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( مالسلا مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  یناگدنز  هب  یهاگن  یمالسا و  دیاقع  لوصا 

باتک تاصخشم 

 - 1308 رفعج ، يزیربت  یناحبس  هسانشرس : 
. یناحبس رفعج  فیلات  مالسلاهیلع / موصعم  نایاوشیپ  یناگدنز  هب  یهاگن  یمالسا و  دیاقع  لوصا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 1425ق . ع ،)  ) قداصماما هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 
256 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

4-173-357-964 کباش : 
. مود پاچ  تشاددای : 

راهب 1386. موس : پاچ  تشاددای : 
.1372 ع ،)  ) يدهمماما یگنهرف  داینب  یلبق : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
دیاقع مالسا --  عوضوم : 

نید لوصا  هعیش --  عوضوم : 
همانتشذگرس موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 

ع)  ) قداص ماما  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
1383 6 فلا BP211/5/س18 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/4172 ییوید :  يدنب  هدر 
1155265 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 
نادرگرس هتسخ و  يایند  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

، دشاب یم  ریگمشچ  ًالماک  دنراد  يدام  هوکش  اب  یکدنز  هک  یتعنص  ياهروشک  رد  نایرج  نیاو  تسا  لماکت  هب  ور  ناسنا  يدام  یگدنز 
یم مهارفو  دوجوم  ناسنا  ياهتـساوخ  زا  يرایـسب  همکت ، کی  رب  راشف  اب  هک  هدرک  لح  ار  اهنآ  تالکـشم  نانچ  نآ  کـینکتو ، تعنـصو 

زا ییوگ  وـت  هک  دـننک  یم  ترفاـسم  ناـنچ  نآ  رگید  هرک  هب  يا  هرک  زا  نادروـن  ناـهیک  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  لـماکت  راـک  ددرگ .
هب یگدـنز  ناهج  هک  تسا  هدـیناسر  ییاـج  هب  ار  رـشب  کـینکت ، تعنـص و  اـب  ییانـشآ  ماجنارـس  دـنور .  یم  يرگید  روشک  هب  يروشک 

هدرک بلج  اروا  ینورد  تیاضر  لماکت  نیا  ایآ  1 ـ تسا : یقاب  لاؤس  ود  ياج  اج  نیا  رد  یلو  تسا . هدـمآ  رد  للجم  خاک  کی  تروص 
تیناسناو دوخوا  سکعرب ، ای  تسا ؟ هدـش  وا  تیناسنا  نتفر  الاب  هیام  لماکت  نیا  ایآ  2 ـ دیامن ؟ یم  یتحار  ساسحا  نآ  زا  ناسناو  تسا ؟

ابو تسا . يرکف  شمارآو  تحارتـسا  تسین ، هچنآ  لـیاسو ، نیا  ندوـب  اـب  اریز  تسا . یفنم  لاؤـس  ود  ره  رد  خـساپ  تسا ؟ هدرک  مـگ  ار 
ییاهروشکو تسا  ینوزف  هب  ور  راحتنا  رامآ  یلو  تسا . شیازفاو  دایدزا  لاح  رد  تعرس  هب  نآ ، ینامرد  زکارمو  یناور  ياهیرامیب  هکنیا 

هحفص 8  -------------- 
اکیرمآ رد  یشکدوخ  رامآ  هنومن  باب  زا  دنهد ، یم  ینـشور  یهاوگ  بلطم  نیا  رب  دننک  یم  رـشتنمار  دوخ  ياهرامآ  تمـسق  نیا  رد  هک 
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زا رامآ ، نیا  راشتنا  اب  دراواـه »  » رتکدو ، هتـشاد شیازفا  مراـهچ  کـی  ( 1957  ) لاـس ردو  هدوب  رفن  رازه  هدزناـش  رب  غلاـب  ( 1956  ) لاـس رد 
شمارآو ینورد  تیاضر  کینکتو  تعنـص  هک  دناسر  یم  نایرج  نیا  تسا . هدومن  ینارگن  راهظا  هدـنیآ  ياهلاس  رد  نآ  ددـجم  شیازفا 

وا هک  تسا  هدمآ  رد  یتروص  هب  تعنـص  زا  وا  يرادرب  هرهب  هوحن  تفگ  دـیاب  ّتیناسنا  نتفر  الاب  رظنزا  تسا . هدرکن  بلج  ار  رـشب  يرکف 
ناسنا ییوگ  وت  نینچمهو ... فرصمو ، تسا  دیلوت  وا  فدهو  راک  هک  تسا ، هدروآ  رد  هدننک  فرصمو  هدننک  دیلوت  ناویح  لکـش  هب  ار 
تروص هب  وا  نونکا  دـندرک  یم  یفرعم  رکفتم  قطاـن و  ناویح  ار  وا  ناـهج ، هفـسالف  هتـشذگ ، رد  رگا  تسا . هدـش  هدـیرفآ  ود  نیا  يارب 
تـسا فرـصمو  دـیلوت  نیـشام  کی  ناسنا  ییوگ  وت  دـنک . یم  لیدـبت  لایر  رالد و  هب  ار  دوخ  رمع  هک  تسا ، هدـمآ  رد  يداصتقا  ناویح 
يـالاو لوصاو  تیناـسنا  یـشومارف  ًـالمع  داـصتقا » نتفرگ  رارق  فدـه   » اـیآ تسا . شیازفا  هب  ور  تمـسق  نیا  رد  وا  هبذاـج  زور  هب  زورو 

هلأسم دنیامن . یم  يرادبناج  يوحن  هب  نآ  زا  ناگمهو  دـنک  یمن  راکنا  ار  کینکتو  تعنـص  یـسک  هاگچیه  ، دوشن هابتـشا  تسین ؟ قالخا 
هدرک جیـسب  فرـصمو  دیلوت  رب  ار  ناسنا  ياهورین  همه  هک  اجنآ  دشاب ، یم  نآ  زا  برغ ، يدام  هعماج  تشادرب  نآو  تسا  رگید  ياج  رد 
هدرب دای  زا  ریـسم  نیا  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  تسا  هدومن  دوخ  يداـم  زآو  صرح  یناـبرقو  ادـف  ناـنچ  نآ  ار  فطاوعو  قـالخاو  تسا .

