تسد  زا  ار 
تاجانم هب  تعاس  کی  میناوت  یمن  رگا  میهد .  ماجنا  تسا  هتخاس  ام  زا  هک  رادـقم  ره  میتسه  هک  يا  هلحرم  ره  رد  مینک  یعـس  تروص ، 

یعـس میناوخب ،  ءادا  تقو  رد  ار  بش  زامن  میوش  یمن  قفوم  رگا  میهد  صاصتخا  نآ  هب  ار  بش  همین  زا  هقیقد  هد  میزادرپب ،  بش  هلفاـن  و 
راظتنا دـیابن  زاغآ  رد  مینک .  اضق  ار  بش  هلفان  نتفر  هار  تکرح و  لاـح  رد  میناوت  یم  یتح  مینک .  اـضق  ار  نآ  حبـص  زاـمن  زا  دـعب  مینک 

هک هناهب  نیا  هب  دیابن  و  دشاب ؛  هتخاس  ام  زا  دـنراد  دـنوادخ  رکذ  ماگنه  هب  ادـخ  يایلوا  هک  یبلق  روضح  هجوت و  تلاح  هک  میـشاب  هتـشاد 
اه گنـسرف  اهنآ  ام و  نیب  هک  نیا  هچ  مینک ؛  يراددوخ  زین  تسا  هتخاس  ام  زا  هک  هچنآ  ماجنا  زا  تسین ،  ام  رد  بلق  لابقا  هجوت و  تلاـح 

رگا ام  تسا .  نامسآ  ات  نیمز  زا  مییوگ  یم  ام  هک  يرکذ  اب  دیوگ  یم  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  هک  يربکا  هللا  رکذ  توافت  تسا .  هلـصاف 
هار هنایم  رد  مینک و  یط  رکذ  یلاعتم  تاماقم  هب  ندیسر  یلاعت و  هار  رد  رمتـسم  ینالوط و  یتکرح  مینک و  نیرمت  شالت و  يدایز  نایلاس 
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مینک فقوت  هار  نیب  رد  رگا  لاح  میوش .  کیدزن  ترضح  نآ  رکذ  ماقم  هب  یکدنا  تسا  نکمم  میشاب ،  هتـشادن  مه  درگ  بقع  فقوت و 
نیا رد  میوش ،  ـالتبم  يرتـشیب  تواـسق  هب  دـشاب و  لاـسراپ  زا  رتدـب  ناـملاسما  زورید و  زا  رتدـب  ناـمزورما  میـشاب و  تشاد  درگ  بقع  و 

 . میشاب ترضح  نآ  هعیش  مینک و  یم  تکرح  مالسلا  هیلع  یلع  هار  رد  میناوت  یمن  تسین و  ام  لماکت  هب  يدیما  تروص 

رکذ سلاجم 

ياملع تسا و  هدـش  هیـصوت  دـیکءات و  ییاهنت  تولخ و  رد  ادـخ  رکذ  هب  نتخادرپ  رب  تاـیاور  زا  یخرب  رد  میدرک ،  هظحـالم  هک  ناـنچ 
یمومع سلاجم  لیکـشت  هب  زین  يدراوم  رد  هکلب  تسین ،  یگـشیمه  قلطم و  دیکءات  هیـصوت و  نیا  اما  دـنراد .  دـیکءات  نآ  رب  زین  قالخا 

هدش دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد  تسا .  هدش  هیصوت  هدیدرگ  اپ  رب  ادخ  رکذ  يارب  هک  یسلجم  رد  تکرش  رکذ و 
 . اورکذا اوحور و  اودغا و  رکذلا ،  سلاجم  لاق :  ۀنجلا ؟  ضایر  ام  هللا و  لوسر  ای  اولاق :  ۀنجلا .  ضایر  یف  اوعترا  دندومرف :  ترضح  هک 

ياه غاب  دندومرف :  ترـضح  دنتـسیچ ؟  تشهب  ياه  غاب  ادـخ ،  لوسر  يا  دـنتفگ :  باحـصا  تشهب .  ياه  غاب  رد  دـیمارخب  ( 106 ( ؛ . .
یتیبرت و مهم  هتکن  کی  رگ  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  دیشاب .  ادخ  دای  هب  هاگماش  دادماب و  رد  دنرکذ .  سلاجم  تشهب 

ییاهنت رد  الومعم  يداع ،  دارفا  دنـشاب .  هتـشاد  لامک  يوس  هب  ناسنا  تکرح  رد  دـنناوت  یم  هتـسیاش  ياه  عامتجا  هک  تسا  یمهم  ریثءات 
اهنآ رد  هزیگنا  طاشن و  دننیبب ،  دوخ  رانک  رد  نارگید  رگا  اما  دـنرادن  ینید  ياه  همانرب  ریاعـش و  یخرب  ماجنا  هب  ینادـنچ  هقالع  تبغر و 

هزیگنا طاشن و  ییاهنت  رد  ام  رتشیب  دراد ،  نآ  لامعا  مسارم و  ماجنا  ردق و  بش  يایحا  هک  یتیمها  تلیـضف و  همه  اب  الثم  دیآ .  یم  دیدپ 
دیآ یم  دیدپ  ام  رد  هزیگنا  طاشن و  میورب  دجـسم  هب  ردق  بش  رگا  اما  میرادن .  ار  نآ  لامعا  ماجنا  بش و  نآ  رد  ندنام  رادیب  يارب  مزال 

یگتـسخ و ساسحا  نادنچ  میزادرپ و  یم  ردق  بش  ياه  همانرب  ماجنا  تدابع و  هب  مینام و  یم  رادیب  حبـص  ات  ار  بش  نآ  مدرم  ریاس  اب  و 
ندش عمج  هسلج و  لیکشت  دنوش و  یمن  ماجنا  يدارفنا  تروص  هب  الوصا  يرادازع ،  ریظن  یبهذم ،  ریاعـش  زا  یخرب  مینک .  یمن  تلاسک 

توعد نارگید و  بیغرت  قیوشت و  بجوم  قیوشت  بجوم  ریاعش  نیا  ماجنا  يارب  تاعامتجا  لیکـشت  تسا .  مزال  اهنآ  ماجنا  يارب  دارفا ، 
يایحا تشادـگرزب و  يارب  هک  یـسلجم  ره  و  رکذ (  سلاجم  رد  تکرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ساـسا ،  نیا  رب  ددرگ .  یم  ریخ  هب 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  دننک .  یم  یفرعم  تشهب  ياه  غاب  هب  ندـش  دراو  هباثم  هب  ار  ددرگ ) یم  اپرب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هب  لسوت  نید و 
ثیح دبعلا  لزنی  یلاعت  هللا  ناف  هدنع ،  ۀـلزنم  فیک  رظنیلف  هللا  دـنع  هتلزنم  ملعی  نءا  بحی  ناک  نم  و  دـننک .  یم  هفاضا  سپـس  هلآ  هیلع و 

سمـشلا هیلع  تعلط  ام  ریخ  مکتاجرد و  یف  اهعفرءا  اـهاکزءا و  مککیلم و  دـنع  مکلاـمعءا  ریخ  نءا  اوملعا  و  هسفن ،  نم  هللا  دـبعلا  لزنءا 
تلزنم درگنب  دنادب ،  ادـخ  دزن  رد  ار  دوخ  تلزنم  تسا  لیام  هک  یـسک  و  ینرکذ .  نمم  سیلج  انءا  لاقف :  هسفن  نع  ربخا  یلاعت  هللا  رکذ 

امش و کلام  دزن  امش  لامعا  نیرترب  انامه  تسا .  يو  دزن  ادخ  هبتر  هزادنا  هب  ادخ  دزن  سک  ره  هبتر  انامه  تسا .  هنوگچ  وا  دزن  رد  ادخ 
لاعتم دنوادخ  رکذ  تسا  هدرک  عولط  نآ  رب  دیشروخ  هک  يزیچ  نیرتهب  امش و  تاجرد  ندرب  الاب  رد  اهنآ  نیرترث  ؤم  اهنآ و  نیرت  هزیکاپ 

 . دنک دای  ارم  هک  متسه  یسک  نیشن  مه  نم  دومرف :  داد و  ربخ  شیوخ  زا  دنوادخ  هک  اریز  تسا . 

راگدرورپ روضح  هب  هجوت  تیمها 

زا ناگرزب  ناربهر و  زا  یخرب  يا  هعماج  ره  رد  تسا .  ناسنا  يارب  یگرزب  راختفا  اهنآ  اب  ینیشن  مه  قیفوت  ناگرزب و  رـضحم  هب  نتفای  راب 
لمحت ار  ییاه  یتخـس  دنوش  لیان  ناشرـضحم  هب  دنبای  قیفوت  هظحل  دنچ  هک  نیا  يارب  یتح  مدرم  هک  دنرادروخرب  یتمظع  تزع و  نانچ 

قشع دوب .  رادروخرب  مدرم  رظن  رد  دننام  یب  یتزع  تمظع و  ریظن و  یب  یتیصخش  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ترضح  ام  راگزور  رد  دننک .  یم 
رود ياه  هار  زا  امرس و  امرگ و  رد  دنتخانـش .  یمن  اپ  زا  رـس  ناشیا  تاقالم  يارب  مدرم  هک  دوب  يدح  هب  ناشیا ،  هب  مدرم  ناوارف  هقالع  و 

 . دوبن ماما  رادـید  زا  رتالاب  يراختفا  اهنآ  يارب  دـننک و  تاقالم  ار  ماما  ناشرمع ،  لوط  رد  هظحل  دـنچ  يارب  اهنت  ات  دـنتفر  یم  نارامج  هب 
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ناگدنب زا  يا  هدنب  هک  ماما  نوچ  یگرزب  ياه  تیـصخش  اب  تاقالم  ای  تسا  رتالاو  رت و  مهم  دنوادخ  اب  تاقالم  ایآ  هک  دینک  روصت  لاح 
هب زاین  تسا و  مهارف  ناسنا  يارب  وا  اب  تاقالم  ناکما  هراومه  تسا و  رظان  رـضاح و  هشیمه  هک  یـسک  اب  تاـقالم  مه  نآ  دنتـسه ؟  ادـخ 
اب ار  دوخ  طابترا  میـشاب و  ادخ  دای  هب  هراومه  هک  هدش ،  هیـصوت  ام  هب  مه  میناوت و  یم  مه  ام ،  درادن .  هدرتسگ  تادیهمت  ینیچ و  همدقم 
رد ام  نوگانوگ  ياهراک  اهراتفر و  يارب  هک  یعرش  بادآ  تابحتـسم و  میزادرپب .  نآ  ماکحتـسا  هب  مینک و  ظفح  یبوبر  سدقم  تحاس 

هدومرف ام  هب  رگا  میـشاب .  هتـشاد  هجوت  دنوادخ  هب  هراومه  مینکن و  شومارف  ار  دنوادخ  هاگ  چیه  ام  هک  تسا  نآ  يارب  هدـش ،  هتفرگ  رظن 
عطق دنوادخ  هب  ام  هجوت  هک  تسا  نیا  يارب  مییوگب ،  هللادمحلا  اذغ  فرص  زا  سپ  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  اذغ  ندروخ  زا  لبق  هک  دنا 

 . مینک يراددوخ  كان  ههبـش  ای  مارح و  ياذغ  ندروخ  زا  میروخب و  لالح  ياذـغ  مینک  یم  یعـس  دوب ،  یقاب  هجوت  نیا  یتقو  و  ددرگن ، 
هنیمز دزاس ،  یم  مهارف  ام  يارب  ار  دنوادخ  رـضحم  كرد  ینیـشن و  مه  راختفا  هک  نیا  رب  هوالع  یگدنز ،  رـسارس  رد  بادآ  نیا  تیاعر 

ياه هبذاج  یناطیـش و  ياه  هسوسو  یناسفن و  ياهاوه  تسا و  فیعـض  ناسنا  سفن  دـنادرگ .  یم  ایهم  زین  ار  ام  يونعم  لـماکت  یلاـعت و 
دنوادخ رب  ام  رگا  اما  دندرگ ؛  ریسم  ندومیپ  رد  ام  تسکـش  ثعاب  دنزاس و  راتفرگ  تلفغ  هب  ار  ام  تسا  نکمم  هظحل  ره  يویند  يدام و 

یهلا ددـم  دـندرگ و  یم  رثا  یب  یثنخ و  لماوع  نیا  مینک ،  ظفح  تمحر  ضیف و  ءادـبم  اب  ار  دوخ  طابترا  میـشاب و  هتـشاد  لکوت  لاـعتم 
دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  دـنک .  یم  ظفح  تلفغ  هطرو  رد  نداتفا  یهلا و  ریغ  لـماوع  نآ  دـنزگ  زا  ار  اـم  لد  میرح 

يدبع ناک  اذاف  یتاجانم .  یتلءاسم و  یف  هتوهش  تلقن  یب  لاغتـشالا  يدبع  یلع  بلاغلا  نءا  تملع  اذا  دومرف :  ناحبـس  دنوادخ  هک  هدش 
نءا تدرءا  اذا  نیذـلا  کئلوءا  اقح ،  لاطبالا  کئلوءا  اقح ،  یئایلوءا  کـئلوءا  وهـسی .  نءا  نیب  هنیب و  تلخ  وهـسی  نءا  دارءاـف  کلذـک 

دای و فرـص  ار  شتقو  رتشیب  ما  هدـنب  هک  متـسناد  یتقو  ( 107 ( ؛  لاطبالا کئلوءا  لجءا  نم  مهنع  اهتیوز  ۀـبوقع  ضرالا  لـهءا  کـلهءا 
وهس و ضرعم  رد  رگا  دش  نینچ  ما  هدنب  یتقو  منک .  یم  مدوخ  زا  تساوخرد  تاجانم و  هجوتم  ار  شتبغر  لیم و  دنک ،  یم  نم  هب  هجوت 

قح هب  ناـشیا  دـنک . ) شوـمارف  ارم  مراذـگ  یمن  و  مدرگ (  یم  لـیاح  مدوـخ  داـی  زا  یـشومارف  تلفغ و  وا و  نیب  نـم  دریگ  رارق  تـلفغ 
كاله ار  نانآ  منک و  تبوقع  ار  مدرم  متـساوخ  هاگره  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  دنتـسه ؛  ناـمرهق  قح  هب  ناـشیا  دنتـسه ،  نم  ناتـسود 

یم ار  يدصقم  دراد و  یگتسب  لد  شیارگ و  يزیچ  هب  ایند  رد  یسک  ره  مراد .  یم  رب  مدرم  زا  ار  مباذع  نانامرهق  نآ  تهج  هب  منادرگ ، 
ماجنا هار  رد  دـنراد و  هجوت  یگتـسب و  لد  نم  اهنت  دوش و  یم  نم  فرـص  ناشتقو  رتشیب  ایند  رد  هک  یناسک  دـیامرف  یم  دـنوادخ  دـیوپ . 