دوش یم  هدنیش  رود  زا  ییاوآ  تسا .
دنا هدرک  ساسحاو  تسا . هدش  دنلب  ینیـشام  یگدنز  نیا  زا  نانآ  هلانو  هآ  هک  دنا  هدش  ادـیپ  يریمـض  نشورو  لدنـشور  دارفا  اج  نیا  رد 

نیا  هجیتن  اریز  دشاب ، نیرفآ  تداعس  وا  يارب  دناوت  یمن  ینیشام  یگدنزو  هدیسر  طخ  رخآ  هب  طاطحنا  رظن  زا  رشب  هک 
هحفص 9  -------------- 

زا تسین . يرگید  زیچ  یناسنا  ياهشزرا  ندرک  شومارف  ماقمو ، لام  لیـصحت  قیرط  رد  رـشب  زآو  صرح  رب  ندز  نماد  زج  یگدنز  نینچ 
یم روآ  دای  هتفگ و  کیربت  حلصم  نادنمشناد  نینچ  رب  ار  مدق  نیا  ام  دنـشخبب . یتیونعم  رـشب  یگدنز  هب  هک  دناهداتفا  رکف  هب  تهج  نیا 

اوُمَلْعا : ) تسا هدرک  فیـصوت  ریز  حرـش  هب  يا  هیآ  رد  لبق  نرق  هدراهچ  زا  ار ، هدزاوو  يدام  یگدـنز  نینچ  کـی  دـیجم  نآرق  هک  میوش 
ًاّرَفْـصُم ُهیرَتَف  ُجیهَی  َّمث  ُُهتابَن  َراّفُکلا  َبَجْعأ  ْثیَغ  ِلَثَمَک  ِدالوألاو  ِلاومألا  ِیف  ٌُرثاکَت  َو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخافَت  َو  ٌۀَنیِز  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اْینُّدـلا  ُةویَحلا  اّمنأ 
یـشورف رخف  شیارآو و  یمرگرـسو  يزاب  ناهج  نیا  یگدـنز  دـینادب  ( . » 1 ( ) ِرورُغلا ُعاتَم  ّـالإ  اینُّدـلا  ُةویَحلا  اَـم  َو  ًاـماطُح و ... ُنوُکَی  َّمث 

زا سپ  هاگنآ  دوش  یم  زبس  نآ  ناـهایگ  دراـب . یم  ینیمزرـس  رب  هک  تسا  یناراـب  دـننام  هب  ناـهج  نیا  تسا . دـنزرفو  تورث  رد  شیازفاو 
یگدـنز هیآ  نیا  رد  نآرق  تسا . » هدـنبیرف  يالاک  ناـهج  نیا  یگدـنزو  دـیآ ... یم  رد  كاـشاخو  سخ  تروص  هبو  هتـشگ  درز  یتدـم 

تنیز هب  هقالع  یمرگرس 3 ـ يزاب 2 ـ 1 ـ دنک : یم  لوغشم  ار  وا  یگدنز  زا  یتمسق  یـشخب  رهو  هدرک  هصالخ  شخب  جنپ  هب  ار  يدامرـشب 
جنپ نیا  زا  شخب  ره  نادنمشناد ، رظن  زا  دالواو . لاوما  ینوزف  هب  هقالع  تسا 5 ـ یشورف  رخف  هیام  هک  ماقمو  تردق  هب  هقالع  شیارآو 4 ـ

هب ار  قربو  قرز  رپ  یگدنز  نیا  نآرق  هاگنآ  دراد . همادا  رمع  رخآ  ات  مجنپ  شخبو  دـنک . یم  لاغـشا  ار  ناسنا  رمع  زا  لاس  تشه  شخب ،
سخ و زا  یلت  تروص  هب  هک  دوش  یم  درز  نانچ  نآ  يدـنا  زا  سپ  دراد و  يدودـحمو  تقوم  تابث  هک  دـنک  یم  هیبشت  ییابیز  راز  هزبس 

عابـشاو فرـصمو  دیلوت  شراک  زورو  بش  هک  يدام  درف  کی  یگدـنز  دـنک . یم  بلج  دوخ  هب  ار  ناسنا  رفنت  هک  دـیآ  یم  رد  كاشاخ 
هلأسم  نیمه  ناسب  تسرد  دشاب  یم  شیوخ  یناویح  ياه  هتساوخ 

--------------
. 20  / دیدح هروس   . 1

هحفص 10  -------------- 
لد رد  يا  هشال  طقف  ماجنارس  هک  دور  یم  تسد  زا  نانچ  نآ  يدام  رمع  نتشگ  يرپس  اب  وا  تایح  توارط  یناویح و  یگدنز  اریز  تسا .
یم دروم  نیا  ردو  دزاس  یم  حرطم  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  تیونعم  دـقاف  ياهیگدـنز  عون  نیا  رون  هروس  رد  دـیجم  نآرق  ددرگ . یم  كاخ 

ُعیرس ُهّللاو  َُهباسِح  ُهیّفوَف  ُهَْدنِع  َهّللاَدَجَوَو  ًاْئیَش  ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءاج  اذإ  یّتح  ًءام  ُنأمِّظلا  ُُهبَسْحَی  ۀَعیِقب  بارَـسَک  ْمُُهلامعأ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َو  : ) دیامرف
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يزیچ دـمآ  نآ  دزن  هک  هاگنآ  دراگنایم ، بآ  ار  نآ  ماک ، هنـشت  مدآ  هک  تسا  نابایب  رد  بارـس  ناسب  رفاک  دارفا  ياهراک  (. » 1 () ِباسِحلا
یگدنز نیمه  لاح  نیع  رد  یلو  دننک . یم  هیبشت  ریـسفت و  نینچ  ار  ناسنا  يدام  یگدنز  رگید ، تایآ  تایآ و  نیا  دـبای . » یمن  اجنآ  رد 

هوکـش نآ  هبو  دروآ  رد  شخب  تّذـل  یگدـنز  کی  تروص  هب  انعمو ، هدام  نیب  نزاوت  داجیاو  تیونعم  نتخیمآ  مهب  اب  ناوت  یم  ار  يداـم 
هک تسا  یبلطم  نامه  نیاو  دوشن  مگ  نآ  رد  وا  ّتیناسنا  مهو  دنک  بلج  ار  وا  يرکف  شمارآ  ناسنا و  تیاضر  مه  هک  دیـشخب ، يرگید 

. دنا هدروآ  رد  ینادرگرـس  یگتـسخ و  اب  مأوت  یگدنز  کی  زا  ار  رـشب  ماجنارـسو  دنا  هدـمآ  نآ  غیلبت  ياربو  دـندوب  نآ  لابند  هب  ناربمایپ 
تلالجو تمارک  ار  وا  هداتسرف و  ورف  ياهمانرب  رشب ، یگدنز  يارب  هک  ییادخ  تسا . راوتـسا  ناهج  يادخ  هب  داقتعا  هیاپ  رب  یگدنز  نآو 

صخـألابو ناـناوج  يارب  هک  تسا  دـیما  میـشاب . یم  نآ  حیرـشتو  نییبـت  لاـبند  هب  شراـگن  نیا  رد  هک  تسا  ناـمه  نیاو  تسا . هدیـشخب 
یناحبس 24/3/62  رفعج  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  یتاقیقحت  یتامیلعت و  هسسؤم  مق ـ  دشاب . دنمدوسو  دیفم  جراخ ، میقم  ناناملسم 

--------------
. 39/ رون هروس   . 1

هحفص 11 -------------- 

هناگراهچ داعبا  رد  نید  شقن  - 1

هناگراهچ داعبا  رد  نید  شقن  - 1
رب هوالع  هک  دشاب  یم  ناسنا  یتروصرد  ناسناو  دشاب . هتخیمآ  نیدو  تیونعم  اب  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  حیحص  تلاح  یتروص  رد  یگدنز 

شقن 2 ـ تسیچ ؟ نید  1 ـ میزاس : نشور  ار  بلطم  ود  دـیاب  نونکا  دزادرپب . زین  يونعم  ياه  هبنج  ياـضرا  هب  يداـم ، ياـه  هبنج  ياـضرا 
شحوتو و ینادانو  لـهج  هب  رـشب  ندـینادرگزاب  نید ، هک  میوش  یم  روآ  داـی  تسخن ، عوضوم  هراـب  رد  تسا ؟ هنوگچ  یگدـنز  رد  نید 

شرورپ هدـیقع ب ـ  رکف و  حالـصا  فلا ـ  دراد : هناگراهچ  داعبا  هک  تسا  لماکت  يوس  هب  هبناـج  همه  تضهن  کـی  نید  تسین ، تیربرب 
هک ادـخ  هب  نامیا  وترپ  رد  داعبا  همهو  اوران  ياهـضیعبت  هنوگره  فذـح  عامتجا د ـ  دارفا  طـباور  نسح  یناـسنا ج ـ  قـالخا  یلاـع  لوصا 

مینک : یم  حرطم  هدرشف  تروص  هب  ار  داعبا  نیا  همه  ام  کنیا  دریذپ . یم  ققحت  تس  از  تیلوئسم 
هحفص 12  -------------- 

هشیدنا رکف و  حالصا 
دارفا یتح  دنک ، یگدـنز  دـناوت  یمن  هدـیقع  نودـبو  تسین  ریذـپ  ألخ  ناسنا ، نهذ  هک  میوش  یم  روآ  دای  هدـیقعو  رکف  حالـصا  هراب  رد 

یم هراب  نیا  رد  بهذم  دنزاس . یم  عناق  ار  دوخ  قیرط ، نآ  زا  هک  دنتـسه  یکلـسمو  هدـیقع  ياراد  زاب  بهذـمال ، »  » حالطـصا هب  يدام و 
هدیـشخب ماظن  نآ  هبو  هدـیرفآ  ار  هدام  هک  تسا  يرتالاوو  رترب  دوجوم  قولخم  ماظن ، رظن  زاو  دوجو  رظن  زا  هدام  ناشورخ  ناهج  : » دـیوگ

هب طوبرم  فادـها  هب  ندیـشخب  ققحت  ياربو  درادـن ، هار  وا  تحاس  هب  ثبعو  وغلو  هدـیرفآ  یفدـه  يارب  ار  ناـسناو  ناـهج  نیا  وا  تسا .»
دقاف مان  هب  دنتـسه  يدارف  ا  هورگ ، نیا  ربارب  رد  دـننک . تیادـه  فدـه  يوس  هب  ار  وا  هک  تسا  هتخیگنارب  ار  ینایامنهارو  ناـملعم  ناـسنا ،

ماـظنو مظن  دوخ  هب  هک  تسا  روعـش  دـقاف  هداـم  دوـخ  نیاو  تسا  هنیرید  میدـق و  نآ  ماـظنو  هداـم  : » دـنیوگ یم  هک  بهذـم  یفاـن  نید و 
ادخ زاو  دراد ، یماجنارـسو  زاغآرـس  یهلا  درف  کی  رظن  زا  ناهج  نخـس : رگید  هب  و  تسین . » راک  رد  یفده  ناهج  ياربو  تسا  هدیـشخب 

. یماجنارس هنو  دراد  ینشور  زاغآرـس  هن  ناسنا  لباقم ، بتکم  رد  هک  یلاحرد  تسا . ناهجو  ناسنا  داعم  نآ  ماجنارـسو  هتفرگ  همـشچرس 
زاب تسیچ ؟ نآ  ماجنارـس  میـسرپب  رگا  ایو  مناد  یمن  دـیوگ : یم  تسیچ ؟ ناسناو  ناهج  همـشچرس  میـسرپب  يّدام  درف  کـی  زا  رگا  ینعی 
لوا زا  یقاروا  هک  تسا  یطخ  باتک  کی  ناسب  يّدام  رظن  زا  ناسناو  ناهج  تفگ : دـیاب  هک  تسا  اـج  نیا  دـنک ! یم  یعـالطا  یب  راـهظا 

زاغآ و رـس  رد  یماهبا  عون  چیه  هتخانـش و  ًالماک  یهلا  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دـهد . صیخـشت  ار  نآ  دـناوتن  ناسناو  دـشاب  هداتفا  نآ  رخآو 
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نآ  ماجنارس 
هحفص 13  -------------- 

؟ ما هدمآ  اجک  زا  1 ـ زا : دنترابع  هناگ  هس  ياهشسرپ  نیا  تسا ، هارمه  شـسرپ  هس  اب  هتـسویپ  ناسنا  نهذ  رگید : ترابع  هبو  درادن . دوجو 
رد هک  یلاـح  رد  تسا  نشور  خـساپ  ياراد  سانـشادخ ، درف  کـی  رظن  زا  لاؤس  هس  ره  تفر ؟ مهاوخ  اـجک  هب  3 ـ ما ؟ هدـمآ  هچ  يارب  2 ـ

خـساپ شـسرپ  هس  نیا  هب  دناوت  یمنو  دهدب ، شـسرپ  نآ  هب  هک  درادن  یباوج  ینعی  دشاب . یم  باوج  دقاف  شـسرپ  هس  ره  يدام ، بتکم 
رکف حالـصا  نآ ، داـعبا  زا  یکی  دراد ، يداـعبا  بهذـم  تفگدـیاب : هک  تسا  اـج  نیا  دـیوگ . كرت  ار  دوـخ  بتکم  دـیاب  راـچان  دـیوگب ،

یم لماکت  هب  بهذـم  هیاـس  رد  هشیدـناو ، رکف  هک  تفگ  ناوت  یم  يداـمو  یهلا  بتکم  ود  ياوتحم  هسیاـقم  اـب  تسردو  تسا . هشیدـناو 
هک درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ  اریز  لوقعم . ریغ  ًانایحاو  تسا  یهاگآان  لهجو و  ماهبا  اپارـس  يرگیدام ، بتکم  ياوتحم  هک  یلاحرد  دسر ;