اهنت ات  مهد  یم  رارق  مدوخ  زا  تساوخرد  زاین و  زار و  تاجانم و  ار  اهنآ  هقالع  شیارگ و  لیم و  نم  دنراد ،  یم  رب  مدق  نم  ياه  هتساوخ 
 ، یناطیـش سواسو  یناسفن و  ياهاوه  ربارب  رد  تمواقم  يراکادف و  شالت و  تمه ،  اب  هدنب  هک  یماگنه  دنربب .  تذل  نم  اب  يوگتفگ  زا 

دنزاس لفاغ  نم  هب  هجوت  دای و  زا  ار  وا  دنتساوخ  ایند  یعیبط و  لماوع  رگا  دیسر ،  هلحرم  نینچ  هب  لد  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  ییابیکـش  و 
بیذـهت يزاس و  دوخ  ریـسم  رد  هک  یناسک  منک .  یم  دوخ  هجوتم  رکذـتم و  ار  وا  موش و  یم  عناـم  نم  دـنادرگ ،  وا  یـشومارف  ثعاـب  و 

هب یلاعتم  دـنوادخ  لباقم ،  رد  دـنروآ و  یم  مهارف  ناـسنا  رد  ار  هاـنگ  تلفغ و  هنیمز  یلماوع  یهاـگ  هک  دـنناد  یم  دـنراد ،  هبرجت  سفن 
الثم دراد ؛  یم  زاب  هانگ  هطرو  هب  نداتفا  تلفغ و  زا  دنک و  یم  دوخ  هجوتم  ار  وا  نوگانوگ  ياه  هار  زا  دراد ،  ناسنا  هب  هک  یتیانع  تهج 

 . ددرگ یم  وا  يرایشوه  يرادیب و  ثعاب  دبات و  یم  شبلق  رد  يرون  ای  ددرگ و  یم  مسجم  شربارب  رد  يا  هنحص  ای  دونـش و  یم  ییادص 
رد رگا  لاـح  دـنک .  یمن  شومارف  ار  وا  يا  هظحل  تسا و  وا  داـی  هب  هتـسویپ  هک  دراد  یبوبحم  تسود و  یـصخش  هک  نیا  لـثم  هیبشت  ـالب 

سلجم يوس  نآ  زا  ناـهگان  دـنادرگ ،  لـفاغ  شبوبحم  زا  ار  وا  نارگید  اـب  تبحـص  وگتفگ و  دراد ،  روضح  زین  شبوـبحم  هک  یـسلجم 
هب ندیـسر  هار  رد  دنا و  هدرپس  ادخ  هب  لد  دنتـسه و  ادخ  قشاع  هک  مه  یناسک  دنادرگ .  یم  دوخ  هجوتم  دنز و  یم  ادص  ار  وا  شبوبحم 
دای زا  ار  نانآ  دنهاوخب  از  تلفغ  لماوع  انایحا  رگا  دنا ،  هداد  ناشدوخ  زا  هاکناج  شالت  يراکادف و  وا  اب  مکحتـسم  طابترا  داجیا  ادخ و 

نیطایـش ذوفن  ربارب  رد  ار  اهنآ  لد  میرح  دوش و  یم  عنام  اهنآ  راداـفو  بوبحم  قوشعم و  دـنراد ،  زاـب  شیوخ  یقیقح  قوشعم  هب  هجوت  و 
نانآ دـیامرف :  یم  دـنا ،  هدیـسر  یمیظع  تلزنم  ماقم و  نینچ  هب  هک  دوخ  ناگدـنب  زا  هتـسد  نیا  هرابرد  دـنوادخ  سپـس  دـنک .  یم  ظفح 

وا www.Ghaemiyeh.comدای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


قحتـسم هانگ  نایغط و  تهج  هب  زین  مدرم  هعماج و  رگا  دوخ ،  دزن  رد  اهنآ  ماـقم  ساـپ  هب  دنتـسه و  یقیقح  ناـنامرهق  نم  یعقاو  ناتـسود 
کـش یب  مراد .  یم  رب  اهنآ  زا  ار  تکاله  تبوقع و  هتخاـب  كاـپ  صلاـخ و  ناگدـنب  نیا  دوجو  تکرب  هب  دـندرگ ،  تکـاله  تبوقع و 

يا هظحل  تسا و  ادخ  دای  هب  هتسویپ  هک  تسا  یسک  رکذ  لها  دنرکذ .  لها  دنا  هدیسر  ادخ  اب  طابترا  تفرعم و  زا  هیاپ  نیا  هب  هک  یناسک 
یگدنز رادرک و  راتفر و  رد  وا  دای  ادخ و  هب  هجوت  یلو  دیوگ  یم  يرکذ  یهاگ  دـنچ  زا  ره  هک  یـسک  هن  ددرگ ،  یمن  لفاغ  ادـخ  دای  زا 

ياج هب  دنک و  یم  ایند  نیزگیاج  ار  ادخ  دای  دشاب  رکذ  لها  یـسک  رگا  هبطخ ،  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هدومرف  هب  درادـن .  يدومن  شا 
 . دوب دهاوخ  ادخ  اب  سنا  رد  وا  تذل  نیرت  یلاع  دوش و  یم  ادخ  دای  هتسب  لد  نآ ،  رهاظم  ایند و  هب  یگتسب  لد 

وا تبحم  ادخ و  اب  سنا  ماقم  تقیقح 

عمج ایند  هب  هقالع  اب  وا  دای  ادـخ و  اب  سنا  تسین  نکمم  ارچ  درادـن ؛  دوجو  ایند  هب  هقالع  تبحم و  دراد  ییاـج  یعقاو  رکذ  لـها  لد  رد 
حیجرت دـنرادن ،  ادـخ  ریغ  هب  يا  هقالع  دـنوادخ ،  ریذـپان  فیـصوت  تبحم  تفایرد  كرد و  دـنوادخ و  اب  طاـبترا  زا  سپ  ناـنآ  ددرگ . 

ادخ نیب  تبحم  طابترا و  زا  يدودحم  کچوک و  رایسب  هولج  دنناد .  یم  ینالقع  یقطنم و  هیجوت  دقاف  ار  ادخ  تبحم  رب  ادخ  ریغ  تبحم 
ردام نیب  تبحم  اه ،  ناسنا  نیب  دوجوم  ياه  تبحم  یعیبط و  طباور  نایم  رد  مینک .  هدـهاشم  دـنزرف  ردام و  یب  میناوت  یم  ار  رکذ  لها  و 
دـشر ندـنام و  هدـنز  يارب  دوخ  یتمالـس  ناـج و  زا  رداـم  هک  تسا  دـیدش  يردـق  هب  تبحم  نیا  تسا .  رت  صلاـخ  رت و  قیمع  دـنزرف  و 

زا يا  هظحل  تسین  رضاح  زین  كدوک  الباقتم  دنک .  یم  ینابرق  وا  ياپ  هب  ار  دوخ  یباداش  یتحار و  یناوج و  دراذگ و  یم  هیام  شکدوک 
ردام شوغآ  هب  دنک  یگنت  لد  ساسحا  هک  یتدـم  زا  سپ  دزاس ،  مرگرـس  يراک  هب  ار  دوخ  دوش و  يزاب  لوغـشم  رگا  دوش و  ادـج  ردام 

اب رگیدـکی ،  هب  ود  نآ  تبحم  كدوک و  ردام و  طابترا  هتبلا  دـنک .  یم  شمارآ  ساـسحا  هک  تسا  رداـم  شوغآ  رد  اـهنت  درب .  یم  هاـنپ 
هدنب هب  دنوادخ  تبحم  زا  رت  لزان  تیاهن  یب  كدوک  هب  ردام  تبحم  تسین و  هسیاقم  لباق  هدنب  هب  دنوادخ  تبحم  ادـخ و  اب  هدـنب  طابترا 

نیا اب  دننک .  یم  افیا  ار  زاربا  هطـساو و  شقن  اهنت  ردـپ  ردام و  تسا و  لاعتم  يادـخ  كدوک ،  داجیا  یقیقح  تلع  قلاخ و  اساسا  تسا . 
نآ هب  ناسنا  تاـیح  دوجو و  ساـسا  هک  يا  هطبار  درک ؟  هسیاـقم  دـنوادخ  اـب  هدـنب  نیب  هطبار  اـب  ار  هطبار  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  فصو ، 

هتیوس اذاف  دیامرف :  یم  هدرک ،  بوسنم  دوجو  هب  ار  ناسنا  حور  دنوادخ  هک  تسا  رادروخرب  یهوکش  تمظع و  نانچ  زا  دراد و  یگتـسب 
هب وا  شیپ  ناگتشرف  امش  مدیمد ،  وا  رد  دوخ  حور  زا  مدرک و  راومه  ار  وا  یتقو  سپ  ( 108 ( ؛  نیدجاس هل  اوعقف  یحور  نم  هیف  تحفن  و 

اهنآ نیب  زا  اما  تسا ؛  ادخ  اهنآ  همه  هدـننیرفآ  ءادـبم و  تسا و  دـنوادخ  زا  ناسنا  دوجو  هدـنهد  لیکـشت  رـضاح  همه  دـیتفا .  رد  هدـجس 
دنوادخ اب  نآ  يدوجو  قیثو  طابترا  یناسنا و  حور  تفارـش  تمظع و  زا  یکاح  باستنا  نیا  تسا .  هداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  حور  دنوادخ 

اب دشاب و  هتـشاد  هجوت  وا  هب  دریگب و  سنا  دنوادخ  اب  هک  دـنک  یم  اضتقا  ناسنا  ترطف  ینیوکت ،  ینتـسسگان  طابترا  نیا  دوجو  اب  تسا . 
ریسم زا  دنیب و  یم  تفآ  نآ ،  ياه  تذل  ایند و  اب  طابترا  رثا  رب  ناسنا  حور  ترطف ،  تساوخ  مغر  یلع  اما  دنک .  شمارآ  ساسحا  وا  دای 

فیطل ملاس و  ياوه  زا  شتعیبط  ياضتقم  هب  ناسنا  هک  نانچ  دـهد .  یم  حـیجرت  دـنوادخ  اب  طاـبترا  رب  تسین  وا  یعقاو  حـلاصم  يرطف و 
ملاس و ياوه  وا  يارب  دود  نآ  درک ،  تداع  راگیـس  هدننک  تحاران  دود  هب  یتقو  اما  تسا ،  رجنم  دود  فیثک و  ياوه  زا  درب و  یم  تذل 

ساسا رب  تشذـگ ،  هک  هنوگ  نامه  تسا .  دـنوادخ  اب  ینتـسسگان  هناصلاخ و  ناسنا  ترطف  يداـصتقا  ددرگ ! یم  رت  شخب  تذـل  فیطل 
 ، دشاب یم  وا  هب  تبحم  ردام و  اب  سنا  زا  شیب  رایـسب  تبحم  سنا و  نیا  يداصتقا  دراد ،  دوجو  ناسنا  دـنوادخ و  نیب  هک  يدوجو  هطبار 

مینک عمج  نآ ،  ياهتنا  ات  تقلخ  يادتبا  زا  ار ،  اهردام  همه  تبحم  رگا  دشاب .  یم  وا  هب  تبحم  ردام و  اب  سنا  زا  شیب  رایسب  تبحم  رگا 
تبحم همه  هدننیرفآ  تبحم و  رهظم  دوخ  دنوادخ ،  تسا .  رتمک  زین  ایرد  هب  تبـسن  يا  هرطق  زا  دوخ  هدـنب  هب  دـنوادخ  تبحم  ربارب  رد  ، 
دیـسر ادخ  اب  سنا  كرد  ماقم  هب  یـسک  رگا  تسا .  ادخ  تبحم  زا  يا  هولج  دومن و  دنزرف  هب  ردام  تبحم  سنا و  تسا و  اه  یبوخ  اه و 

ادخ و تاجانم  تذل  دوب و  دـهاوخن  شخب  تذـل  وا  يارب  ایند  ياه  تذـل  زا  کی  چـیه  رگید  تسـشن ،  شماک  رد  دـنوادخ  دای  تذـل  و 
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و دیامرف :  یم  نیرکاذلا  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  تسا  تهج  نیدب  دنک .  یمن  هضواعم  يرگید  تذل  چیه  اب  ار  وا  اب  سنا 
ایادخ ( 109 ( ؛  کتعاط ریغب  لغش  لک  نم  کبرق و  ریغب  رورس  لک  نم  کسنءا و  ریغب  ۀحار  لک  نم  كرکذ و  ریغب  لک  نم  كرفغتـسءا 

یگدنب تعاط و  زج  هب  يراک  ره  زا  دشاب و  وت  برق  هار  زا  زج  هب  هک  يداش  رورس و  ره  زا  دیآ و  لصاح  وت  دای  ریغ  هب  یتذل  ره  زا  نم  ، 
ای دـهد و  یم  جـنر  ار  وا  یگتـسخ  یگنـسرگ و  یتقو  هک  ددرگ  یم  ثعاـب  رداـم  هب  كدوک  سنا  تبحم و  منک .  یم  ترفغم  بلط  وت ، 
اب هک  مه  یسک  دوش .  هدودز  شلد  زا  جنر  یتحاران و  دبای و  شمارآ  رب و  هانپ  ردام  شوغآ  هب  نایرگ  دریگ ،  یم  رارق  یسک  تیذا  دروم 

يرطخ يراتفرگ و  تبیـصم و  هک  یماگنه  تسا ،  هتـشگ  لیان  یهلا  برق  راوج و  كرد  يالاو  یقیقح و  تذـل  هب  دراد و  سنا  دـنوادخ 
زا یهلا  لازیال  تردق  رب  هیکت  اب  دـنک و  یم  تذـل  شمارآ و  ساسحا  دـنوادخ  هانپ  رد  درب و  یم  هانپ  دـنوادخ  هب  دـیآ  یم  شیپ  وا  يارب 
رد ادـخ  اب  طابترا  سنا و  بتارم  نیرت  یلاع  دروآ .  یمن  وربا  هب  مخ  اه  يراتفرگ  اهرطخ و  لیـس  لباقم  رد  دـساره و  یمن  یتردـق  چـیه 

دناوت یم  ناگرزب  نآ  لاوحا  هعلاطم  دوش .  یم  تفای  ینابر  ياملع  رد  نآ  رت  لزان  بتارم  دراد و  دوجو  مالسلا  هیلع  نیموصعم  ترـضح 
رد هک  هدش  لقن  يراصنا  خیـش  موحرم  هرابرد  ددرگ .  نومنهر  دنوادخ  اب  تاجانم  زا  ندرب  تذـل  و  وا ،  دای  ادـخ و  اب  سنا  ماقم  هب  ار  ام 

طـسو نامز  نآ  رد  دـنک .  یم  کنخ  نآ  تساوخ  رد  دـیآ و  یم  هناخ  هب  یگنـشت  یگتـسخ و  تیاـهن  رد  فجن ،  ناتـسبات  مرگ  زور  مین 
 . ددرگ کنخ  ات  دـنتخیوآ  یم  نآ  نورد  ار  یبآ  فرظ  بانط  اب  دـش و  یم  قیمع  بادرـس  هب  یهتنم  هک  دـندرک  یم  رفح  یهاـچ  طاـیح 

نیا زا  دنک و  یم  ادیپ  یلاح  اقافتا  دتسیا .  یم  زامن  هب  درمش و  یم  تمینغ  ار  تصرف  گنخ  بآ  ندش  هدامآ  راد  ریگ و  رد  خیـش  موحرم 
یم مرگ  دندوب  هداهن  ناشیا  رانک  هک  یکنخ  بآ  هک  دهد  یم  لوط  ار  زامن  يردق  هب  دـناوخ و  یم  ینالوط  يا  هروس  دـمح و  زا  دـعب  ور 

ار امرگ  یگنشت و  هک  دوب  هدیدرگ  کنخ  ادخ  دای  ياکنخ  هب  ناشماک  هتـسشن و  ناشیا  لد  رد  ادخ  دای  تذل  معط  نانچ  زامن ،  رد  دوش . 
 . دنهن یم  يرانک  هب  ار  بآ  دنزاس و  یم  بوطرم  بآ  نآ  اب  ار  دوخ  ناهد  اهنت  یتبغر  یب  اب  دننک و  یم  شومارف 

ترخآ ناهج  هدهاشم  رکذ و  لها 

هتفای راب  شیوخ  قوشعم  اب  ياوجن  تولخ  هب  دنا و  هتخاس  ادخ  رکذ  ياوءام  ار  دوخ  لد  دـنا و  هدیـشچ  ار  ادـخ  اب  سنا  تذـل  هک  یناسک 
رگید تایدام ،  ایند و  زا  رتارف  یقیاقح  هب  ناشمشچ  ندش  نشور  اب  هدیدرگ و  غورف  مک  ناشیارب  نآ  ياه  یـشوخ  اه و  تذل  ایند و  دنا ، 
اوعطف امناکف  دنیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  نانچ  دنـشاب ؛  نآ  هتـسب  لد  هک  دسر  هچ  دنرادن ،  ار  ایند  نیا  رد  ندنام  تبغر 

هب نتـسویپ  ایند و  زا  نتفر  ياوه  اما  دننک ،  یم  یگدنز  ایند  رد  هک  نیا  اب  اهنآ  کلذ ؛ . . .  ءارو  ام  اودهاشف  اهیف  مه  ةرخالا و  یلا  ایندـلا 
ار ترخآ  يارـس  هک  دـنا  هتفرگ  جوا  لماکت  يزاـسدوخ و  ریـسم  رد  اـج  نادـب  اـت  دـنا و  هدیـسر  تفرعم  زا  يا  هجرد  هب  دـنراد .  ترخآ 

یـسک اب  یتقو  یتح  تسا .  ادخ  اب  ناشلد  دنـشاب  هک  اجک  ره  اهنآ  دنراد .  یهاگآ  درذـگ  یم  نایخزرب  رب  هچنآ  زا  دـننک و  یم  هدـهاشم 
هتفای عالطا  یتسه  ملاع  قیاقح  اب  هک  نانآ  دننک .  یمن  ادخ  اب  سنا  زا  لد  يا  هظحل  دنراد و  هجوت  ادخ  هب  لد  رد  زاب  دـنیوگ ،  یم  نخس 
مدرم یبلط  ایند  زا  دـنا ،  هدرب  یپ  نآ  رهاظم  ایند و  يرادـقم  یب  یچوپ و  هب  هتفاـی و  تینیع  اـهنآ  رب  تـالامک  اـه و  شزرا  هراـصع  دـنا و 

دنا و هداتفا  یم  مه  ناج  هب  ایند  هدیدنگ  رادرم  رس  رب  ناروخشال  ناگناوید و  نوچ  مدرم  هنوگچ  هک  دنتفگـش  رد  نانآ  دننک .  یم  بجعت 
هیام یسب  نانآ  يارب  دزاس .  گنت  شیوخ  نابیقر  رب  ار  هصرع  دیابرب و  نارگید  زا  تقبس  يوگ  گنرین  هلیح و  اب  دنک  یم  یعـس  سک  ره 

 ، ادـخ اب  سنا  ینعی  اه ،  تذـل  نیرت  یلاع  زا  دـنا و  هتفرگ  وخ  نآ  ياه  تذـل  اب  دـنا و  هتـسب  ایند  هب  لد  مدرم  هنوگچ  هک  تسا  فسءاـت 
ره هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنراد ؟  هیکت  ییایند  يدام و  ياه  تردق  رب  ادـخ  ياج  هب  مدرم  زا  يرایـسب  ارچ  یتسار  هب  دـنا ؟  هدیـشوپ  مشچ 