یقالخا لوصا  شرورپ  تسا . هدیشخب  ماظنو  مظن  دوخرب  ناهج ، هدام 
اب یقالخا  لوصا  تیاعر  اریز  تسا . قالخا  لوصا  يارب  يا  هناوتـشپ  بهذم  مینیب  یم  ًالامجا  یناسنا ، قالخا  یلاع  لوصا  شرورپ  هرابرد 

یقالخا مّلـسم  لوصا  هلـسلس  کی  هک  و ،... تناما ، تیاعر  نادـنمزاین ، هب  کمک  يراکادـف ، ًالثم : تسا ، هارمه  اهتّیمورحم  هلـسلس  کـی 
دنوادخ هک  میدش  روآ  دایو  میدرک  حالـصا  بهذم  قیرط  زا  ار  رکفو  هشیدنا  هاگره  تسین . رـسدرد  جنر و  زا  یلاخ  اهنیا  تیاعرو  تسا 

تیاعر  هب 
هحفص 14  -------------- 

نیا رد  دراد ، دوجو  ییاهرفیک  اـهنآ  تفلاـخم  رد  هک  تسا  هدرک  مزـال  اـم  رب  فیلکت  تروص  هب  ار  اـهنآو  تسا  هداد  روتـسد  لوصا  نیا 
ییاهیروآدایو تارکذت  تروص  هب  قالخا  تروص  نیا  ریغ  ردو  دوش . یم  ارجا  دوخ  هب  دوخ  ینید ، هفیظو  کی  ناونع  هب  قالخا  تروص 

: دیوگ یم  رـصاعم  خروم  تنارود  لیو  دـنهن . یم  اپ  ریز  یهورگو  هدرک  تیاعر  ار  اهنآ  یهورگ  درادـن ، ییارجا  نماض  هک  دوب  دـهاوخ 
دارفا طباور  نسح  هراب  رد  (. 1) دور یم  نایم  زا  فیلکت  ساسحا  نآ  نودبو  تسین ، شیب  يرگباسح  کی  قالخا  بهذم ، تنامض  نودب 

لوصا یبهذم  دارفا  ردو  تسه  زین  یعامتجا  لوصا  هناوتـشپ  نینچمه  تسا ، قالخا  هناوتـشپ  بهذم  هک  يروط  نامه  میوش : یم  روآ  دای 
تردـق وترپ  رد  طقف  هک  دوب  دـهاوخ  ینوناق  تروص  هب  دارفا ، نیا  ریغ  ردو  دریذـپ . یم  ماجنا  سدـقم  فیلکت  کی  تروص  هب  یعامتجا 
ییارجا نماض  يروشک  نیناوق  یعامتجا و  لوصا  تسا ، نوریب  يدام  ياهتردق  ورملق  زا  هک  اجنآو  ددرگ . یم  ارجا  یماظن  يورینو  سیلپ 

دارفا تسا ، تاضیعبت  عفر  هک  مراهچ  دـعب  هراـب  رد  تسا . حـضاو  نشور و  یبهذـم  ریغ  دارفا  یگدـنز  هب  هعجارم  اـب  هلأـسم  نیاو  درادـن .
يروخرپ !؟ ارچ ضیعبت  تروص ، نیا  رد  دنناد ، یم  ادخ  قولخم  ار  ناگمه  هدرک و  یقلت  هناش  ياه  هنادـند  ناسب  ار  اهناسنا  همه  یبهذـم ،

یبهذم ره  ًالوا ـ  میریزگان : هتکنود  رکذت  زا  میدش ، انشآ  بهذم  هناگراهچ  داعبا  اب  هک  نونکا  ارچ !!؟ رگید  یهورگ  یگنسرگو  یهورگ 
ینـشور هب  دعب  راهچ  نیا  رد  ار  دوخ  دناوت  یم  یبهذم  دشاب . ناسنا  یعامتجاو  يدرف  تایح  رد  دعب ، راهچ  نیا  هدنروآ  دیدپ  دـناوت  یمن 

زا  رس  بهذم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب ; راوتسا  درخو  لقع  هیاپ  رب  هک  دهد  ناشن 
--------------

ص 478 . هفسلف ، تاذل   . 1
هحفص 15  -------------- 

یم هدـید  برغ  ینیـشام  یگدـنز  رد  نآ  ياه  هنومن  هک  ینافرع  همین  یفنم  ياهـشیارگ  تبثم ، یگدـنز  زا  رارف  تیناـبهر ، یتسرپ ، هفارخ 
، دننک یم  یفرعم  یلهاج  رـصع  هب  تشگزابو  عوجر  ای  تفرـشیپ  یقرت و  هدنراد  زاب  لماع  ار  بهذـم  یهورگ ، رگاو  دروآ . یم  رد  دوش ،
، توافت هن  تسا  ضیعبت  هدـننک  یفن  بهذـم  ًایناث ـ  دراد . لابند  هب  ار  یتشز  جـیاتن  نینچ  هک  تسا  هدـشن  يربهر  ياهبهذـم  نینچ  هب  رظان 

رکف رظن  زا  زین  اـهناسنا  دـنراد ، فـالتخا  مه  اـب  تسد  کـی  ناتـشگنا  هک  يروـط  ناـمه  تسین ، فذـح  لـباق  دارفا  نیب  تبثم  ياـهتوافت 
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فذـح لباق  دـشاب ، ناسنا  شنیرفآ  ياهتوافت  هب  طوبرم  هک  یگدـنز  رد  فالتخا  عون  رهو  دـنراد  فـالتخا  شـالت ، كرحت و  هشیدـناو ،
اب اج  نیا  ات  دشاب . اهنآ  رگلیمحت  روزو ، تردـقو  هتـشادن  یتقلخو  یتشرـس  ياه  هشیر  هک  تسا  فذـح  لباق  تافالتخا  هنوگ  نآ  تسین .

نیا میوش و  انـشآ  ناسنا  نورد  رد  نآ  ياه  هشیرو  دـیاوف  اب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  میدـش . انـشآ  نآ  داـعباو  بهذـم  تیعقاو 
تسا . هدنیآ  ثحب  رد  ام  راتفگ  نامه 

هحفص 16  -------------- 

ناسنا شنیرفآ  رد  بهذم  ياه  هشیر  -2

ناسنا شنیرفآ  رد  بهذم  ياه  هشیر  -2
هکلب دـشاب ; هدـش  نیقلت  ام  رب  جراخ  زا  هک  تسین  یتادراو  رکف  کی  اهیّدام  هشیدـنا  فالخ  رب  تعیبط ، ءاروام  هب  هجوت  وادـخ  هب  داـقتعا 

ًالوصا تسا . هدروآ  رد  يرطف  روما  دادـع  رد  ار  بهذـم  تهج  نیا  زاو  دراد  اـم  شنیرفآو  دوجو  رد  هشیر  عوـن  کـی  یبهذـم  تـالیامت 
نیا هب  زگره  وا  دوبن  یجراخ  لماع  رگاو  تسا  هدـش  نیقلتو  میهفت  وا  رب  جراـخ  زا  هک  یهاـگآ  1 ـ تسا : عون  ود  رب  ناسنا  ياه  یهاـگآ 

2ـ تسا . هدیـسر  وا  هب  جراخ  زا  هک  دنتـسه  يراکفا  هتـشر  کی  هک  یـسدنه  لوصاو  ییامیـش  یکیزیف و  نیناوق  دـننام : دیـسر . یمن  رکف 
یگنـسرگ زا  ناسنا  یهاگآ  دـننام : درادـن . تلاـخد  یجراـخ  لـماع  یهاـگآ ، نیا  ردو  دـشوج ، یم  ناـسنا  نورد  زا  هک  ییاـه  یهاـگآ 

نّیعم عطقم  رد  ماقم  لام و  هب  وا  هقالع  ای  صاخ ، نسرد  جاودزا  هب  لیامت  ای  شیوخ . ندوبو  یتسه  زا  ناسنا  یهاـگآ  شیوخ ، یگنـشتو 
اب دـنمان . یم  زئارغو  تایرطف  ار  اهنیاو  دریگ  یم  همـشچرس  ناسنا  نطاب  زا  هک  تسا  ینورد  ياه  هتفاـی  عون  کـی  یگمه  هک  یگدـنز ، زا 

هدرک قیدصتار  نآ  زورما  یـسانشناور  هک  تسا  يا  هلأسم  نیاو  دراد  يرطف  هشیر  یهاوخادخو ، ییوجادـخ  هب  لیم  میـسقت  نیا  هب  هجوت 
دناد . یم  ناسنا  یناگمهو  لیصا  سح  راهچ  زا  یکی  ار  یبهذم  سحو 

هحفص 17  -------------- 
ـ  ب تساهـشنادو . مولع  قالخ  هک  يواکجنک  سح  فلا ـ  تسا : زهجم  يا  هناگراهچ  تاساسحا  اـب  رـشب  دـیوگ : یم  زورما  یـسانشناور 

یم دـب  ار  ینکـش  نامیپو  کین  ار  يرادـتناما  اهناسنا  همه  تهج  نیا  زا  تساهیکینو . اـهیبوخ  هب  ناـسنا  ياهـشیارگ  هیاـم  هک  یکین  سح 
همـسجمو اهیراک  یـشاکو  فیرظ  عیانـص  مامتو  تسا . ابیز  روما  هب  وا  ياهـشیارگ  هیامو  ابیز  عیانـص  قالخ  هک  ییابیز  سح  ج ـ  دـنناد .

 ، هاگآ دوخانو  دراد  يرتشیب  زورب  روهظ و  رـسپ  رتخد و  رد  غولب ، ناوا  رد  هک  یبهذم  سح  د ـ  دنـشاب . یم  سح  نیا  قولخم  ابیز ،  ياه 
ياـهباتک هـب  یبهذـم ، سح  نـیازا  یهاـگآ  يارب  دـیناوت  یم  امـش  دـنک . یم  يربـهر  قوفاـم  تردـقو  ناـهج  نـیا  هدـنزاس  هـب  ار  ناـسنا 

ادخ زا  ار  ناسنا  یهاگآ  يددـعتم ، طاقن  رد  نآرق  دـینک . هعجارم  یناسنا » حور  مراهچ  دـُعب  ای  ینید  سح   » باتک صخألاب  یـسانشناور ،
َکَهْجَو ِْمقأَف  ( ـ 1 میروآ : یم  اج  نیا  رد  ار  یخرب  هک  تسا ; هدش  دراو  هیآ  دـنچ  رد  بلطم  نیاو  دـناد  یم  يداهن  اهیدـبو ، اه  یکین  زاو 

ناسنا رد  تسا  ادـخ  شنیرفآ  هک  ینییآ  روایب  يور  ادـخ  نییآ  هب  هیآ 30 ) مور  هروس  ...( ) اْهیَلَع َساّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهّللا  َتَرِْطف  ًاـفینَح  ِنیِّدـلل 
نید هک  تسا  یکاحو  تسا  هتفرگ  رارق  نآ  زا  لبق  هک  تسا  نید  ظفل  رگنایب  ِهّللا ) َتَرِْطف   ) هلمج تسا . هدـیرفآ  شنیرفآ  نآ  رب  ار  اـهنآو 

3ـ میتخاس . انـشآ  اهیدـبو  اـهیکین  هب  ار  وا  ياه 10و )... هیآ  دـلب  هروس  ( ) ِنیدْـجَّنلا ُهاْنیَدَـهو  ( ـ 2 تسا . رـشب  رد  یتـقلخو  يرطف  روـما  زا 
اهیدب و دیرفآ و  ار  نآ  هک  ییادخو  ناسنا  ناج  هب  دنگوس  ( 8 ياه 7 ـ هیآ  سمش  هروس  ( ) اهیْوقَت َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأف   * اهیّوَس امو  سْفَنَو  )

درک . ماهلا  وا  هب  ار  اهیبوخ 
هحفص 18  -------------- 

( نآ یلک  لوصا  هتـشر  کیو  ناهج  هدـنزاس  هب  هجوت  ینعی   ) یلامجا تروص  هب  نید  نآرق ، تحارـصو  نادنمـشناد  هیرظن  قبط  نیا ، ربانب 
يربهر هاگآو  رادـیب  دارفا  هلیـسو  هب  هک  دـنک  یمدـشر  یبوخ  هب  یتروص  رد  يرطف  رما  کی  یلو  دراد . ینورد  ياـه  هشیرو  تسا  يرطف 
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یگدنز رد  نید  شقن  دهد . یمن  ار  بولطم  هجیتن  هک  دنک  یم  ادیپ  یجوعمو  جک  ياه  هخاش  هنرگو  دوش ،
یم هراشا  نآ  هب  هدرشف  تروص  هب  هک  دراد  رـشب  یعامتجا  یملع و  یگدنز  رد  یمیظع  شقن  تسا ، یتشرـسو  يرطف  رما  کی  نید  نوچ 

، تسا ناهج  نیا  بحاصو  هدـیرفآ  ار  هدام  اناوت ، اـناد و  يدوجوم  هک  نیاو  ادـخ  هب  داـقتعا  تساهـشنادو . مولع  قـالخ  نید  فلا ـ  دوش :
يدام هب  داقتعا  هک  یلاح  رد  دشاب . نوناقو  مظن  ياراد  دـیاب  اناوت ، اناد و  دوجوم  عونـصم  اریز  دزاس . یم  هدـنز  اهناسنا  رد  ار  قیقحت  حور 
تسا هدراذگ  رثا  دوخ  رد  روعش  ملع و  دقاف  دوجوم  نیاو  تسا  میدق  هدام  هک  تسا  دقتعم  وا  اریز  درب ، یم  نیب  زا  ار  قیقحت  حور  يرگ ، 
دقتعم هاگره  نخـس ، رگید  هبو  مینک . قیقحت  نآ  زا  هک  دشاب  نوناق  مظن و  ياراد  دـناوت  یمن  روعـش ، دـقاف  دوجوم  عونـصم  هک  یلاح  رد 