ایند و هب  ییانتعا  ادخ  اب  سنا  ناگتفیـش  رکذ و  لها  دننیب  یم  یتقو  زین  مدرم  لباقم ،  رد  دبای ؟  یم  ققحت  دنوادخ  تردـق  وترپ  رد  يزیچ 
نابنا اه و  خاک  نانآ  رظن  رد  ارچ  و  دـنرذگ ؟  یم  اه  تذـل  نیا  رانک  زا  انتعا  یب  اهنیا  ارچ  هک  دـننک  یم  بجعت  دـنرادن ،  نآ  ياه  تذـل 

یب ناشرظن  ایند و  ياه  تذل  هک  دنا  هدیـسر  یتذـل  هب  اهنآ  هک  نیا  زا  لفاغ  تسا ! ؟  ناسکی  كاشاخ  كاخ و  یتشم  اب  لوپ  الط و  ياه 
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داتفا رهش  هب  شرذگ  دوب  ربخ  یب  نآ  لاوحا  عاضوا و  زا  دوب و  هدیدن  ار  رهش  هک  یصخش  دنیوگ  یم  تسا .  هدیدرگ  شزرا  یب  رادقم و 
مارآ شورف  ینیریـش  دـنا و  هدـیچ  ناکد  نآ  رد  گنراگنر  عونتم و  ياه  ینیریـش  دـید  یتقو  دـش .  يدانق  ناکد  دراو  تفر و  رازاـب  هب  و 
یتقو و  درب ،  وا  نامشچ  ولج  ار  دوخ  ناتشگنا  ور  نیا  زا  تسانیبان ،  وا  نامشچ  هک  تشادنپ  هدرک و  بجعت  دنروخ  یمن  اهنآ  زا  هتسشن و 

ام دـیتاسا  زا  یکی  يروخ ! ؟  یمن  ینیب و  یم  ار  اهنیا  ایآ  تفگ :  بجعت  اب  دروخ  یمن  ار  اه  ینیریـش  ییاـنیب  دوجو  اـب  وا  هک  دـش  هجوتم 
دزن الط  هسیک  دنچ  یـصخش  دـندرک .  یم  یگدـنز  يراتفرگ  رقف و  تیاهن  رد  اه  هبلط  هک  يراصنا  خیـش  موحرم  نامز  رد  هک  دومرف  یم 
ریز الط  ياه  هسیک  درک .  عانتما  دیسر  نداد  زا  خیـش  موحرم  اما  تساوخ ،  دیـسر  خیـش  زا  داد و  رارق  خیـش  هناخ  نالاد  رد  دروآ و  خیش 

تناما نم  تفگ :  صخـش  نآ  تفریذپ ،  یمن  خیـش  موحرم  درک ،  یم  سامتلا  رارـصا و  صخـش  نآ  هچ  ره  دـش و  یم  دـگل  اپ  تسد و 
خیـش موحرم  ناکیدزن  زا  یکی  یهد ؟  یمن  دیـسر  نم  هب  هک  تسیچ  نم  هانگ  مناسرب ؛  امـش  هب  هک  دنا  هدرپس  نم  هب  ار  تناما  نیا  مراد ، 
اهالط هک  يا  هطساو  نیا  دومرف :  خیش  موحرم  دیهد ؟  یمن  دیـسر  دیریگ و  یمن  لیوحت  ار  یتناما  نآ  امـش  ارچ  هک  درک  ضرع  ناشیا  هب 

یم ار  ادـخ  مسا  نآ  يور  هک  دـسرب  يدیـسر  هب  یحیـسم  تسد  مهاوخ  یمن  نم  تسا و  یحیـسم  هدروآ  اـج  نیا  هتفرگ و  یفارـص  زا  ار 
یقرف رتسکاخ  یتشم  اب  اـهالط  نیا  نم  رظن  هک  دروخ  مسق  خیـش  موحرم  مهد ،  یم  دیـسر  دنداتـسرف  یناملـسم  هطـساو  تقو  ره  مسیون ، 

رد یحابـص  دـنچ  نوچ  هتـشادن  نم  يارب  یتیمها  دوب  یم  مه  مدوخ  زا  رگا  مناسرب ،  شلها  هب  دـیاب  هک  تسا  یتناـما  اـهنیا  هزاـت  درادـن ؛ 
يولع هشیدنا  راتفر و  هب  دسرب و  یلاعت  هب  ناسنا  هک  نیا  يارب  تهج ،  ره  هب  متفر .  یم  متـشاذگ و  یم  ار  اهنآ  هرخالاب  دوب و  یم  مرایتخا 
شلد رد  ار  ادخ  ای  دیاب  دنزب ،  یفالخ  ره  هب  تسد  نآ  هب  ندیسر  يارب  هک  دشاب  هتشادن  شزرا  شیارب  ردق  نآ  ایند  تورث  ددرگ و  نیزم 
ددرگ یم  یلاعت  هاگرد  زا  ندش  هدنار  دنوادخ و  شهوکن  قحتسم  دزروب ،  قشع  ایند  هب  دنوادخ ،  هب  هجوت  ياج  هب  رگا  دراد .  هگن  هدنز 

هک یسک  نآ  زا  و  ( 110 ( ؛  اطرف هرمءا  ناک  هاوه و  عبتا  انرکذ و  نع  هبلق  انلفغءا  نم  عطت  الو  دومرف :  شربمایپ  هب  نانیا  هراـبرد  دـنوادخ  . 
 ، دهد یم  نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  باترب .  يور  تسا ،  هدوبن  راتـساوخ  ار  ایند  یگدنز  زج  هتفاترب و  يور  ام  دای  زا 

يرود دنا ،  هتشاد  مدقم  ترخآ  هب  هجوت  ادخ و  دای  رب  ار  ایند  زا  ییوج  ماک  توهش و  دنتسه و  ایند  یگدنز  هتـسب  لد  طقف  هک  یناسک  زا 
هب هجوت  يونعم و  يدابع و  روما  رد  تقو  فرص  اسب  هک  دنا  هدش  لفاغ  دنوادخ  زا  نانچ  ایند ،  هب  یطارفا  هجوت  تهج  هب  هتسد  نیا  نک . 
ادخ يایلوا  ادخ و  مان  یتقو  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  ناشراک  اسب  هچ  و  دـننک ! یم  یقلت  نآ  نداد  ردـه  هب  رمع و  عییـضت  هیام  ار  دـنوادخ 

سودق حوبس  تفگ :  لیئربج  هک  ماگنه  مالسلا ،  هیلع  میهاربا  ترضح  سکع  رب  دننک .  ضوع  ار  فرح  دننک  یم  یعس  دوش ،  یم  هدرب 
نانچ هکلب  دـنرب ،  یمن  تذـل  ادـخ  مان  زا  طقف  هن  ناتـسرپ  ایند  اما  مهد .  یم  ار  ملام  همه  یبب  ار  مبوبحم  مان  رگید  راب  کـی  رگا  دومرف : 

 : دنوش یم  مه  تحاران  دوش ،  یم  هدرب  ادخ  مان  یتقو  نآرق  هدومرف  هب  هک  دـنا  هدـش  ایند  هتخاب  لد  هداد و  بیرف  ار  اهنآ  ایند  قرب  قرز و 
دنوادخ هک  یماگنه  ( 111 ( ؛  نورشبتسی مه  اذا  هنود  نم  نیذلا  رکذ  اذا  ةرخالاب و  نونموی  نیذلا ال  بولق  تزامـشا  هدحو  هللا  رکذ  اذا  و 

یم دای  رگید  ياهدوبعم  هک  یماگنه  اما  ددرگ ؛  یم  هجوتم  دـنرادن ،  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناـسک  ياـه  لد  دوش ،  یم  داـی  یگناـگی  هب 
زج ددرگ و  یم  فدـه  دـصقم و  وا  يارب  ایند  یگدـنز  تشادـن ،  نامیا  ترخآ  هب  یـسک  یتقو  تسا  یعیبط  دـنوش .  یم  نامداش  دوش ، 

دنوادخ مان  وا  روضح  رد  هک  دهاوخ  یمن  ور  نیا  زا  تسا .  رازیب  دراد  زاب  ایند  ذیاذل  زا  ار  وا  هچنآ  زا  دهاوخ و  یمن  يزیچ  ایند  یگدـنز 
 ، طوقـس طاطحنا و  زا  هلحرم  نیا  دـنک .  یم  هتفـشآ  ار  وا  شیع  هک  ارچ  دـیآ ؛  ناـیم  هب  گرم  داـی  ددرگ و  تئارق  نآرق  اـی  دوش و  هدرب 

شنیرفآ و ءادبم  شتـسرپ  دوخ و  ترطف  ریـسم  رد  تکرح  ياج  هب  دریگ و  یم  هلـصاف  دوخ  ترطف  زا  جـیردت  هب  هک  تسا  یـسک  ماجرف 
ناطیـش ياـه  هسوـسو  شیوـخ و  سفن  ياوـه  ماد  رد  هک  نآ  زا  سپ  وا  دزارفا .  یم  رب  ار  یچیپ  رـس  ناـیغط و  ملع  وا  تساوـخ  هب  لـمع 
نکمم یـسک  نینچ  ددرگ .  یم  شا  هشیدـنا  راتفر و  روحم  ییایند ،  تاوهـش  اـه و  تذـل  هب  یگدرپس  لد  یتسرپ و  اـیند  دـمآ ،  راـتفرگ 

 . تسا راکشآ  يداضت  ایند  هب  یگتفیش  ادخ و  دای  نیب  هک  ارچ  دشاب ؛  هتشاد  وا  رکذ  ادخ و  دای  هب  یهجوت  شیارگ و  تسین 

نآرق رظنم  زا  رکذ  عناوم 
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نآرق رظنم  زا  رکذ  عناوم 

یگدز و هافر  رکذ ،  عناوم  هلمج  زا   . 1 میشاب .  هتشاد  نآرق  ناگدید  زا  رکذ  عناوم  هب  يا  هراشا  دراد  اج  دیسر  اج  نیا  هب  نخـس  هک  لاح 
هللا و رکذ  نع  مکدالوءاال  مکلاومءا و  مکهلت  ونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  دـیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  تسا .  اـیند  هب  یطارفا  هجوت 
و دنکن ،  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتنادنزرف  لاوما و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( 112 ( ؛  نورساخلا مه  کئلوءاف  کلذ  لعفی  نم 

زاغآ زا  تسا .  يرطف  يرما  راگدرورپ ،  هب  هجوت  یتسرپ و  ادخ  دیحوت ،  هب  شیارگ  دـنناراک .  نایز  دوخ  نانآ  دـننک ،  نینچ  هک  یناسک 
اب دسانشب و  ار  دوخ  راگدیرفآ  هک  تسا  نیمه  دراد  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  رکف  هک  ییاه  هشیدنا  زا  یکی  لقع ،  يورین  یگتفکش 

دادعت الومعم  يرـصع  ره  رد  دننیزگ و  یم  رب  ار  میلـس  لقع  ترطف و  هار  یکدنا  هورگ  یهلا ،  ناربمایپ  ياه  شـشوک  همه  اب  لاح و  نیا 
نیا رب  دنریگ .  یم  دـنپ  كدـنا  هچ  ( 113 ( ؛  نورکذـت ام  الیلق  دـیامرف :  یم  تقیقح  نیمه  هب  هراشا  اـب  دـنوادخ  تسا .  رتشیب  ناـهارمگ 
یم هدولآ  ار  ناسنا  حور  دالوا ،  لاوما و  هب  دـح  زا  شیب  هجوت  زا  يریگولج  رد  ار  يویند  يدام و  ياه  شیارگ  ریثءات  دـنوادخ  ساـسا ، 

هب دـنامب و  زاب  تایح  یلـصا  فدـه  زا  ناسنا  هک  ددرگ  یم  ثعاب  ادـخ  دای  زا  تلفغ  رگا  درب .  یم  نیب  زا  ار  نآ  يـالج  افـص و  دزاـس و 
رگید یکی   . 2 ددرگ .  لوغشم  دراد  یپ  رد  ار  نادواج  یهابت  دوش و  یم  طوبرم  يویند  هزور  دنچ  دودحم و  تایح  نیمه  هب  هک  یلیاسم 

نع مه  اینذـلا و  ةایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  دـیامرف .  یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا .  تایح  نتفرگن  يدـج  ینیب و  رهاـظ  رکذ  عناوم  زا 
قولخم ار  یتسه  ناهج  نم  ؤم  ناسنا  دنلفاغ .  ترخآ  زا  هک  نآ  لاح  و  دنسانش ،  یم  يرهاظ  ایند  یگدنز  زا  ( 114 ( ؛  نولفاغ مه  ةرخالا 

ره اب  ههجاوم  رد  درذگ و  یمن  یگداس  هب  کچوک ،  دنچ  ره  یعوضوم ،  چیه  رانک  زا  ساسا  نیا  رب  دـناد و  یم  هاگآ  میکح و  ییادـخ 
دـنیب و یم  یفداصت  يروما  ار  ناهج  ثداوح  یقافتا و  يا  هدـیدپ  ار  تایح  نامیا  یب  درف  اـما  دـتفا .  یم  میکح  راگدـیرفآ  داـی  هب  يزیچ 
 ، رکذ عناوم  رگید  زا   . 3 تسا .  لفاغ  راک  ماجنارس  زا  دراد و  هجوت  ایند  یگدنز  رهاوظ  هب  اهنت  وا  درگن .  یم  ناهج  نیا  تیاهن  ار  گرم 

ای و الیبس ،  لوسرلا  عم  تذختا  ینتیل  ای  لوقی  هیدی  یلع  ملاظلا  ضعی  مویو  میناوخ .  یم  هراب  نیا  رد  نآرق  رد  دنتـسه .  هار  مگ  ناتـسود 
متس هک  تسا  يزور  و  ( 115 ( ؛  الوذخ ناسنالل  ناطیـشلا  ناک  ینءاج و  دا  دعب  رکذلا  نع  ینلـضءا  دقل  الیلخ ،  انالف  ذختا  مل  ینتیل  یتلی 

ار ینالف  شاک  نم ،  رب  ياو  مدوب .  هدـیزگرب  یهار  ادـخ  لوسر  اب  شاک  يا  دـیوگ :  یم  دزگ و  یم  نادـند  هب  ار  دوخ  ياـه  تسد  راـک 
هدننک راوخ  هشیمه  ناطیش  و  دوب ،  هدیسر  نم  هب  نآرق  دزن  هک  نآ  زا  سپ  دیناشک  یهارمگ  هب  ارم  هک  دوب  وا  مدوب .  هتفرگن  دوخ  تسود 

 . دندوب یمیمص  رایـسب  تسود  مه  اب  یبا  هبقع و  مان  هب  رفن  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  تسا .  هدوب  ناسنا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  یلو  دوب ،  هتفریذپن  ار  مالـسا  دنچ  ره  تخادنا و  یم  هار  هب  یگرزب  ینامهم  تشگ  یم  زاب  رفـس  زا  هبقع  هاگ  ره 

یمن وت  ياذغ  زا  نم  دومرف :  ربمایپ  ینامهم ،  هرفـس  ندرتسگ  زا  سپ  راب  کی  درک .  یم  توعد  زین  ار  ترـضح  نآ  دوب و  دنم  هقالع  هلآ 
ار وا  دش  علطم  ارجام  زا  یبا ،  شتـسود ،  یتقو  اما  درک .  نینچ  زین  وا  یهد .  یهاوگ  نم  تلاسر  ادـخ و  یگناگی  هب  هک  نآ  رگم  مروخ ، 

نم و  نم ،  ندروآ  مالسا  اب  رگم  دروخب  نم  ياذغ  زا  دوبن  رـضاح  وا  تفگ :  هبقع  يا .  هدش  فرحنم  تناکاین  نییآ  زا  هک  درک  شنزرس 
ربمایپ ربارب  رد  هک  نآ  رگم  موش ،  یمن  یضار  وت  زا  زگره  نم  تفگ :  یبا  دزیخرب .  نم  هرفس  رس  زا  هدروخن  اذغ  یـسک  هک  متـشاد  مرش 

ناکرـشم فص  رد  ردب  گنج  رد  وا  تخاس .  هابت  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  بیترت  نیدب  درک و  نینچ  زین  وا  و  ینک .  نیهوت  وا  هب  یتسیاب و 
تیـصخش يریگ  لکـش  رد  رث  ؤم  لماوع  زا  یکی  کش  نودب  تسا .  هدـش  لزان  وا  نءاش  رد  روکذـم  تایآ  دـش .  هتـشک  درک و  تکرش 

دراذگ و یم  رثا  درف  راتفر  حور و  نهذ و  رد  نانآ  نانخس  راتفر و  و  فرحنم ،  دارفا  اب  ترشاعم  دنتسه .  وا  ناتـسود  نانیـشن و  مه  ناسنا 
هب رکذ  مهم  عناوم  زا  زین  ناسنا  رب  ناطیـش  طلـست   . 4 دوش .  یمن  نآ  هجوتم  صخـش  هک  تسا  یجیردـت  مارآ و  ناـنچ  رییغت  نیا  ـالومعم 

هدش و هریچ  نانآ  رب  ناطیـش  ( 116 ( ؛ . . .  هللا رکذ  مهاسناف  ناطیـشلا  مهیلع  ذوحتـسا  دیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  دـنوادخ  دـیآ .  یم  رامش 
بلـس وا  زا  رایتخا  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،  صخـش  رب  ناطیـش  لماک  طلـست  يانعم  هب  ذوحتـسا  هملک  تسا .  هدرب  ناشدای  زا  ار  ادـخ 

هیلع نیسح  ماما  ددرگ .  قرغ  فارحنا  هانگ و  رد  اه  تدم  دوخ  هدارا  یهاگآ و  اب  هک  دیآ  یم  شیپ  یـسک  يارب  یتقو  تلاح  نیا  دوش . 
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رب ناطیش  انامه  ( 117 ( ؛  میظعلا هللا  رکذ  مکاسنءاف  ناطیـشلا  مکیلع  ذوحتـسا  دقل  دومرف :  دیزی  رکـشل  هب  باطخ  اروشاع ،  زور  مالـسلا ، 
 : دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  تسا ،  زارد  ياهوزرآ  مه  یکی  رکذ ،  عناوم  هلمج  زا   . 5 تسا .  هدرب  ناتدای  زا  ار  ادخ  هدش و  هریچ  امش 
 ، دنک ناشمرگرـس  اهوزرآ  دنوش و  رادروخ  رب  دنروخب و  ات  ناشراذـگب  ( 118 ( ؛  نوملعی فوسف  لـمالا  مههلی  اوعتمتی و  اولکاـی و  مهرذ 
یم دنریگ ،  رارق  هدافتسا  دروم  تسرد  اج و  هب  رگا  هک  هداد  رارق  ییاهورین  بهاوم و  رشب  يارب  دنوادخ  تسناد .  دنهاوخ  يدوز  هب  سپ 
ابلاغ رشب  هنافـسءاتم  اما  دنزاس .  دابآ  ار  وا  ترخآ  ایند و  دنیآ و  راک  هب  ناسنا  یحور  يونعم و  لماکت  يدام و  هافر  نیمءات  هار  رد  دنناوت 
يدام طوقس  ریسم  رد  دهد ،  رارق  شیوخ  یلاعت  تمدخ  رد  دیاب  ار  هچنآ  اهطیرفت  طارفا و  اب  دنک و  یم  اج  هب  ان  هدافتسا  تاناکما  نیا  زا 

هن دشاب ،  يرگن  هدنیآ  اب  یقطنم و  لوقعم و  وحن  هب  رگا  هک  تسا  ندرک  وزرآ  اه  یگژیو  نیا  هلمج  زا  دریگ .  یم  راک  هب  دوخ  يونعم  و 
یم تلفغ  یتخبدب و  لماع  دیآ ،  رد  زارد  رود و  ياهوزرآ  تروص  هب  درذگب و  دح  زا  لماع  نیا  یتقو  اما  تسا .  مزال  هکلب  دیفم ،  اهنت 
عبتا انرکذ و  نم  هبلق  انلفغءا  نم  عطت  و ال  دیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ  تسناد .  رکذ  مهم  عناوم  زا  دیاب  زین  ار  یتسرپاوه   . 6 ددرگ . 

و دـشیدنا ؛  یمن  يوریپ  دوـخ  سوـه  زا  میا و  هتخاـس  لـفاغ  دوـخ  داـی  زا  ار  شبلق  هـک  سک  نآ  زا  و  ( 119 ( ؛  اـطرف هرمءا  ناـک  هاوه و 
یتسرپ و ادـخ  يراگزاس  ( 120  . ) دـنک یم  مورحم  تسا  یناسنا  یلاع  تافـص  همه  هب  هجوت  همـشچرس  هک  ادـخ  داـی  زا  ار  وا  یتسرپاوه 

ایند هب  یگتـسب  لد  تسا و  داضت  رد  یتسرپ  ادـخ  اب  یتسرپ  ایند  هک  دوش  یم  هتفگ  رگا  یعامتجا  يدرف و  ياه  تیلاعف  اـب  ییارگ  ترخآ 
یعامتجا یصخش و  فیاظو  هب  دشکب و  تیلاعف  شالت و  راک و  زا  تسد  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادب  ددرگ .  یم  ادخ  دای  زا  تلفغ  ثعاب 

ایند هب  یگتـسب  لد  تبحم و  تسا  تلفغ  بجوم  شهوکن و  دروم  هچنآ  دنک .  مارح  دوخ  رب  ار  ایند  ياه  تمعن  ذـیاذل و  دزادرپن و  دوخ 
نیمءات تسا .  توافتم  ایند  هب  یگتفیش  قشع و  یگتـسب ،  لد  اب  شالت ،  راک و  يویند و  يدام و  ياهزاین  نیمءات  فیاظو و  ماجنا  تسا . 

هب ور  نیا  زا  تسا .  هدرک  بجاو  ناسنا  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یفیاظو  زا  شالت  راک و  یگدـنز و  هرادا  لالح و  يزور  اه و  يدـنمزاین 
هعماج تمارک  تزع و  ظفح  بجوم  شالت  راک و  هوالع ،  هب  مینک .  شالت  دیاب  زین  اه  هنیمز  نآ  رد  دنوادخ ،  رما  لاثتما  تعاطا و  ناونع 

نآ درک ؟  یمن  راـک  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤـم  ریما  رگم  ددرگ .  یم  ناـگناگیب  هـب  یگتـسباو  مدـع  لالقتـسا و  و  راـفک ،  ربارب  رد  یمالـسا 
بسک و ور  نیا  زا  دندومن .  ارقف  فقو  ار  اهنآ  دـندرک و  ایحا  یناوارف  ياه  ناتـسلخن  بآ و  ياه  هاچ  اه ،  تانق  دوخ  تسد  هب  ترـضح 

رـس زا  رگا  هکلب  ددرگ ،  یمن  وا  زا  تلفغ  دنوادخ و  دای  رکذ و  عنام  اهنت ،  هن  دوخ  هب  دوخ  یعامتجا ،  يدرف و  ياه  تیلاعف  ماجنا  راک و 
دناوت یم  دوخ  دندرگ ،  دنمرهب  یمالـسا  هعماج  نادـنمزاین و  ارقف و  ناسنا  تیلاعف  جـیاتن  زا  و  دـشابن .  ایند  هب  یگتـسب  لد  تبحم  قشع و 

ریگ و رد  هک  تسا  نیا  هب  ناسنا  تفارـش  دوب .  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  دشاب ؛  وا  نامرف  زا  تیعبت  ادـخ و  هب  قشع  هرمث  هجیتن و 
رد زین  مالـسا  دـشاب .  ادـخ  هب  شهجوت  هرمزور ،  یگدـنز  تیلاعف و  راک و  هب  لاغتـشا  نیع  رد  داضتم و  ياه  شهاوخ  اه و  تساوخ  راد 

يزیچ ره  دشاب و  ادخ  هب  ناشهجوت  یگدنز  نو  ؤش  همه  رد  هرمزور و  ياه  تیلاعف  نمـض  رد  هک  تسا  ییاه  ناسنا  نینچ  شرورپ  ددص 
يا هشوگ  رد  طقف  دنزادرپن و  یگدنز  راک و  هب  دنهدن و  هداوناخ  لیکـشت  دـنریگ و  هرانک  عامتجا  زا  هک  نیا  هن  دـنهاوخب ،  ادـخ  يارب  ار 
ياج رد  ار  يراک  ره  دشاب و  دنوادخ  دای  هب  تیلاعف ،  شالت و  نیع  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  رنه  دنیوگب .  رکذ  دـنریگب و  تسد  هب  حـیبست 

 . تسا گنهآ  مه  دنا  هدومرف  توالت  شیوخ  هبطخ  هعیلط  رد  ترضح  هک  رون  هروس  هیآ 36 و 37  اب  تشادرب  نیا  اقافتا  دهد .  رارق  دوخ 
بسک و دیامرف  یم  هکلب  دنزادرپ ،  یمن  راک  بسک و  هب  نادهاز ،  نازیخ و  رحـس  نارادیب و  بش  هک  دیامرف  یمن  دنوادخ  تایآ  نیا  رد 

يایلوا يارب  یعامتجا  ياه  تیلاعف  ماجنا  راک و  بسک و  سپ  دزاس ؛  یمن  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  اهنآ  یگدـنز  هرمزور  ياه  تیلاعف  راک و 
راد ریگ و  رد  نانآ  هک  تسا  نیا  دراد  یمن  زاب  ادـخ  داـی  زا  ار  ناـنم  ؤم  تراـجت  بسک و  هک  نیا  رـس  تسا .  هدـش  هتفرگ  ضورفم  ادـخ 

تیاعر ار  مارح  لالح و  ور  نیا  زا  تسا .  اهنآ  يزور  هدننک  نیمءات  قازر و  دنوادخ  هک  دـنناد  یم  دـنراد و  هجوت  ادـخ  هب  راک  بسک و 
طابترا دنوادخ  تروص ،  نیا  رد  دـننک .  ادا  ار  نانآ  قوقح  دـننکن و  تنایخ  فاحجا و  ملظ و  نارگید  قح  رد  دـننک  یم  یعـس  هدومن و 

هک دراذگ  یمن  دنادرگ و  یم  هجوتم  دوخ  هب  ار  نآ  دش ،  هجوتم  يرگید  ياج  هب  ناشلد  رگا  دنک و  یم  رت  مکحتـسم  دوخ  اب  ار  اهنآ  لد 
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هلحرم نیا  هب  میهاوخب  رگا  ام  تسا .  راوشد  رایسب  هلحرم  نیا  هب  ندیسر  هتبلا  ددرگ .  ایند  هب  اهنآ  تبحم  یگتـسب و  لد  ثعاب  ایند  رهاوظ 
زا زین  یعامتجا  ياه  تیلاعف  ماجنا  راک و  بسک و  هب  نتخادرپ  ماگنه  رد  یتح  میـشاب و  وا  دای  هب  سونءاـم و  ادـخ  اـب  هتـسویپ  هک  میـسرب 
زا نتـساک  ياه  هار  زا  یکی  نیا ،  رد  میهاـکب .  نآ  تورث  اـیند و  هب  دوخ  هقـالع  تبحم و  زا  مینک  یعـس  دـیاب  میدرگن ،  لـفاغ  دـنوادخ 
امم اوقفنت  یتـح  ربـلا  اولاـنت  نل  دوـمرف :  دـنوادخ  هک  ناـنچ  میراد ،  یم  تسود  هک  تسا  ییاـهزیچ  قاـفنا  نآ ،  تورث  اـیند و  هب  تبحم 

داجیا ادخ و  اب  سنا  ناهاوخ  هک  یـسک  دینک .  قافنا  دیراد  تسود  هچنآ  زا  ات  دیـسر  دیهاوخن  يراکوکین  هب  زگره  ( 121 ( ؛ . . .  نوبحت
دراد و هقالع  اهنآ  هب  هک  ار  یتمیق  نارگ  يایـشا  هدروآ و  تسد  هب  شالت  تمحز و  اب  ار  هچنآ  دـیاب  تسا ،  دـنوادخ  اـب  تبحم  یتسود و 

رگا ددرگن و  ماقم  تسپ و  هتسب  لد  دنک  یعس  دیاب  ناسنا  یعقاو ،  رکذ  ماقم  هب  ندیسر  يارب  دشخبب .  نارگید  هب  دروآ ،  یم  یگتسب  لد 
زا دـیاب  نینچ  مه  دور .  رانک  دوخ  ماقم  تسپ و  زا  وا  عفن  هب  دـنک ،  تمدـخ  هعماج  اب  دـناوتب  رتهب  هک  تفای  دوخ  زا  رت  هتـسیاش  ار  یـسک 
 ، تسا وا  هیامرس  نیرتدنمشزرا  هک  دوخ  يوربآ  زا  دوش  رضاح  دمآ ،  شیپ  یتصرف  رگا  دنک و  هدافتسا  مدرم  هب  تمدخ  يارب  دوخ  ناوت 

نوچ مه  اهنآ  هب  یگتخابلد  اریز  دزابن  روما  نیا  زا  کی  چیه  هب  لد  هک  تسا  مزلتـسم  رکذ  ماود  هک ،  نیا  هصالخ  درذـگب ،  ادـخ  هار  رد 
 . دریگ یم  ار  برق  ماقم  ادخ و  يوس  هب  وا  زاورپ  يولج  ددنب و  یم  ار  وا  ياپ  يریجنز 

دنوادخ هب  مئاد  هجوت  ناکما  یسررب 

یگدنز اب  هنوگچ  قیمع  الاب و  تیفیک  اب  رکذ  موادت  هک  تسا  اج  نیا  شسرپ  اما  تسا ،  هدش  یناوارف  شیاتـس  حدم و  رکذ  ماد  زا  هچرگ 
ؤـسم ریاس  ماـجنا  راـک و  بسک و  سرد و  لیـصحت و  هب  لاغتـشا  نیع  رد  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ؟  عمج  لـباق  راـگزاس و  ناـسنا  هرمزور 

ییاهراک هب  هک  یـسک  دـشاب و  هعلاطم  رد  زکرمتم  وا  ساوح  همه  دـیاب  تسا  هعلاطم  لوغـشم  هک  یـسک  دوب ؟  زین  ادـخ  داـی  هب  اـه  تیلو 
و دشاب ؟  زین  ادخ  دای  هب  تالاغتشا  نآ  ماجنا  نیع  رد  دناوت  یم  هنوگچ  درادن ،  ادخ  هب  هجوت  تدابع و  اب  یتیخنس  چیه  هک  تسا  لوغـشم 
زا شیاتـس  حدم و  رب  يا  هدیاف  هچ  تسین ،  رـسیم  مدرم  مومع  يارب  هرمزور  فیاظو  اه و  تیلو  ؤسم  ماجنا  اب  ادخ  هب  هجوت  نیب  عمج  رگا 
نو ؤش  همه  رد  یموصعم  ریغ  صخـش  دراد  ناکما  اتوبث  ایآ  هک  دـید  دـیاب  ـالوا  هلءاـسم ،  نیا  یـسررب  رد  دوش ؟  یم  بترم  رکذ  موادـت 
رما نیا  لـمع ،  ماـقم  رد  اـیآ  هک  دوش  یـسررب  دـیاب  يرما ،  نینچ  ناـکما  تروص  رد  ددرگن .  لـفاغ  وا  زا  دـشاب و  ادـخ  داـی  هب  یگدـنز 
زین شـسرپ  نیا  خـساپ  رگا  دنـشاب ؟  ادـخ  دای  هب  لاح  همه  رد  دـنناوت  یم  يدودـح  ات  زین  يداع  دارفا  ای  دراد ،  يردان  دارفا  هب  صاصتخا 

رد توبث ،  ماقم  ظاحل  زا  اما  دشاب ؟  ادخ  دای  هب  هراومه  ات  دنکب  دـیاب  هچ  ناسنا  هک  دـسر  یم  لا  ؤس  نیا  هب  تبون  هاگ  نآ  دـشاب ،  تبثم 
تایآ و دراد .  راعـشا  نآ  رب  زین  هبطخ  نیا  هعیلط  هک  ناـنچ  تسین ،  يدـیدرت  دـنوادخ  هب  میراد  هجوت  رکذ و  زا  ندوب  رادروخ  رب  ناـکما 

هراشا هرم  زور  یگدـنز  رد  ییاـه  هنومن  هب  ناوت  یم  نهذ  هب  هلءاـسم  نیا  تیوقت  يارب  دنتـسه .  بلطم  نیا  دـی  ؤم  عومجم  رد  زین  تیاور 
ناسنا دراد و  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  ساوح  رکذ و  رکف و  مامت  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلیاسم  یگدـنز  رد  یهاگ  لاـثم ،  يارب  درک ؛ 
هدرکان يادخ  یسک  رگا  ددرگ .  یمن  وا  هرمزور  ياه  تیلاعف  ماجنا  عنام  یگشیمه  هجوت  نیا  لاح  نیع  رد  اما  تسا ،  اهنآ  رکف  رد  مادم 

دنک و یمن  شومارف  ار  وا  زاب  شزیزع ،  گرم  زا  سپ  اه  لاس  یسک  یهاگ  یتح  دنک .  یم  ادیپ  یعضو  نینچ  دوش .  التبم  يزیزع  غاد  هب 
ار ناشزیزع  زونه  اه  لاس  زا  سپ  ادهش ،  ناردام  هداوناخ و  زا  يرایسب  دتفا .  یم  شزیزع  دای  هب  هتشاد ،  قلعت  وا  هب  هک  يزیچ  ره  ندید  اب 

دنتسه زین  ناش  هدرک  رفس  زیزع  دای  هب  لد  هت  رد  اما  دنلوغشم ،  دوخ  فیاظو  یگدنز و  هرمزور  روما  هب  هچرگ  نانآ  دنا .  هدرکن  شومارف 
یـسورع جاودزا و  مسارم  رد  دننک و  یم  اپ  رب  ینامداش  مسارم  یتیعـضو  نینچ  رد  یتح  دوش .  یمن  اهنآ  ياه  تیلاعف  عنام  هجوت ،  نیا  و 