رکف و هب  شنیرفآ  رارسا  هراب  رد  هک  دراد  یم  نآ  رب  اههاگـشیامزآ  رد  ار  دنمـشناد  هدیقع  نیا  دراد ، ییاناوتو  اناد  قلاخ  ناهج  هک  میوش 
فداصت قیرط  زا  دـشاب  هتـشاد  ینوناقو  ماظن  مه  رگاو  درادـن ، ییاناوت  اناد و  قلاـخ  ناـهج ، هک  میوش  دـقتعم  رگا  یلو  دزادرپب ; یـسررب 

قیقحت حورو  هدرک  کمک  مولع  تفرـشیپ  هب  یبهذم  داقتعا  تفگ : دیاب  تهج  نیا  زا  دـنک . یمن  راداو  قیقحت  هب  ار  ام  هدـیقع  نیا  تسا ،
ًالبق دشاب ، ناهج  ماظنو  نیناوق  فشاک  دهاوخ  یمو  هتسشن  راوتاربال  تشپ  هک  يدام  دنمـشناد  نآ  تفگ : دیاب  نانچمه  دنک . یم  هدنز  ار 

ناهج  نیا  هک  تسا  دقتعم 
هحفص 19  -------------- 

اناوت اناد و  یـشخب  ماظن  ناهج ، يارب  هک  تسین  نیازا  ادج  يا  هدیقع  نینچ  دـنک ; فشک  ار  اهنآ  دـهاوخ  یمو  تسا  ماظنو  نیناوق  ياراد 
هب داقتعا  الاو  تسین  ادـخ  هب  داـقتعا  زا  ادـج  هدـیقع  نیاو  تفر . یمن  قیقحت  لاـبند  هب  زگره  دوبن  هدـیقع  نینچ  ياراد  رگاو  دراد . دوجو 

بهذـم ب ـ  دراد . نوناقو  مظن  دـص  رد  دـص  ناهج  هک  دـهد  يا  هجیتن  نینچ  دـناوت  یمن  تسین ، يزیچ  هّدام  زج  هک  نیاو  هّداـم  تلاـصا 
مشچ مزلتسم  و ... تلادع ، يراکتسرد ، اریز  دریذپب ، ار  اهتیمورحم  هتشر  کی  دیاب  یقالخا  ناسنا  هک  تسین  یکش  تسا : قالخا  هناوتـشپ 
هیکت نید  ج ـ  تسا . یقالخا  هیلاع  لوصا  يارجا  نماض  یبهذـم  حور  ءایحا  تهج ، نیا  زا  تسا . تاّیونعم  ذـئاذل و  هتـشر  کیزا  یـشوپ 

ثداوح یبهذمدرف ، کی  ًالوا  اریز  دزاس . یم  همیب  ثداوح  ربارب  رد  ار  ناسنا  هک  دراد  ار  هدیاف  نیاو  تسا  ثداوح  ربارب  رد  يراوتسا  هاگ 
زا دـنچره  دـنک  ریـسفت  دوخ  عفن  هب  ار  اهیراوگان  همه  هک  دوش  یم  ببـس  داقتعا  نیاو  دـناد  یم  ادـخ  هنامیکح  هدارا  هب  طوبرم  ار  ناـهج 
یب ثداوح ، عون  نیاو  دراد  رگید  يارـس  رد  یمیظع  ياهـشاداپ  زورما ، راوگان  ثداوح  هک  دوش  یم  دقتعم  ًایناث  دـشابن ; هاگآ  نآ  رارـسا 
نآ شقن  نید و  ياه  هشیر  زا  اجنیا  ات  دنام . یم  راوتـساو  تباث  هوک  دـننام  اهیراوشدو  اهیتخـس  لباقم  رد  تهج ، نیا  زا  تسین . دزمو  رجا 

یعاـمتجا و يداـقتعا ، ياـهروحم  رد  ار  نآ  ياـهیریگ  عضوم  میـسانشب و  ار  نید  دوخ  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نوـنکا  میدـش ، هاـگآ 
مینادب . يداصتقا 

هحفص 20  -------------- 

؟ تسا مادک  مالسا  رد  دنمشزرا  تخانش  -3

؟ تسا مادک  مالسا  رد  دنمشزرا  تخانش  -3
نآ ای  دریذپ ؟ یم  ار  یتخانش  ره  مالـسا  ایآ  مینک . هجوت  وا  رظن  دروم  تخانـش  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  مالـسا » اب  ییانـشآ   » رد ماگ  نیتسخن 

یمزجو یعطق  هک  تسا  لئاق  یـشزرا  یتخانـش  يارب  اهنت  مالـسا  دـشاب ؟ هتـشاد  ینیقی  یمزج و  تروص  هک  دریذـپ  یم  ار  تخانـش  هنوگ 
ُّلُک َداؤُفلاو  َرَـصَبلاو  َعْمَّسلا  َّنإ  ٌْملَع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  الَو  : ) دراد یم  زاب  کش  نظ و  هنوگره  زا  ندرک  يوریپ  زا  ار  ام  ورنیا  زا  دشاب ;

«. دنلوئـسم همه  لدو  مشچو  شوـگ  اریز  نکم  يوریپ  يرادـن  ملع  نآ  هب  هک  هـچنآ  زا  (. » هیآ 36 ارـسإ  هروس  ( ) ًالُوئْـسم ُْهنَع  َناک  َکئلوُأ 
ناکاین شور  دیابن  دـیوگ : یمو  دـنک  یم  در  تدـش  هب  درادـن ، ناکاین  ياهتنـس  تاداع و  زج  یکالم  هک  ار  ییاه  يوریپ  هنوگ  نآ  نآرق 

دوخ ناردپ  ام  دنیوگ ، یم  (. » هیآ 22 فرخز  هروس  ( ) َنوُدَتْهُم ْمِهِراثآ  یلَع  ّانإ  َو  ۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  ّانإ  اُولاق  َْلب  : ) ددرگ يوریپ  ببس 
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مینک .» یم  يوریپ  نانآ  شور  زا  امو  میتفای  شورو  هار  نیمه  رب  ار 
هحفص 21  -------------- 