تیلاعف ماجنا  ماگنه  رد  دوشن  هک  تسین  نانچ  نیاربانب  دنتـسه .  زین  ناشزیزع  دای  هب  لد  يافرژ  زا  لاح  نیع  رد  یلو  دنیوج ،  یم  تکرش 
کی زا  دـشاب .  لاحم  هرمزور  تالاغتـشا  اب  هجوت  نآ  عمج  تشاد و  اه  تیلاعف  نیا  هزوح  زا  جراخ  يزیچ  هب  رمتـسم  هجوت  هرمزور  ياـه 

زره یگدنکارپ و  زا  دشخب و  یم  یگنهامه  تدـحو و  یعون  یگدـنز  ياه  تیلاعف  هب  يرمتـسم  هجوت  نینچ  تفگ  ناوت  یم  یتح  رظن ، 
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هدنکارپ رگید  يوس  زا  میراد .  رکف  زکرمت  هب  زاین  هعلاطم ،  دـننام  اهراک ،  زا  يرایـسب  رد  ام  وس  کی  زا  دـنک .  یم  يریگولج  ورین  نتفر 
هراومه مینک  تداع  هک  میـشاب  هتـشاد  دوخ  تاهجوت  يارب  يروحم  ام  لاح  درب .  یم  نیب  زا  ار  ناسنا  يرکف  زکرمت  یگدـنز  ياه  يراک 

لوح رکف  نتفای  زکرمت  هجوت و  دای و  رارمتـسا  یمه  میـشاب ،  ادـخ  دای  هب  هراومه  مینک  تداـع  ینعی  مییاـمن  زکرمتم  نآ  رب  ار  ناـمهجوت 
رد میناوت  یمن  ام  تسین .  رـسیم  ام  يارب  مه  زا  لقتـسم  رما  ود  رد  رکف  زکرمت  هتبلا  ددرگ .  یم  ساوح  یگدـنکارپ  عنام  تباـث ،  يروحم 

یمن ناسنا  هچرگ  اما  میدرگن .  لـفاغ  وا  زا  مینک و  زکرمتم  زین  یهلا  سدـق  تحاـس  رب  ار  ناـمرکف  هجوت و  یهلا ،  ریغ  روما  هب  هجوت  نیع 
مه نآ و  کی  رد  دناوت  یم  ناسنا  هک  هدش  تباث  یسانش  ناور  رد  یلو  دنادرگ ،  زکرمتم  زیچ  ود  رب  الماک  ار  دوخ  هجوت  نامز  مه  دناوت 

دارفا ینهذ  تردق  توافت  ظاحل  هب  اهنآ ،  هرتسگ  اه و  كرد  نآ  دادعت  هتبلا  دشاب .  هتـشاد  كاردا  دنچ  دنک و  هجوت  زیچ  دنچ  هب  نامز ، 
دشاب هتشاد  هجوت  زین  دنوادخ  هب  لد  قمع  رد  یگدنز ،  هرمزور  ياهراک  هب  لاغتـشا  ماگنه  رد  ناسنا  هک  نیا  نیا ،  ربانب  تسین .  ناسکی  ، 

 . دوش یم  تفاـی  نآ  ریظن  یناوارف  ياـه  هنومن  يویند ،  ياـه  تبحم  اـه و  هجوت  هزوـح  رد  تسین و  باوصاـن  ینخـس  لوقعماـن و  يرما  ، 
دنتسه و وا  دای  هب  لاح  همه  رد  یگدنز ،  فلتخم  روما  هب  لاغتشا  نیع  رد  دنراد و  یـسک  هب  يدیدش  تبحم  هقالع و  هک  یناسک  دنناوارف 

دنچ هب  مات  هجوت  نتـشاد  دوش  یمن  رـسیم  هچنآ  تسین .  نکمم  ریغ  يرما  زیچ  دـنچ  هب  ناـمزمه  هجوت  ور  نیا  زا  دـننک ،  یمن  شـشومارف 
نیرمت تیاضر و  اب  تسا و  راوشد  رایـسب  زین  زیچ  کی  رد  نتفای  زکرمت  یتح  يداع  دارفا  يارب  هتبلا  تسا .  مه  زا  لقتـسم  توافتم و  زیچ 

لماک بلق  روضح  اب  زامن  تعکر  ود  یتح  هک  تسا  راوشد  رایسب  يداع  دارفا  يارب  دندرگ .  یم  رداق  راک  نیا  رد  هک  تسا  موادم  دایز و 
نیا هب  تالاح  همه  رد  دـنوادخ  هب  هجوت  تروص ،  ره  رد  دنـشاب .  هتـشادن  دـنوادخ  ریغ  هب  یهجوت  چـیه  نآ  ماجنا  ات  زاغآ  زا  دـنناوخب و 
دنک یم  تیافک  دح  نیمه  ام  يارب  هکلب  دـشاب ،  ادـخ  دای  رد  زکرمتم  الماک  شهجوت  دوخ  ياهراک  ماجنا  رانک  رد  ناسنا  هک  تسین  انعم 
عنام هرمزور  ياهراک  اه و  تیلاعف  مینکن و  شومارف  ار  ادخ  زین  ام  دـنک ،  یمن  شومارف  ار  وا  هداد و  تسد  زا  يزیزع  هک  یـسک  نوچ  هک 

هجوت دـیاب  نینچ  مه  تسا .  نیرمت  شالت و  دـنمزاین  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  هک  مینک  شومارف  دـیابن  هتبلا  ددرگن .  دـنوادخ  هب  اـم  هجوت 
دـشر لامک و  بجوم  وا  هب  هجوت  ندوب و  ادـخ  دای  هب  دراد .  دوجو  لماعت  یناسنا  لاـمک  بتارم  یحور و  تـالاح  نیب  هک  میـشاب  هتـشاد 

یم رتـالاب  زین  دـنوادخ  هب  هجوت  تیفیک  تیمک و  دوش  رتـشیب  سفن  لاـمک  هجرد  هچ  ره  رگید  يوـس  زا  ددرگ ؛  یم  ناـسنا  سفن  حور و 
همادا لباقتم  رثءات  ریثءات و  نیا  بیترت  نیمه  هب  و  دروآ ؛  یم  هارمه  هب  ار  سفن  لامک  زا  يرتالاب  هبترم  هجوت ،  رتالاب  هبترم  نیا  زاـب  دور . 
راکذا اب  ار  هجوت  دای و  نآ  رگا  دوش ،  یم  هدنز  شلد  رد  ادـخ  دای  دـیآ و  یم  رب  شیوخ  فیاظو  ماجنا  ددـص  رد  ناسنا  یتقو  دـبای .  یم 

لد رد  ادـخ  هب  تبحم  تشگ ،  رقتـسم  تفای و  ماود  ادـخ  اب  سنا  یتقو  و  دـنک ،  یم  ادـیپ  سنا  ادـخ  اب  دـیامن ،  تیوقت  تادابع  یظفل و 
ارب هچنآ  میتفگ  هک  ناـنچ  دـنک .  شومارف  ار  وا  دـناوت  یمن  دـتفا و  یم  بوبحم  داـی  هب  دوخ  هب  دوخ  هدـنب ،  سپ  نآ  زا  دـیآ و  یم  دـیدپ 
رد زین  ترضح  هدش و  هراشا  رما  نیا  هب  زین  نآرق  رد  تسا .  يدابع  مظنم  همانرب  نتـشاد  یظفل و  راکذا  دراد  تیمها  راک  زاغآ  رد  کلاس 

نیا رد  نوچ  دنلوغـشم ؛  ادخ  حیبست  هب  زور  هنابـش  لوط  رد  هک  تسین  نیا  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  دنا .  هدرک  هراشا  نآ  هب  هبطخ  نیا  هعیلط 
همانرب نینچ  رگا  تسا .  حـیبست  تدابع و  يارب  مظنم  همانرب  نتـشاد  كالم  هکلب  دـننام ،  یم  زاب  دوخ  یعامتجا  فیاظو  رگید  زا  تروص 

يا هلحرم  هب  ناسنا  دبای ،  موادت  ددرگ و  تیوقت  رگا  هک  دنام  یم  یقاب  لد  رد  هک  تسا  یهجوت  دای و  نآ ،  رثا  دـشاب ،  هتـشاد  دوجو  يا 
 . دوش یمن  لفاغ  دنوادخ  دای  زا  يا  هظحل  هک  دسر  یم 

نآ راک  هار  ادخ و  هب  هجوت  تدابع و  رارمتسا 

هب ياـب  تسا و  راوشد  سیفن  شزرا و  اـب  ياـهزیچ  ندروآ  تسد  هب  اـما  دـنیآ ،  یم  تسد  هب  یتحار  هب  رادـقم  یب  شزرا و  یب  ياـهزیچ 
يورخا و تداعـس  نیمءات  رد  هک  ینایاش  ریثءات  ادـخ و  رکذ  ییالاو  شزرا و  هب  هجوت  اب  ور  نیا  زا  درک .  شالت  دـیاب  اهنآ  ندروآ  تسد 

هتشر کی  رد  دهاوخب  یسک  رگا  هک  نانچ  دنک ؛  شالت  نیرمت و  اه  لاس  دیاب  دوش ،  رکذلا  مئاد  دهاوخب  یسک  رگا  دراد ،  ناسنا  يویند 
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هتـساوخ زا  يرایـسب  هب  ندیـسر  يارب  هک  هنوگ  نامه  ام  دسرب .  دوخ  هتـساوخ  هب  ات  دنک  شالت  نیرمت و  اه  تدم  دـیاب  دوش ،  نامرهق  يا 
هک تسین  نانچ  مینک و  شالت  دیاب  زین  يورخا  تالامک  هب  ندیسر  يارب  میـسرب ،  اهنآ  هب  ات  میـشک  یم  تمحز  اه  لاس  دوخ  ییایند  ياه 

ددص رد  هراومه  دیاب  مینک .  یط  هبـش  کی  ار  هلاس  دص  هر  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  دـیابن  زین  هار  نیا  رد  میبای .  تسد  اهنآ  هب  یتحار  هب 
رگا تفرگ .  رظن  رد  تاداـبع  يارب  رمتـسم  مظنم و  يا  هماـنرب  دوب و  يونعم  ياـه  یگدولآ  زا  لد  میرح  نتخاـس  كاـپ  ناـهانگ و  كرت 

زا سپ  دناوخب و  نآرق  ءزج  هد  زور  کی  الثم  دنک -  تدابع  دیـشک  شلیم  تقو  ره  دـشاب و  هتـشادن  تدابع  يارب  مظنم  يا  همانرب  ناسنا 
تموادم رارمتـسا و  هب  یباب  یفاک  لوصا  رد  دمآ .  دهاوخن  دیدپ  وا  رد  یهجوت  لباق  لوحت  رییغت و  دنکن -  هاگن  نآرق  هب  هام  نیدنچ  نآ 

یلع ضرفت  نءا  كایا  دنیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باب  نآ  تایاور  زا  یکی  رد  تسا .  هدش  هداد  صاصتخا  لمع  تدابع و  رب 
نینچ مه  يرادرب .  تسد  نآ  زا  هام  هدزاود  ات  ینادرگ و  بجاو  دوخ  رب  ار  یلمع  ادابم  ( 122 ( ؛  الاله رشع  ینثا  اهقرافتف  ۀضیرف  کسفن 

لق نا  لمعلا و  یلع  موادءا  نءا  بحال  ینا  لوقی  امهیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ناک  دنیامرف :  یم  يرگید  تیاور  رد  ترـضح  نآ 
املع و هیـصوت  دـشاب .  مک  هچرگ  مشاـب ،  هتـشاد  تموادـم  لـمع  رب  هک  مراد  تسود  نم  دومرف :  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ( 123 ( ؛
هب شیارب  دشخب و  موادت  رارمتـسا و  ار  نآ  دناوتب  ات  دـنیزگرب  ار  رـصتخم  کبـس  یلمع ،  تدابع و  زاغآ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ناگرزب 

رتالاب هلحرم  هب  نآ  زا  سپ  ددرگن .  نکمم  نآ  موادت  هک  دنک  باختنا  ار  راوشد  نیگنس و  یتدابع  لمع و  نیا  هن  دیآ ،  رد  هکلم  تروص 
هب دنام و  رادیب  ار  یبش  نانیا  رگا  هک  تسین  نانچ  دـشاب .  هتـشاد  تموادـم  نآ  ماجنا  رب  دـنک و  باختنا  ار  يرت  لصفم  لمع  دوش و  دراو 

يارب يا  همانرب  دیاب  دریگب ،  هجیتن  ادخ  دای  رکذ و  زا  دهاوخب  یسک  رگا  دسرب .  هجیتن  هب  دوش و  هتسب  شراب  دنراذگ  زاین  زار و  تدابع و 
نآرق هحفـص  دنچ  ندناوخ  ای  دشاب ،  زور  رد  تدابع  یتعاس  ماجنا  همانرب  نآ  هاوخ  دـنک .  لمع  نآ  هب  لاس  لوط  رد  دـشاب و  هتـشاد  رکذ 

نیا هک  یتقو  دـناوخب .  ار  نآ  زور  ره  دـنیزگرب و  ار  يرکذ  ادـخ ،  يایلوا  دـیتاسا و  زا  یکی  رظن  دیدحالـص و  اب  اـی  دـشاب و  زور  ره  رد 
رکذ تدابع و  فرـص  ار  يرتشیب  تقو  دـناوت  یم  وا  ددرگ و  یم  راومه  تحار و  ناسنا  يارب  رکذ  تدابع و  ماـجنا  تفاـی ،  همادا  هماـنرب 

یم هدوشگ  شیور  هب  رون  زا  يرتشیب  ياه  هنزور  هک  دبای  یم  رد  جیردت  هب  ناسنا  یتدابع ،  همانرب  هب  نداد  موادـت  هانگ و  كرت  اب  دـنک . 
يدابع ياه  همانرب  نیرتهب  هتبلا  دشاب .  هجوتم  ادخ  هب  تالاح  همه  رد  هتشاد و  میاد  رکذ  دناوت  یم  هک  دنک  یم  ساسحا  هتفر  هتفر  دوش و 

و بش .  زا  یشخب  رد  هدجس  تدابع و  هاگماش و  هاگحبـص و  رد  دنوادخ  حیبست  رکذ و  هب  نآرق  هیـصوت  ریظن  تسا ؛  هدش  هیارا  نآرق  رد 
نک و دای  ناهاگماش  نادادماب و  ار  تراگدرورپ  مان  و  ( 124 ( ؛  الیوط الیل  هحبس  هل و  دجساف  لیللا  نم  الیصءا .  ةرکب و  کبر  مسا  رکذا 

ءادبم اب  طابترا  ادخ و  رکذ  رد  یلماک  همانرب  روتسد  نیا  ياتس .  یکاپ  هب  ار  وا  زارد  ياه  بش  نک و  هدجس  وا  ربارب  رد  ار  بش  زا  یشخب 
تسا ترابع  و  بجاو ،  ياهزامن  زا  رتارف  دریگ  یم  ارف  ار  بش  زا  یشخب  هک  یتدابع  حیبست و  نینچ  زا  دوصقم  دیدرت  یب  تشاد .  دوجو 
 . دریگ یم  رظن  رد  اهنآ  يارب  ار  يرمتسم  تدم و  زارد  همانرب  دیآ و  یم  رب  اهنآ  ماجنا  ددص  رد  ناسنا  هک  یبحتسم  راکذا  اهزامن و  زا 

رکذ لها  يارب  اه  باجح  فشک 

اما میتفای .  یم  اهنآ  رد  ار  یتخب  کین  تداعـس و  ياه  هار  میدرک ،  یم  هجوت  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ياه  هیـصوت  تاروتـسد و  هب  ام  رگا 
ياملع مالـسلا و  هیلع  همئا  نانخـس  رد  هک  يزاسدوخ  ياه  هار  اه و  لمعلاروتـسد  هب  یهجوت  هک  هدـش  ثعاب  اـم  یتسه  نود  هک  سوسفا 

نانچ دیسر .  دهاوخ  دوصقم  لزنمرـس  هب  دیدرت  یب  دراد  لوذبم  یفاک  هجوت  تاروتـسد  نیا  هب  ناسنا  رگا  میـشاب .  هتـشادن  هدمآ ،  ینابر 
رد ترضح  شیامرف  قبط  هک  دندیسر  یناسنا  يالاو  لامک  یلاعت و  زا  يا  هلحرم  هب  دندرک و  یط  ار  هار  نیا  رکذ  لها  ادخ و  ناتسود  هک 

اوجن اهنآ  لقع  رکف و  اب  هک  دراد  هجوت  تیانع و  نانآ  هب  نادنچ  دـنیزگ و  یم  رب  دوخ  يارب  ار  نانآ  ینارود  ره  رد  دـنوادخ  هبطخ ،  نیا 
ایندلا لهال  کلذ  ءاطغ  اوفـشکف  دنادرگ :  یم  اونـش  انیب و  ار  ناشـشوگ  مشچ و  دیاشگ و  یم  ناشیور  هب  ار  هدـیدان  ياه  هار  دـنک و  یم 

ماجنارس خزرب و  ملاع  دنتفای و  عالطا  بیغ  ملاع  رب  نانآ  هک  هاگ  نآ  نوعمسی ؛ . . .  ام ال  نوعمـسی  سانلا و  يریال  ام  نوری  مهنءاک  یتح 
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زین مدرم  نامـشچ  ربارب  زا  ار  بیغ  هدـیدان و  ملاع  هدرپ  دـندرب ،  یپ  یهلا  ياه  هدـعو  تیناقح  هب  دـندرک و  هدـهاشم  نایع  هب  ار  ناـیخزرب 
ار راک  ماجرف  دنزاس و  یم  هاگآ  خزرب  بیغ و  ملاع  هب  زین  ار  مدرم  دنا ،  هتفای  عالطا  یکاخ  ملاع  يارو  زا  دوخ  هک  نانچ  دننز و  یم  رانک 

ناهنپ ناییایند  يارب  ار  هچنآ  بیغ و  ملاع  قیاقح  دوخ ،  ياهزردنا  نیـشن و  لد  حیـصف و  نانخـس  هب  نانآ  دننک .  یم  مسجم  ناشربارب  رد 
تدـش رثا  رد  هک  نانآ  دـننازیگنارب .  نانآ  رد  ار  ترخآ  ملاع  هب  لیم  تشز و  رادرک  ماجرف  زا  ساره  میب و  ات  دـننایامن  یم  مدرم  هب  تسا 

يداع مدرم  هک  دنونـش  یم  ار  ییاهادص  دـنمورحم و  شندـید  زا  مدرم  هک  دـننیب  یم  ار  ییاهزیچ  هدـش ،  زاب  ناشلد  شوگ  مشچ و  نیقی 
ام ءاطغلا  فشک  ول  دومرف :  داد و  ربخ  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  هک  تسا  یماقم  نامه  تلاح  نیا  جوا  دنونشب .  ار  اهنآ  دنناوت  یمن 

لاوحا كرد  زا  ناسنا  سفن  یناوتان  تلع  ددرگ .  یمن  هدوزفا  نم  نیقی  رب  دـنور  راـنک  بیغ  ملاـع  ياـه  هدرپ  رگا  ( 125 ( ؛  انیقی تددزا 
ندیشخب رارمتـسا  موادت و  اب  رکذ  لها  اما  تسا .  يویند  ياه  يدنمزاین  هب  نتخادرپ  ندب و  ریبدت  هب  لاغتـشا  ندب و  هب  نآ  قلعت  ترخآ ، 

نآ دـنا ،  هتخاس  هتـساریپ  ایند  هب  قلعت  زا  یـشان  ياه  یگدولآ  ترودـک و  زا  ار  شیوخ  ياه  لد  يزاسدوخ ،  تضایر و  ادـخ و  رکذ  هب 
تاجن و هار  ود  ره  نانآ  ور  نیا  زا  ددـنب .  یم  شقن  اهنآ  رد  یهلا  قیاقح  هتـشگ و  یهلا  راونا  هاگ  یلجت  هنییآ و  نانآ  ياـه  لد  هک  ناـس 

تیاده نادب  زین  ار  مدرم  ریاس  دنیوپ و  یم  دننیزگ و  یم  رب  ار  تیاده  هار  نیقی  تریصب و  اب  دننک  یم  هدهاشم  حوضو  هب  ار  یتخب  نوگن 
تریـصب مشچ  هب  هک  قیاقح  زا  ار  هچنآ  دـننک ،  یم  وگزاب  ار  دوخ  یـسح  تادـهاشم  مدرم  هک  ناـنچ  مه  ناـنآ  دـننک .  یم  ییاـمنهار  و 

اهنت میلفاغ و  خزرب  ملاع  ترخآ و  دای  زا  الومعم  ام  زا  يرایـسب  دـنهد .  یم  ربخ  اهنآ  هب  دـنا  هدینـش  دوخ  لقع  شوگ  اـب  هدـید و  شیوخ 
هلحرم هب  ادخ  يایلوا  ام ،  سکع  رب  میهد .  یم  ماجنا  نآ  يارب  يراک  انایحا  میتفا و  یم  ترخآ  دای  هب  میور  یم  ناگدرم  ترایز  هب  یتقو 

ایند هب  مه  یهاگن  مین  انمـض  تسا و  ترخآ  ملاع  هب  فوطعم  رتشیب  ناشهجوت  هک  دنا  هدیـسر  ینطاب  دوهـش  يرایـشه و  یهاگآ و  زا  يا 
دارفا نیا  هنومن  دنزاس .  یم  راکـشآ  ار  ناربمایپ  ادخ و  هار  تیناقح  نانآ  تسا .  نارگید  رب  تجح  تمعن و  اهنآ  دوجو  کش  یب  دنراد . 

شراتفر یگدنز و  هک  هللا  ۀمحر  اضر  مالغ  خیـش  جاح  مان  هب  میتشاد  یملاع  دیزی  رد  ام  درک .  ادیپ  ناوت  یم  شیب  مک و  ینامز  ره  رد  ار 
 ، دش یم  راوس  غالا  رب  هک  دجسم  ات  لزنم  ریـسم  رد  یتح  موحرم  نآ  دراد .  هجوت  نآ  هب  اهنت  دنیب و  یم  ار  ترخآ  ملاع  هک  داد  یم  ناشن 
یب دوخ  فارطا  هب  نانچ  دش .  یم  وا  تالاح  هجوتم  یـسک  رتمک  دـناوخ و  یم  ظفح  زا  ار  نآرق  دوب و  لوغـشم  نآرق  هلفان و  ندـناوخ  هب 

هب زامن  فوفص  مدرم و  دید  یم  دش و  یم  دجسم  دراو  هک  یماگنه  دش .  یمن  هجوتم  دندرک ،  یم  مالـس  وا  هب  رگا  یهاگ  هک  دوب  هجوت 
راک یب  زامن  زا  لبق  ارچ  اه ! هدیزرمآ  ردپ  تفگ :  یم  دش .  یم  تحار  دنتـسه  ندز  فرح  مرگرـس  رکذ ،  اعد و  هلفان و  هب  لاغتـشا  ياج 
یم یهاتوک  تسا  بجاو  فورعم  هب  رما  هک  ییاج  رد  یتح  امدیناوخب  هلفان  دیوش  دنلب  دنربب ؟  تشهب  هب  ار  امش  دیـسرت  یم  دنا ،  هتـسشن 

ار تابحتسم  مدرم  هک  نیا  زا  اضر  مالغ  خیش  جاح  موحرم  اما  مینک .  یمن  فورعم  هب  رما  نارگید ،  راک  رد  تلاخد  مدع  هناهب  هب  مینک و 
یتحاران و لیلد  دـنناوخب .  هلفان  هک  داد  یم  رکذـت  اهنآ  هب  تینابـصع  اب  داد و  یم  تسد  زا  تقاط  دـش و  یم  تحاران  دـنداد  یمن  ماـجنا 
رد دنهد .  یم  تسد  زا  یناسآ  هب  ار  یمیظع  تفگنه و  هیامرـس  هچ  مدرم  هک  درک  یم  كرد  دید و  یم  ار  تقیقح  هک  نیا  وا  تینابـصع 
اما تسا ،  ینان  همقل  دنمزاین  هدمآ و  گنت  هب  یگنـسرگ  زا  هک  دندوب  يا  هنـسرگ  نوچ  دنتخادرپ ،  یمن  رکذ  هلفان و  هب  هک  یمدرم  وا  رظن 

دنراد جایتحا  اه  هلفان  نیا  هب  دح  هچ  ات  مدرم  هک  دید  یم  وا  دنا ! هداهن  شربارب  رد  ذیذل  ياذغ  زا  رپ  یفرظ  هک  تسا  لفاغ  درادـن و  هجوت 
يارب یشیدنا  تحلصم  يزوس و  لد  تهج  هب  هک  تشاد  اج  نیاربانب  دنلفاغ .  لاح  نیع  رد  و  دراد ،  ناشترخآ  ایند و  يارب  يریثءات  هچ  و 

دوب یناسک  هتسجرب  زراب و  هنومن  هللا  ۀمحر  ییابطابط  همالع  موحرم  نینچ  مه  دوش .  تحاران  ینابـصع و  ددرگ و  هدرزآ  شحور  مدرم ، 
ناشهجوت هک  داد  یم  ناشن  ناشیا  راتفر  تالاح و  دش .  یمن  عطق  دنوادخ  زا  ناشهجوت  يا  هظحل  دندوب و  ادـخ  اب  تولخ  رکذ و  لها  هک 

هـسلج رد  دش .  یم  هتـساک  ادخ  هب  ناشیا  هجوت  زا  نوچ  دنک ،  وگتفگ  دیوگب و  نخـس  یـسک  اب  دوبن  لیام  نادنچ  تسا و  رگید  ياج  هب 
وگتفگ راوگرزب  نآ  اب  ور  رد  ور  یـسک  رگا  و  تخود ،  یم  فقـس  هب  ار  شهاگن  رتشیب  درک و  یمن  هاگن  نادرگاش  هب  ـالومعم  تسرد ، 

هب یهاگ  یتح  دـنامب .  یقاب  دـنوادخ  هب  شهجوت  هک  دوب  نیا  يارب  اـهراتفر  نیا  درک .  یمن  هاـگن  شنامـشچ  هب  همـالع  موحرم  درک  یم 
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رد هراومه  دندز و  یم  فرح  رـصتخم  مک و  یلیخ  ناشیا  دندش .  یمن  هجوتم  دندوب و  دوخ  ملاع  رد  ناشیا  اما  دندرک ،  یم  مالـس  ناشیا 
 . دندوب هجوت  رکذ و  لاح 

سفن هبساحم  تیمها 

اج تبسانم  نیمه  هب  تسا .  شیوخ  راتفر  یـسررب  سفن و  هبـساحم  دنرامـش ،  یم  رب  رکذ  لها  يارب  ترـضح  هک  ییاه  یگژیو  هلمج  زا 
یـسک رب  سفن  هبـساحم  تیمها  ترورـض و  میـشاب .  هتـشاد  يا  هراشا  نآ  ترورـض  تیمها و  سفن و  هبـساحم  ثحب  هب  اج  نیا  رد  دراد 

ام يارب  ار  نآ  یتاـیح  هاـگیاج  ترورـض و  هدـش ،  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ و  هب  یلاـمجا  یهاـگن  تـسین و  ناـهنپ 
دزادرپب و شیوخ  راتفر  هبساحم  یـسررب و  هب  زور  ره  نایاپ  رد  ناسنا  هک  دنا  هدرک  شرافـس  ادیکا  زین  قالخا  ياملع  دزاس .  یم  راکـشآ 

هدرک لمع  شیوخ  فیاظو  هب  هک  هدرب  یپ  یسررب  زا  سپ  رگا  هن .  ای  هدرک  لمع  هدوب  وا  هدهع  رب  هک  یتابجاو  یهلا و  فیاظو  هب  درگنب 
یعـس تسا و  هدرک  تیانع  وا  هب  ار  فیاظو  ماجنا  قیفوت  هک  دیوگ  ساپـس  ار  دنوادخ  تسا ،  هدوب  عرـش  نیزاوم  قبط  رب  شراتفر  تسا و 
ماجنا صقان  ار  اهنآ  ای  هدرکن ،  لمع  شیوخ  یهلا  فیاظو  هب  رگا  اما  دهد ؛  همادا  ار  حیحـص  ملاس و  ریـسم  نامه  دـعب  ياهزور  رد  دـنک 

اه یساک  هلفان ،  ياهزامن  صوصخ  هب  تابحتـسم ،  کین و  لامعا  ماجنا  اب  دنک  یعـس  تسا ،  هدیدرگ  هدولآ  فارحنا  شزغل و  هب  هداد و 
زا دـنوادخ  اـت  دـیامن  رافغتـسا  هدرک  شنزرـس  ار  نتـشیوخ  دـنوادخ ،  تیـصعم  ماـجنا  یهلا و  فیاـظو  كرت  ربارب  رد  دـنک و  ناربـج  ار 
ناف موی  لک  یف  هسفن  بساحی  مل  نم  انم  سیل  دـنیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  اما  سفن  هبـساحم  تیمها  هرابرد  درذـگ .  رد  شناهانگ 
رگا سپ  تدسرن  ار  دوخ  باسح  زور  ره  هک  یسک  تسین  ام  زا  ( 126 ( ؛  هیلا بات  هنم و  هللا  رفغتسا  ائیس  لمع  نا  هللا و  دازتسا  انسح  لمع 

هب دهاوخب و  شزرمآ  دنوادخ  زا  هدش ،  بکترم  يدب  راک  رگا  دنک و  بلط  ار  ریخ  لامعا  ندـش  دایز  دـنوادخ  زا  هداد  ماجنا  یکین  لمع 
؟  ءاقمحلا قمحءا  نیسیکلا و  سیکءاب  مکئبنءا  الءا  دنیامرف :  یم  ناشباحصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنک .  تشگزاب  وا  يوس 

ینمت ءاوه و  هسفن  عبتا  نم  ءاقمحلا  قمحءا  و  توملا ،  دـعب  امل  لمع  هسفن و  بساح  نم  نیـسیکلا  سیکءا  لاق :  هللا .  لوسر  ای  یلب  اولاـق 
 . ادخ لوسر  يا  هلب ،  دنتفگ :  باحصا  مزاسن ؟  هاگآ  نانادان  نیرت  نادان  ناکریز و  نیرت  كریز  زا  ار  امـش  ایآ  ( 127 ( ؛  ینامالا هللا  یلع 

دنک لمع  شیوخ  گرم  زا  سپ  يارب  دنک و  یگدیسر  شیوخ  سفن  باسح  هب  هک  تسا  یسک  اه  ناسنا  نیرت  كریز  دومرف :  ترـضح 
 . دنک تساوخ  رد  دنوادخ  زا  ار  دوخ  ياهوزرآ  هتسویپ  دشاب و  شیوخ  سفن  ياوه  وریپ  هک  تسا  یسک  اه  قمحا  نیرت  قمحا  و  ، 

سفن هبساحم  هدیاف 

راثآ دراذـگ  یمن  دـنک و  یم  ناربج  ار  اهنآ  اروف  هدرب ،  یپ  دوخ  ياه  شزغل  هب  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  سفن  هبـساحم  دـیاوف  هلمج  زا 
هب یتـقو  و  تسا ،  هدرک  هاـنگ  ردـقچ  هک  دوش  یمن  هجوتم  دـشکن ،  باـسح  دوـخ  زا  ناـسنا  رگا  دـنامب .  یقاـب  شناور  حور و  رد  اـهنآ 
اب هک  ییاج  ات  دـیآ  یم  دـیدپ  شلد  رد  یهایـس  هطقن  هانگ  ره  اـب  دـنراذگ و  یم  رثا  وا  حور  رد  ناـهانگ  نآ  درکن ،  هجوت  دوخ  ناـهانگ 

یخرب نومـضم  هتکن  نیا  دنام .  یمن  یقاب  نآ  رد  ینارون  يا  هطقن  هک  اسب  هچ  دریگ و  یم  ارف  ار  لد  یکیرات  یهایـس و  ناهانگ ،  شیازفا 
هتکن هبلق  یف  جرخ  لـجرلا  بنذءا  اذا  درک :  هراـشا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تیاور  نیا  هب  ناوت  یم  اـهنآ  هلمج  زا  و  تسا ؛  تاـیاور 
شلد رد  دنک ،  یهانگ  یصخش  هاگ  ره  ( 128 ( ؛  ادبءا اهدعب  حلفی  الف  هبلق  یلع  بلغت  یتح  تداز ،  داز  نا  و  تحمنا ،  بات  ناف  ءداوس ، 

ددرگ و هریچ  شلد  رب  اـت  دریگ  ینوزف  یهایـس  نآ  دـیازفیب ،  هاـنگ  نآ  رب  رگا  دوش و  وحم  دـنک ،  هبوت  رگا  سپ  دـیآ .  رب  هایـس  يا  هطقن 
هایس و ار  شلد  دور و  یمن  نیب  زا  هانگ  ینیوکت  یعقاو و  راثآ  دزادرپن ،  دوخ  سفن  هبـساحم  هب  ناسنا  رگا  يرآ ،  دوشن .  راگتـسر  زگره 
دهن و مه  رب  مشچ  وا  دنیـشنب و  نآ  رب  ییاه  هکل  بترم  دـشوپب و  يدیفـس  سابل  هک  یـسک  دـننام  درادـن .  یهجوت  وا  اما  دـنک ؛  یم  هریت 
ره ترفن  هک  دوش  یم  زیگنا  ترفن  هدولآ و  نانچ  سابل  نآ  اه ،  هکل  ندش  دایز  اب  املـسم  تسا .  هدش  هدولآ  فیثک و  شـسابل  هک  درگنن 
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سفن هبـساحم  كرت  نایز  بیع و  نیرت  گرزب  تسا .  ربخ  یب  لفاغ و  هداهن ،  مه  رب  مشچ  نوچ  ناـسنا  اـما  دزیگنا ،  یم  رب  ار  يا  هدـننیب 
زا رتشیب  ددرگ و  یم  رت  کیرات  رت و  یناملظ  شبلق  هتشگ ،  رت  هدولآ  ناسنا  زور  هب  زور  دنام و  یم  یقاب  حور  رد  هانگ  راثآ  هک  تسا  نیا 
هک دلاب  یم  دوخ  هب  تسا و  هدش  یبوخ  هتـسیاش و  درف  هک  دنک  یم  لایخ  اسب  هچ  درادن و  هجوت  هک  یلاح  رد  دریگ .  یم  هلـصاف  دنوادخ 
یم ورف  یتخبدـب  تواقـش و  هاگترپ  رد  دـنک و  یم  طوقـس  شیپ  زا  شیب  زور  ره  تسا  نیا  تیعقاو  هک  یتروص  رد  مناـنچ ،  نینچ و  نم 
ایآ وگب :  ( 129 ( ؛  اعنص نوبـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندلا و  ةایحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا  الامعءا .  نیرـسخالاب  مکئبنن  له  لق  دطلغ : 