انَتَداـس اـنْعَطأ  اـّنإ  اـنَّبَر  : ) دـیامرف یمو  دـنک  یم  در  ار  ناـگرزب  ربارب  رد  یگتخاـب  دوخ  ناوـنع  هب  يوریپ  عوـن  ره  رگید ، يا  هیآ  رد  نآرق 
هارمگ ار  امو  میدرک  يوریپ  دوخ  نایاوشیپو  ناگرزب  زا  اـم  اراـگدرورپ  دـنیوگ ، یم  (. » هیآ 67 بازحا  هروس  ( ) الیبَّسلا اَنوُّلَـضأَف  انَءارَبُکَو 
ِنوُُطب ْنِم  ْمُکَجَرْخأ  ُهّللاَو  : ) دشاب درخو  لقع  هب  یکتم  ای  سح ، هب  یکتم  ای  رازبا  رظن  زا  هک  دهد  یم  شزرا  یتخانـش  هب  مالـسا ، دندرک .»
ناردام مکش  زا  ار  امش  دنوادخ  هیآ 78 .) لحن  هروس  ( ) َنورُکْـشَت ْمُکّلََعل  َةدْئفألاو  َراْصبألاو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَتال  ْمُِکتاهَّمُأ 

و عمـس »  » هیآ رد  دیـشاب . رازگـساپس  ار  ادـخ  ات  داد ، رارق  لدو ، مشچ  شوگ ، امـش  ياربو  دـیتسناد  یمن  يزیچ  هک  یلاـحرد  دروآ  نوریب 
لالدتسا و هب  طوبرم  هک  لقع ، »  » و لد »  » ینعم هب  داؤف »  » تسا و هدش  هدرمش  تخانش  رازبا  زا  تسا ، هبرجت  سح و  هب  طوبرم  هک  رـصب » »

هدـش دای  رازبا  ود  زا  یکی  رب  ینبم  هک  یتخانـش  عون  ره  تهج ، نیا  زا  تسا . هدـیدرگ  یفرعم  تخانـش ، رازبا  زا  رگید  یکی  تسا ، ناهرب 
مزال لاؤس ، کی  هب  خساپ  اجنیا ،  رد  تسین . مالسا  رابتعا  دروم  يدیلقتو ، يرادنپ  ياهتخانش  نیا ، ربانب  تسا . مالـسا  شریذپ  دروم  دشاب 

رد دـننک ؟ یم  دـیلقت  دـهتجم  زا  عورف ، لئاسم  رد  ناناملـسم  هنوگچ  تسا ، نوریب  شزرا  زا  يدـیلقت  ياهتخانـش  رگا  هک : نیا  نآ  تسا و 
. دنک هعجارم  صصختم  هب  دراوان ، درف  هک  تسا  نیا  رشب  یگدنز  ساساو  تسا  صصختم  هب  عوجر  دهتجم ،  هب  عوجر  تفگ : دیاب  خساپ 

ددرگ . صصختم  لئاسم  همه  رد  دناوت  یمن  درف  کی  اریز 
هحفص 22  -------------- 

یعرف لئاسم  رد  دـیاب  هک  تسا  هتفگ  تعیرـش  هدـنروآ  دوخو  تسا  هدـش  تباـث  یعطق  لـیلد  قیرط  زا  دـهتجم  هب  عوجر  نیا ، زا  هتـشذگ 
دهاوخ یعطق  تخانـش  عون  کی  ًاعطق  تسا ، تعیرـش  بحاص  دوخ  مکح  هب  هعجارم  نیا  نوچ  و  درک . هعجارم  لداع  دـهتجم  هب  یلمعو ،

ار داضتم  ياهبتکم  زا  یکی  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  اریز  تسین ، ریذـپ  ناـکما  دـیاقع  لوصا  رد  دـیلقت  یلاـمجا .) یعطق  هتبلا  . ) دوب
هر توافت  نیبب   » دنک یم  دیلقت  تایئزج  عورف و  رد  هدش ، تباث  لیلد  اب  بتکم  لصا  عورف ، رد  دیلقت  رد  هک  یلاح  رد  دریذپب ، لیلد  نودب 

تخانش عوضوم  اجک .» هب  ات  تساجک  زا 
یفَو ِقافآلا  ِیف  انتایآ  ْمِهیُرنَـس  : ) ناسنا تخانـش  1 ـ دـهد : یم  يرتشیب  ّتیمها  زیچ  هس  تخانـش  هب  تخانـش ، تاعوضوم  نایم  رد  مالـسا 
دوخ ياه  هناشن  يدوز  نیمه  هب  (. » هیآ 53 تلصف  هروس  ( ) ٌدیهش ءیش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  ََوأ  ُّقَحلا  ُهَّنأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتح  ْمِهِسُْفنأ 

هب توعد  ْمِهِسُْفنأ ) یفَو   ) هلمج تسا .» اناوتو  رداق  زیچ  همه  رب  واو  تسا  قح  وا  دننادب  ات  میهد  یم  هئارا  اهناسنا ، سوفن  ردو  ناهج  رد  ار 
: تسا مالسا  هقالع  دروم  ناهج ، تخانش  تعیبط : تخانـش  2 ـ دشاب . يرگید  اهتخانـش ي  هیاپ  دناوت  یم  هک  تسا  یناسنا  سوفن  تخانش 

هیآ 101 .) سنوی  هروس  ( ) ِضرألاو ِتاومَّسلا  ِیف  اذ  ام  اوُرُْظنا  ُِلق  )
هحفص 23  -------------- 

ِْقلَخ یف  َّنإ   : ) هتسناد دنمدرخ  دارفا  ياه  هناشن  زا  ار  ناهج  تخانـش  يرگید ، هیآ  رد  دیرگنب .» تسا ، نیمزو  اهنامـسآ  رد  هچنآ  هب  وگب : »
ندمآ یپ  ردو  نیمزو  اهنامـسآ  شنیرفآ  رد  هیآ 190 « .) نارمع  لآ  ِباْبلألا ( ) ِیلوأل  تایآل  ِراهَّنلاو  لیَّللا  ِفالِتْخاو  ِضرـألاو  ِتاومَّسلا 

: دنک یم  یفرعم  هدنهد  دنپ  مّلعم  کی  ناونع  هب  ار  خیرات  تخانش  نآرق  خیرات : تخانش  3 ـ تسا .» اه  هناشن  نادنمدرخ  يارب  زورو ، بش 
ماوقا یناگدنز  هک  دـنک  یم  توعد  ار  اهناسنا  رگید ، تایآ  ردو  هیآ 111 .) فسوی  هروس  ( ) ِباْبلألا ِیلوال  ٌةَْربِع  ْمِهِـصَصَق  یف  َناک  ْدََقل  )

نانآ دیاش  نک ، وگزاب  ار  اهناتساد  (. » هیآ 176 فارعا  هروس  ( ) َنورَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َصَصَقلا  ِصُْصقاَف  : ) دننک هعلاطم  هناملاع  ار  هتشذگ  للمو 
تخانـش نوماریپ  تهج ، نیا  زا  تسا  خیرات  تعیبط و  ناسنا و  هدنروآدیدپ  ادخ و  تخانـش  همدـقم  اهتخانـش  نیا  مامت  یلو  دـننک ». رکف 