بوخ راک  هک  دـنرادنپ  یم  دوخ  هتفر و  ردـه  هب  ایند  رد  ناشـشالت  هک  دـنا  یناسک  نانآ  منادرگ ؟  هاگآ  مدرم  نیرتراک  ناـیز  زا  ار  اـمش 
يرب دوس  فده  هب  هک  يراک  بسک و  در  نایز  نارـسخ و  دنیامرف :  یم  قوف  تایآ  هرابرد  هللا  ۀـمحر  ییابطابط  همالع  دـنهد .  یم  ماجنا 

دور رده  ناسنا  شالت  ای  دوش و  هتساک  هیامرـس  زا  ای  ددرگن و  لصاح  راک  بسک و  زا  فده  هک  دهد  یم  خر  یماگنه  دریگ ،  یم  ماجنا 
هب دوخ  تکرح  ریـس و  اب  دنک و  مگ  ار  هار  ناسنا  هک  نیا  لثم  هدش ؛  ریبعت  یهابت  ندـش و  مگ  هب  شالت ،  نتفر  ردـه  زا  هفیرـش  هیآ  رد  . 
ای و  هار ،  هب  ییانـشآان  تهج  هب  دای  تسا و  راک  رد  یگدومزآ  ان  تهج  هب  شالت ،  بسک و  رد  ناسنا  ندید  نایز  یهاگ  دـسرن .  دـصقم 
راک نایز  هک  دور  یم  دـیما  نوچ  دراد ،  دوجو  ددرگ  فرط  رب  نارـسخ  نایز و  نیا  هک  نیا  دـیما  تسا .  رگید  هتـساوخان  لماوع  لیلد  هب 

يزیچ هک  تسا  رواب  نیا  رب  دنک و  یم  ررض  تسا ؛  هدرب  دوس  هک  درادنپ  یم  زاب  ار  هتفر  تسد  زا  دریگ و  رس  زا  ار  شراک  ددرگ و  رادیب 
شالت اهنت  ایند  رد  ناسنا  هفیظو  تسین .  شندش  فرطرب  هب  يدیما  هک  تسا  نایز  نارـسخ و  نیرتدـب  نیا  تسا .  هدـشن  شدـیاع  عفن  زج 
یعقاو تداعس  هب  تفای ،  تسد  فده  هب  تفرگ و  رارق  قح  ریسم  رد  رگا  دشاب .  هتـشاد  يا  هتـساوخ  نآ  زج  دیابن  تسا و  تداعـس  يارب 
يدیما نکل  تسا و  هدید  نایز  دوخ  یعس  شالت و  رد  دربن ،  یپ  دوخ  هابتـشا  فارحنا و  هب  دش و  فرحنم  ریـسم  زا  رگا  و  تسا ،  هدیـسر 

وا يارب  قح  زا  يوترپ  هاگ  ره  درک و  يراشفاپ  نآ  رب  تفای و  تسد  قح  ریغ  هب  دـش و  فرحنم  قح  ریـسم  زا  رگا  اما  تسه .  وا  تاجن  هب 
دارفا نیرتراک  نایز  يدرف  نینچ  تخاس ،  راتفرگ  یلهاج  بصعت  ینیب و  گرزب  هب  ار  وا  دیـشک و  نآ  رب  يا  هدرپ  شـسفن  تشگ ،  رهاـظ 
هجوت اب  ( 130  . ) دسرب تداعـس  هب  دور  یمن  راظتنا  تسین و  وا  نارـسخ  نایز و  ندش  فرطرب  هب  يدیما  هک  ارچ  تسا ؛  شالت  لمع و  رد 

دیآ یم  رب  اهنآ  نتخاس  فرطرب  ددص  رد  درب و  یم  یپ  دوخ  ياه  شزغل  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  سفن  هبـساحم  دـیاوف  هلمج  زا  هک  نیا  هب 
راوشد شرادرک  لامعا و  یـسر  باسح  مه  تماـیق  ملاـع  رد  هجیتن  رد  دـنامب و  یقاـب  وا  حور  رد  هاـنگ  ینیوکت  راـثآ  هک  دراذـگ  یمن  و 

مزال و هک  ریبعت  ود  اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ار  تقیقح  نیا  دش .  دهاوخن  هدز  ترسح  هدنکفارس و  هدنمرـش و  دوب و  دهاوخن 
یگدیـسر وت  باسح  هب  هک  نآ  زا  لبق  ( 131 ( ؛  ادغ کباسحل  نوهءا  وهف  بساحت  نءا  لبق  کسفن  بساح  دـنا :  هدومرف  نایب  دـنموزلم ، 

باسح ایند  رد  لامعا  هبـساحم  دـنک .  یم  ناسآ  ار  تمایق  يادرف  باسح  هبـساحم ،  نیا  هک  ارچ  سرب ،  تلاـمعا  باـسح  هب  دوخ  دوش ، 
دیآ رب  دوخ  تافارحنا  اه و  شزغل  ناربج  جالع و  ددـص  رد  دـسرب و  شلامع  باسح  هب  دوخ  ناسنا  رگا  دـنک و  یم  ناسآ  ار  تمایق  زور 

شیاه يراتفرگ  نتشگ  نوزفا  ثعاب  ددرگ و  یم  هتشابنا  مه  يور  ناهانگ  دنکن ،  نینچ  رگا  اما  ددرگ .  یم  کبس  وا  تمایق  زور  باسح 
موی ربکالا  ضرعلل  زهجت  نزوت و  نءا  لبق  کسفن  نز  و  دنیامرف :  یم  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوش .  یم  تمایق  زور  رد 

زیخاتسر زور  رد  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  هضرع  يارب  دنجنـسب و  ار  وت  هک  نآ  زا  شیپ  جنـسب  ار  نتـشیوخ  و  ۀیفاخ ؛  هللا  یلع  یفختال  ضرعت 
زور رد  هک  میدـقتعم  ام  تسا و  ام  يداقتعا  ياهرواب  زا  لامعا  شجنـس  نازیم و  دـنام .  یمن  ناهنپ  دـنوادخ  رب  زیچ  چـیه  هک  شاب  هدامآ 

هک میرگنب  میزادرپب و  ناـملامعا  شجنـس  هب  دوخ  اـم  رگا  لاـح  دـننک .  یم  هسیاـقم  رگیدـکی  اـب  ار  اـم  دـب  کـین و  لاـمعا  هفک  تماـیق 
میدـماین و رب  شیوخ  لامعا  شجنـس  ماقم  رد  رگا  اما  مینک ،  کبـس  ار  نامراب  هک  مینک  یم  شـالت  تسا ،  هدـش  رت  نیگنـس  ناـمناهانگ 

راـچد اوسر و  اـج  نآ  میوش و  یم  رـضاح  یهلا  نازیم  ياـپ  يزور  میدربـن ،  یپ  ناـمحور  رب  اـهنآ  ریثءاـت  هب  میدیجنـسن و  ار  ناـمناهانگ 
 . میدرگ یم  ترسح 

سفن هبساحم  تیفیک 
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سفن هبساحم  تیفیک 

رکذ سفن  هبساحم  تیفیک  لیصفت  هب  ییاج  رتمک  رد  اما  هدش ،  دراو  سفن  هبـساحم  هنیمز  رد  یناوارف  تایاور  تایآ و  میتفگ ،  هک  نانچ 
ولف دـنیامرف :  یم  دـننک و  یم  نایب  لیـصفت  هب  ار  شیوخ  لامعا  رب  رکذ  لها  یـسر  باـسح  تیفیک  ترـضح  هبطخ  نیا  رد  تسا .  هدـش 

ةریغص لک  یلع  مهسفنءا  ۀبساحمل  اوغرف  مهلامعءا و  نیواود  اورشن  دق  ةدوهـشملا و  مهـسلاجم  ةدومحملا و  مهمواقم  یف  کلقعل  مهتلثم 
 . اجیشن و اوجشنف  اهب  لالقتسالا  نع  اوفعضف  مهروهظ  مهرازوءا  لقث  اولمح  اهیف و  اوطرفف  اهنع  اوهن  وءا  اهنع  اورـصقف  اهب  اورمءا  ةریبک  و 

يدـید یم  دوخ  یتسیرگن ،  یم  اراکـشآ  ار  اهنآ  هاگیاج  هدوتـس و  ياه  ماقم  يدرک و  یم  مسجم  ار  رکذ  لها  دوخ  هشیدـنا  رد  رگا   ؛ . .
هدش هدامآ  یسر  باسح  يارب  دنا و  هدوشگ  ار  شیوخ  لامعا  ياه  همان  ناهاوخ ،  ایند  ياه  یبلط  هدایز  اهوهایه و  همه  زا  غراف  نانآ  هک 
هداد نامرف  نادب  هک  یگرزب  کچوک و  لامعا  زا  کی  مادک  رد  هک  دنا  هشیدنا  نیا  رد  نانآ  دـننک .  ناربج  ار  شیوخ  ياه  یهاتوک  دـنا 
دوخ ياه  یهاتوک  هک  یماگنه  نانآ  دنا .  هدیدرگ  بکترم  دنا  هدوب  هدش  یهن  نآ  زا  هک  ار  یلامعا  هچ  ای  دنا و  هدرک  یهاتوک  دنا  هدـش 

 . دنرادن ار  شنتـشادرب  ناوت  هک  دننیب  یم  دوخ  شود  رب  ار  نیگنـس  يراب  دننک ،  یم  لمءات  کی  ره  ماجرف  رد  دـنرگن و  یم  کت  کت  ار 
ار اهنآ  کت  کت  هک  یتقو  اما  دـنکن ،  ساسحا  ار  اهنآ  ینیگنـس  دـیاش  دریگ ،  رظن  رد  اج  کـی  ار  شناـهانگ  اـه و  یهاـتوک  ناـسنا  رگا 

یگدنز ینخـس ،  یهاگ  دوش .  یم  هدنکفارـس  نامیـشپ و  ادـیدش  تفرگ ،  رظن  رد  ار  اهنآ  يورخا  يویند و  یفنم  تاعبت  درک و  هظحالم 
یم دیما  ینخـس  اسب  هچ  و  دزاس ،  یم  فرـصنم  هدـیزگ  رب  هک  يراک  هار و  زا  ار  وا  دریگ و  یم  بطاخم  زا  ار  طاشن  دـیما و  هک  هدـنیوگ 

نانخـس هلمج  زا  و  یـشزغل ،  چیه  دیابن  ور  نیا  زا  دیامن .  یم  راودیما  یگدنز  هب  ار  وا  دـنک و  یم  ضوع  ار  یـسک  تشونرـس  دـنیرفآ و 
ناوت هک  دـندرک  سح  دوخ  شود  رب  ار  ییاه  یهاـتوک  ناـهانگ و  راـب  ینیگنـس  رکذ  لـها  هک  یماـگنه  میرامـشب .  کبـس  ار  هدیجنـسن 

یب دنروآ و  یم  رب  دایرف  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  فارتعا  ماقم  رد  ینامیـشپ و  تدش  زا  دـهد و  یمن  ناشناما  هیرگ  دـنرادن ،  ار  نآ  نتـشادرب 
دنتـسه اه  یکیرات  نشور  ياه  غارچ  تیاده و  ياه  هناشن  قح  هب  هک  ار  نانآ  ادخ  ناگتـشرف  هک  يرگن  یم  هاگان  هب  اما  دـننک .  یم  یبات 

راـچد ادـخ  دوخ  ناگدـنب  یتـقو  هک  تسا  یـصاخ  شمارآ  فطل و  هنیکـس  دـننک .  یم  لزاـن  ناـشیاه  لد  رب  شمارآ  دـنا و  هتفرگرب  رد 
ینارگن اه و  بارطـضا  اهنآ  ات  دنک  یم  لزان  اهنآ  لد  رب  ار  نآ  دنوادخ  دنک ،  یم  هطاحا  ار  نانآ  اهالب  دـنوش و  یم  ینارگن  بارطـضا و 

ؤم لد  رب  یهلا  هنیکـس  لوزن  هیآ ،  دنچ  رد  نآرق ،  رد  تایاور ،  زج  هب  دوش .  نآ  نیزگیاج  شمارآ  دـیما و  ددرگ و  لیاز  نانآ  لد  زا  اه 
دننک ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  دنتساوخ  یم  ربمایپ  هک  یبش  رد  هلمج ،  زا  تسا .  هدش  حرطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلمج  زا  و  نانم ، 

شمارآ ناشیا  هب  درک و  لزان  ربمایپ  بلق  رب  هنیکـس  دنوادخ  درک ،  یم  دـیدهت  ار  ناشیا  هظحل  ره  دوب و  دوهـشم  الماک  ناکرـشم  رطخ  و 
هبحاصل لوقی  ذا  راغلا  یف  امه  ذا  نینثا  یناث  اورفک  نیذلا  هجرخءا  ذا  هللا  هرصن  دقف  هورصنت  الا  دیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ  دیشخب . 

يرای ار  وا  ادـخ  اعطق  دـینکن ،  يرای  ار  ربمایپ )  ) وا رگا  ( 132  . . . ) اهورت مل  دونجب  هدـیءا  هیلع و  هتنیکـس  هللا  لزناف  انعم  هللا  نا  نزحت  ـال 
دندوب روث )  ) راغ رد  هک  هاگ  نآ  دوب ،  نت  ود  زا  مود  رفن  وا  دندرک و  نوریب  هکم )  زا   ) ار وا  دندیزرو  رفک  هک  یناسک  هک  یماگنه  درک ؛ 

اهنآ امش  هک  ینایهاپس  اب  ار  وا  داتسرف و  وا  رب  ار  دوخ  شمارآ  ادخ  سپ  تسا  ام  اب  ادخ  هک  رادم  هودنا  تفگ :  یم  دوخ  هارمه  هب  یتقو  ، 
 . درک دییءات  دیدید  یمن  ار 

رکذ لها  يونعم  تالاح  هاگیاج و 

يور هب  توکلم  ملاع  نامـسآ و  ياهرد  هیف ؛ . . .  مهیلع  هللا  علطا  دعقم  یف  تامارکلا  دعاقم  مهل  تدعءا  ءامـسلا و  باوبءا  مهل  تحتف  و 
ماقم هب  دننک و  یم  زاورپ  یهلا  سدق  ملاع  يانخارف  توکلم و  رون و  يوس  هب  نیمز  نادـکاخ  يانگنت  زا  نانآ  تسا و  هدـش  هدوشگ  نانآ 

یم نانآ  هب  فطل  تمحر و  رظن  اب  نآ ،  رد  دـنوادخ  هک  یماقم  دنراپـس ،  یم  ماگ  هدرک  ایهم  ناـنآ  يارب  ادـخ  هک  دنمـشزرا  یهاـگیاج 
رد ( 133 ( ؛  ردـتقم کیلم  قدـص  دـعقم  یف  رهن .  تاـنج و  یف  نیقتملا  نا  تسا :  تشهب  رد  ناراـگزیهرپ  ماـقم  ناـمه  ماـقم  نیا  درگن . 
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شـشوک شالت و  تهج  هب  نانآ  يرآ ،  دنیاناوت .  یهاشداپ  دزن  نیتسار ،  هاگرارق  رد  اهرهن ،  اه و  غاب  نایم  رد  راگزیهرپ  مدرم  تقیقح ، 
ندرک راهم  دوخ  شکرس  سفن  ندرک  تمالم  شیوخ و  لامعا  هب  یگدیسر  ادخ و  رکذ  رد  تموادم  يزاسدوخ و  رد  دوخ  غیلب  یعـس  و 

رفاو ییاه  هرهب  زین  ایند  رد  هک  یهاگیاج  دنسر .  یم  ترخآ  ملاع  رد  عیفر  یهاگیاج  هب  هدنـشخب ،  يادخ  رـضحم  زا  ترفغم  بلط  نآ و 
رت نوزفا  نوزفا و  قح  ترضح  اب  سنا  رد  ناشقایتشا  دنرب و  یم  ریذپان  فصو  یتذل  نآ  هدهاشم  اشامت و  زا  ددرگ و  یم  ناشبیصن  نآ  زا 
یم رارق  ملاع  راگدرورپ  شیاتـس  دروم  نانآ  تلزنم  دراد و  یپ  رد  ار  ادـخ  تیاـضر  يدونـشخ و  ناـنآ  گنـس  نارگ  شـالت  ددرگ .  یم 

دبای و یم  نیکـست  شمارآ و  یهلا  تمحر  میـسن  ياکنخ  اب  ناشحور  دـننک و  یم  مامـشتسا  ار  یهلا  تمحر  فطل و  هحیار  نانآ  دریگ ، 
ماگنه نآ  رد  هتخاب  كاپ  نانم  ؤم  یتسار  دنهاوخ :  یم  ار  شتمحر  ناراب  رتشیب  لوزن  شزرمآ و  دنوادخ  زا  دنراد و  یم  رب  اعد  هب  تسد 
هنوگچ دور ،  یمن  رتارف  یـسح  تادوهـشم  تاسوسحم و  زا  نامکرد  هک  ام  دنراد ؟  یـساسحا  هچ  دـننک  یم  كرد  ار  یهلا  تیاضر  هک 

نآ زا  یفیعـض  رایـسب  عاعـش  نایب  يارب  هک  میرادـن  نیا  زج  يا  هراچ  سپ  میـشک ؟  ریوصت  هب  ار  یهلا  تیاضر  ندیـشچ  تذـل  میناوت  یم 
هب میـسانش .  یم  يدودـح  ات  ار  هللا  ۀـمحر  لحار  ماـما  تمظع  هاـگیاج و  شیباـمک  ناـگمه  میروآ .  يور  هیبشت  لـیثمت و  هب  ساـسحا ، 

انـشآ رتهب  ناشیا  تیـصخش  اب  دنا  هتـشاد  ار  ناشیا  يدرگاش  راختفا  ینایلاس  دنا و  هدرک  كرد  کیدزن  زا  ار  ناشیا  هک  یناسک  صوصخ 
ماما هاگان  دوب و  هفیظو  ماجنا  راک و  لوغشم  دوخ  راک  لحم  رد  یسک  رگا  دینک  روصت  ماما ،  هاگیاج  تمظع و  هب  هجوت  اب  لاح  دنتـسه . 

زا ینامداش  تدش  زا  کش  یب  دمآ ؟  یم  دیدپ  وا  يارب  يرورـس  تذل و  هچ  دراد ،  بل  رب  تیاضر  دـنخبل  هک  دـید  یم  دوخ  ربارب  رد  ار 
يا هظحل  رگا  و  دروآ .  نابز  رب  هتسشن  شماک  هب  هک  ار  یتذل  ساسحا و  قمع  دوبن  رداق  تخانش و  یمن  اپ  زا  رس  دش و  یم  دوخ  یب  دوخ 

رد نیا  تشاد ! ؟  دهاوخ  یساسحا  هچ  دنیبب  دوخ  رانک  رد  يزیمآ  تیاضر  دنخبل  اب  ار  فیرـشلا  هجرف  هللا  لجع  نامز  ماما  سدقم  دوجو 
یـساسحا هچ  ددرگ  لیان  یهلا  تیاضر  كرد  ماقم  هب  یـسک  رگا  لاح  تسا ؛  ادخ  صلاخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  طقف  ماما  هک  تسا  یلاح 

راتفرگ هک  اه  لاس  زا  سپ  رگا  هک  دروآ  یم  دـیدپ  هدـنب  رد  يرورـس  تذـل و  نانچ  یهلا  تیاـضر  كرد  دـیدرت  یب  تشاد ! ؟  دـهاوخ 
دنک و یم  شومارف  ار  اه  یتحاران  اه و  باذع  نآ  همه  دهد ،  خر  وا  يارب  كرد  ساسحا و  نیا  هدوب ،  اه  هجنکـش  اه و  باذـع  نیرتدـب 
 ، هتمظغل دلذ  يراسا  هلضف و  یلا  ۀقاف  نئاهر  دنام .  یمن  یقاب  وا  رد  هودنا  مغ و  يا  هرذ  ددرگ و  یم  رورـس  ینامداش و  رـسارس  شدوجو 

تمظع ربارب  رد  هک  دـنا  یناریـسا  دنتـسه و  ادـخ  لـضف  هب  زاـین  هورگ  رد  ناـنآ  مهنویع ؛ . . .  ءاـکبلا  لوط  و  مهبولق ،  یـسالا  لوط  حرج 
بکترم دندرک و  یهاتوک  ارچ  هک  دنروخ  یم  فسءات  دـنرگن .  یم  دوخ  ياه  هدرک  رب  هک  یماگنه  دـنراد .  يراوخ  ساسحا  راگدرورپ 
هتـسویپ شزیر  دزاس و  یم  حورجم  ار  ناشیاه  لد  ینالوط  ياه  هودنا  نیا  دـنتخادرپ .  تابحتـسم  ماجنا  هب  رتمک  دـندیدرگ و  تاهورکم 

شلد ناگدـید  ربارب  زا  ار  یکیرات  تملظ و  ياه  هدرپ  ادـخ  هب  هجوت  دای و  هک  يا  هدـنب  زا  دـنادرگ .  یم  حورجم  ار  ناشیامـشچ  کشا ، 
دنیب و یم  ار  دوخ  ياه  یهاتوک  هک  یماگنه  وا  دور .  یمن  راظتنا  مه  نیا  زج  تسا  هدـنایامن  وا  هب  ار  یتسه  لیـصا  قیاقح  هدـناشن و  ورف 

شنزرـس تمالم و  هب  دوش و  دوخ  یب  دوخ  زا  مه  دـیاب  ددرگ ،  یم  فقاو  یهلا  ناـیاپ  یب  تمظع  ربارب  رد  شیوخ  يدرخ  تراـقح و  هب 
شیوخ و هب  يافج  رد  میروخ و  یمن  فسءات  دوخ  رادرک  رب  ام  رگا  ددرگ .  هیرگ  هودنا و  مغ و  نیـشن  مه  هتـسویپ  دزادرپب و  دوخ  سفن 

دوجو لد و  هیرگ ،  ناراب  نیا  اب  هک  مینک  یمن  یعـس  میهد و  یمن  هار  لد  هب  مغ  هودـنا و  وا ،  تایانع  یهلا و  فطل  تمحر و  زا  ناـمرح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هریس  میشاب ،  دوخ  رامیب  سفن  هجلاعم  یپ  رد  دیاب  میزاس ،  كاپ  اه  یتشلپ  اه و  یـصلاخان  زا  ار  دوخ 
رب عوضخ  یناشیپ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنتشاد و  لد  رد  ینالوط  یمغ  هودنا  دنتسیرگ و  یم  رای  قارف  رد  هتـسویپ  هک  هدوب  نیا  ادخ  يایلوا 
انبر دـعو  ناـک  نا  اـنبر  ناحبـس  نولوقی  و  ادجـس .  ناـقذءالل  نورخی  مهیلع  یلتی  اذا  هلبق  نم  ملعلا  اوتوءا  نیذـلا  نا  دـندییاس :  یم  نیمز 

 ، هدـش هداد  شناد  اـهنآ  هب  نآرق )   ) نآ لوزن )   ) زا شیپ  هـک  یناـسک  ( 134 ( ؛  اعوشخ مهدـیزی  نوکبی و  ناـقذءالل  نورخی  و  ـالوعفمل ، 
هدـعو هک  اـم ،  راـگدرورپ  تسا  هزنم  دـنیوگ :  یم  دـنتفا و  یم  كاـخ  هب  ناـنک  هدجـس  دوش ،  یم  هدـناوخ  ناـنآ  رب  تاـیآ )  نیا   ) نوچ

یم ناشعوشخ  رب  هراومه )  تایآ  نیا  توالت   ) دـنیرگ و یم  دـنتفا و  یم  نیمز  يور  رب  اهنآ  تسا و  یندـشن  ماـجنا  اـعطق  اـم  راـگدرورپ 
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هب هراومه  نانآ  تسد  نوبغارلا ؛ . . .  هیلع  بیخی  حدانملا و ال  هیدل  قیضتال  نم  نولءاسی  ۀعراق ،  دی  مهنم  هللا  یلا  ۀبغر  باب  لکل  دیازف . 
هتـسب ناگدـنب  يور  هب  شفطل  ياهرد  هاگ  چـیه  هک  دـنراد  يرای  ددـم و  تساوخرد  یـسک  زا  تسا و  زارد  ادـخ  تمحر  ياـهرد  يوس 

تـساوخرد زگره  تسین و  یـساک  ار  وا  شـشخب  دهد و  یم  دهاوخ  یم  هچنآ  زا  رت  نوزف  دـنک ،  تساوخرد  وا  زا  هک  یـسک  هب  تسین . 
یـسرب و ار  نتـشیوخ  باـسح  تسا  هتـسیاش  یهاوخ ،  یم  ار  دوخ  حالـص  ریخ و  رگا  نونکا  سپ  دـنریگ .  یمن  دـیما  اـن  وا  زا  ناگدـننک 

یهلا تمحر  تحاـس  زا  هبوـت  رافغتـسا و  اـب  ییآرب و  اـهنآ  ناربـج  ددـص  رد  هدزرـس و  وـت  زا  هک  ییاـه  یهاـتوک  اـه و  شزغل  هب  يرگنب 
ار یـسک  نانآ  هک  نیا  مه  درادن و  وت  يارب  يا  هدیاف  عفن و  مه  هک  راذگورف  ار  نارگید  لامعا  یـسر  باسح  ینک .  شـشخب  تساوخرد 

نایاپ دنک .  یگدیسر  ناشلامعا  راتفر و  هب  هک  دنراد 

اهتشون یپ 

باب 30 ج 69  راونالا ، راـحب  - 4 رکذ . هداـم  نآرقلا ،  ظاـفلا  تادرفم  یناهفـصا ،  بغار  - 3 هینابعـش .  تاجانم  - 2 28 (، 12  ) دعر - 1
 ، نازیملا - 7 24 فهک 18 ، - 6 28 فهک 18 ، میا ،  هدرک  لفاغ  نامدای  زا  ار  وا  لد  هک  ربم  نامرف  یـسک  نآ  زا  و  ص 37 5 - ثیدح 6 ،

-12 25 رمق 54 ، - 11 9 رجح 15 ، - 10 44 لحن 16 ، - 9 58 نارمع 3 ، لآ  ص 475 و 476 8 - ج 1 ، يزاریش ،  مراکم  هللا  تیآ  همجرت 
-19 8 لمزم 73 ، - 18 63 هرقب 2 ، - 17 10 ءایبنا 21 ، - 16 9 هعمج 62 ، - 15 11  - 10 قالط 65 ، - 14 105 نامه ،  - 13 7 ءایبنا 21 ،
ص 383-382 ج 8 ، نازیملا ،  - 22 110 ءارسا 17 ، -21 تیاور 2 ، باب 3 ، ج 77 ، نامه ،  تیاور 21 20 - باب 5 ، ج 93  راونالا ، راحب 

باب ج 13 ، راونالاراحب ، - 27 10 هعمج 62 ، - 26 205 فارعا 7 ، - 25 14 هط 20 ، تیاور 9 24 - باب 65 ، ج 71 ، راونالا ، راحب  - 23
نیففطم 83، - 32 25 هرقب 2 ، - 31 23 جح 22 ، - 30 200 هرقب 2 . -29 42 تیاور ،  باب 1 ، ج 93 ، راونالا ، راحب  - 28 21 تیاور ،  ، 11
تیاور 37 37- باب 16 ، ، 93 راونالا ج ،  راـحب  - 36 191 نارمع 3 ، لآ  - 35 . 165 (، 2  ) هرقب - 34 46 ، 42 تافاص 37 ، - 33 24 ، 22
ص 54 40- ج 1 ، مالـسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 508 39 - ج 2 ، یفاک ،  لوصا  تیاور 20 38 - ، 95 باب ،  راونالا ج 75 ، راحب 
نامه ج تیاور 42 44 - باب 1 ، ج 93 ، راونالا ، راحب  تیاور 1 43 - ص 498 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 42 40 نامه ،  - 41 152 هرقب 2 ،
ص 674 ج 1 ، نامه ،  ص 323 47 - ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  تیاور 11 46 - ص 498 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  تیاور 41 45 - ، 9 باب ،  ، 16
 ، ملکلاررد مـکحلاررغ و  - 52 135 نارمع 3 ، لآ  - 51 ، 201  . نامه - 50 356 ص 355 ، ج 11 ، نازیملا ،  - 49 179 فارغا 7 ، - 48

فرح ع نامه ،  - 55 هرامش 8 . لاذ ،  فرح  نامه ،  هرامش 1 54 - یف  ظفل  ءاف ، فرح  امه : هرامش 257 53 - لعفا  نزو  رب  فلا  فرح 
 ، ملکلاررد مکحلاررغ و  ثیدح 1751 58- لامعلازنک ،  هرامش 43 57 - هرمث ،  ظفل  هب  ءاث  فرح  نامه ،  هرامش 23 56 - کیلع  ظفل  هب 

-63 ناـمه .  هرامـش 13 62 - لاذ ،  فرح  ناـمه ،  - 61 هرامـش 4 ، لاذ ،  فرح  ناـمه ،  - 60 ناـمه .  هرامـش 594 59 - فلا ،  فرح 
نامه - 67 124 هط 20 ، - 66 19 هرشح 59 ، تیاور 42 65 - ، 1 باب ،  ج 93 ، راونالاراحب ،  . ر.ك ص 160 64 - ج 93 ، راونالاراحب ،

. دـنیوگ یم  حـیبست  اه  هناخ  نآ  رد  ماش  حبـص و  و  - 70 تیاور 2 ، باب 100 ، ج 72 ، راونالا ، راـحب  - 69 36 ، 43 فرخز ،  - 68 126
14 ، 20 هط .  - 73 40 رون 24 ، - 72 46 جح 22 ، رون 37-36 71 - دـنک . یمن  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  اهنآ  يا  هلماعم  تراجت و  هک  ینادرم 
 ، یتشد دمحم  همجرت  هغالبلا ،  جهن  - 78 124 (، 20  ) هط - O108 77-10 (، 11 .) دوه - 76 28 (، 13  ) دعر - 75 45 بوکنع 29 ، - 74
(، 39  ) رمز - 83 2 (، 8  ) لافنا - 82 16 (، 13  ) دعر - 81 3 (. 33  ) بازحا ص 114-110 80 - ج 10 ، هنومن ،  ریـسفت   . ر.ك خ 224 79 -
(، 28  ) صصق تیاور 37 88 - باب 31 ، ج 14 ، راونالا ، راحب  - 87 68 (، 16  ) لحن - 86 17 (، 41  ) تلصف - 85 17 (، 47  ) دمحم - 84 23

وت و يارب  نآرق  هک  یتـسار  هب  و  - 92 46 (، 22  ) جح ص 319-318 91 - تاجردلا ،  رئاصب  ص 264 90 - ج 1 ، یفاـک ،  لوصا  - 89 7
-94 ص 211 . ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 93 (. 44 فرخز ،  . ) دش دهاوخ  هدیـسرپ  نآ  دروم  رد  يدوز  هب  تسا و  يرکذـت  هیام  وت  موق  يارب 

لوصا - 99 42-41 (، 33  ) بازحا - 98 36 (، 24 رون (  - 97 14 (، 20  ) هط - 96 ص 210 . ج 1 ، یفاـک ،  لوصا  - 95 . 43 (، 16  ) لحن
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مهیلا لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذـلا  کیلا  انلزنءا  و  تیاور 42 101 - باب 1 ، ج 93 ، راونالا ، راحب  ص 502 100 - تیاور 3 ، ج 2 ، یفاک ، 
روط - 102 ( 454 لحن ،   . ) یهد حیـضوت  هدش  لازان  ناشیا  يوس  هب  ار  هچنآ  مدرم  يارب  ات  میدروآ ،  دورف  وت  يوس  هب  ار  نآرق  نیا  و   ؛...

تیاور 42 باب 1 ، ج 93 ، راونالااحب ، - 106 2 (، 73  ) لمزم - 105 17 (، 51  ) تایراذ -104 26-25 (، 76  ) ناسنا - 103 49،48 (- 52)
نیرکاذلا تاجانم  ةرشع ،  سمخ  تاجانم  نانجلا ،  حیتافم  - 109 29 (، 15  ) هرجح تیاور 42 108 - باب 1 ، ج 93 ، راونالا ، راحب  - 107

(، 25  ) ناقرف - 115 7 (، 30  ) مور - 114 3 (، 7  ) فارعا - 113 9 (، 63  ) نوقفانم - 112 45 (، 39  ) رمز - 111 28 (، 18  ) فهک - 110 . 
یلع ینیسح ،  - 120 28 (، 18  ) فهک - 119 3 (، 15  ) رجح باب 37 118 - ج 45 ، راونالا ، راحب  - 117 19 (، 58  ) هلداجم - 116 29-27

ص 82 124- نامه ،  ج 2 ص 83 123 - یفاـک ،  لوصا  - 122 92 (، 3  ) نارمع لآ  ص 93-82 121 - نآرق ،  هاگدـید  زا  رکذ  رغـصا 
ج 70، راونالاراحب ، ص 453 127 - ج 2 ، یفاک ،  لوصا  تیاور 54 126 - باب 93 ، ج 40 ، راونالاراحب ، - 125 26-25 (، 76  ، ) ناسنا
ص 430 ج 3 ، نازیملا ،  - 130 ، 104 ، 103 (، 18  ) فهک ص 271 129 - تیاور 13 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  تیاور 16 128 - باب 45 ،

109-107 ( 17  ) ءارسا - 134 55-54 (، 54  ) رمق - 133 40 (، 9  ) هبوت - 132 تیاور 3 ، باب 4 ، ج 77 ، راونالا ، راحب  - 131

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
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یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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