مینک . یم  ثحب  يا  هنوگ  هب  ادخ ،
هحفص 24  -------------- 
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یسانشادخ ياه  هار  - 4

یسانشادخ ياه  هار  - 4
، میهد رارق  یسررب  دروم  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ادخ  تخانش  ياههار  تسا  مزال  میدش ، انشآ  مالـسا  رد  بولطم  تخانـش  اب  هک  نونکا 

يا هیور  ود  هّکـس  ناسب  ناهج ، رد  يا  هدیدپ  رهو  تسا  ناسنا  ياهـسفن  شرامـش  هزادنا  هب  ادخ ، يوس  هب  هار  دـنا ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه 
. دراد ادـخ  يوس  هب  یهار  اه ، هدـیدپ  هعلاطم  زا  يدـنمدرخ  ناسنا  رهو  تسادـخ  نآ  رگید  هیور  کیو  تعیبط  نآ ،  هیور  کی  هک  تسا 

هدرک توعد  نآ  هب  ار  اـم  نآرق  هک  یقرط  زا  یخرب  کـنیا  دروآ . رد  یطباوض  تحت  دوش  یم  ار  رامـش  یب  قرط  نیا  لاـح ، نیعرد  یلو 
: مظن ناهرب  1 ـ تسا :

دوخ هنرگو  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  ماظن  نیا  ییاناوت ،  اناد و  دوجوم  هک  دـهد  یم  یهاوگ  ناهج  ماظن  هک  تسا  نیا  مظن  ناهرب  زا  دوصقم 
نهذ زا  جراخ  یناهج  فلا ـ  تسا : راوتسا  لصا  راهچ  رب  مظن ، ناهرب  شریذپ  دشخب . ماظنو  مظن  دوخ  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  ناوتان  هدام ،

: دراد دوجو 
رصحنم  تاینهذو  نهذ  هب  یتسه  هریاد  هک  تسا  نیا  لصا  نیا  زا  دوصقم 

هحفص 25  -------------- 
دشاب یم  تسیلائر »  » دوخ ياهیـسررب  رد  نخـس ، رگید  هبو  دراد  تیعقاو  نهذ  زا  جراخ  رد  مینک ، یم  روصت  ام  هک  ار  هچنآ  هکلب  تسین ،

نهذ زا  جراخ  رد  دیوگ  یمو  دریذپ  یم  ار  نهذ  زا  جراخ  ناهج  هک  تسا  ارگ  عقاو  صخـش  نآ  تسیلائر  زا  دوصقم  تسیلآ . » هدـیا   » هن
. درادرب یـسانشادخ  يوسب  یماگ  دـناوت  یمن  دریذـپن ، ار  لصا  نیا  ات  سانـشادخ  درف  کیو  دراد  دوجو  نوماهو ، ایرد  باتفآو ، هام  نم ،

تیانج نینچ  کیو  هدرک  دادـملق  تسیلآ  هدـیا  ار  ناتـسرپ  ادـخ  اهتـسیسکرام ، نآ  لابند  هبو  اه  يدام  زا  یخرب  هک  تساـج  نیا  تفگش 
ناهج ب ـ  تسا . یجراخ  ياهتینیع  نتفریذپ  ساسا  رب  تسا ، مظن  ناهرب  هک  یسانشادخ  هیاپ  هک  یتروص  رد  دنا ، هدش  بکترم  ار  یملع 

: تسا نیناوقو  مظن  ياراد  هدام 
دروم نیا  رد  يرـشب  ياهـشناد  هچرهو  دـنا  هدرک  فشک  ار  تعیبط  رب  مکاح  نیناوقو  هتـسب  رمک  نآ  تابثا  هب  مولع ، هک  تسا  یبلطم  نیا 

: ّتیلع لصا  ج ـ  دوش . یم  هتشادرب  یسانش  ادخ  يوس  هب  یماگ  دور  شیپ 
فداصت د ـ  تسین . ریذپ  ناکما  ّتلع  نودـب  ناهج  رد  يزیچو  دراد  مزال  یلماع  هدام  رب  مکاح  نیناوق  هک  تسا  نیا  لصا ، نیازا  دوصقم 

: تسین مظن  ّتلع 
هدننیرفآ دناوت  یمن  كردو  روعـش  دقاف  هدام  اریز  دـشاب ; هدام  دوخ  زا  هتـساخرب  دـناوت  یمن  مظن  نیا  هک  تسا  نیا  لصا ، نیا  زا  دوصقم 

يا  هناکدوک  قطنم  هدوب ، مظن  نیا  هدننیرفآ  اه  لوکلوم  فداصت  هک  نیا  روصتو  دشاب  هدش  باسح  مظن  نینچ  کی 
هحفص 26  -------------- 

یب درف  کی  ناتشگنا  تکرح  لوصحم  هدش ، نیشام  همان  کی  دریذپ  یمن  زگره  دنمدرخ  ناسنا  دریذپ . یمن  ار  نآ  يدرخ  چیه  هک  تسا 
ابو نآ  فورح  هب  هجوت  اب  نیـشام ، راک  زا  هاگآ  سیون  نیـشام  دـنیوگ ، یم  ینـشور  هب  ناگمه  هکلب  دـشاب ، رگیزاب  ناسنا  کی  ایو  داوس 

تسا یتیآ  تخانش  اه ، تخانش  عون  نیا  تسا . هدرک  نیشام  ار  همان  نیا  دراد ، ار  نآ  پیات  دصق  هک  يا  همان  هب  هجوت 
نیاو دوش  یم  لامعتـسا  ادـخ  دوـجو  ياـه  هناـشن  دروـم  رد  ظـفل  نیا  ًاـبلاغو  دور  یم  راـک  هب  ّدـح  زا  شیب  تاـیآو  هیآ  هملک  نآرق ،  رد 
رثؤم دوجو  زا  هک  هنوگ  نامه  ءیـش  کـی  رثا  اریز  میربب ، یپ  نآ  تافـصو  رثؤم  دوجو  هب  ءیـش  کـی  رثا  زا  ینعی  تسا ; یتیآ  تخاـنش 

ناتـساب ناریا  ياهناتـساد  زا  هاگآو  بیدا  رعاش  کـی  یـسودرف  مییوگ ، یم  یگمه  دراد  تیاـکح  زین  نآ  تافـص  زا  دـنک ، یم  تیاـکح 
فشاک وا  یحور  تایصوصخو  وا  دوجو  زا  وا ، یبدا  رثا  میا ، هدومزاین  ار  وا  یحور  تایصوصخو  میا  هدیدن  ار  یسودرف  زگره  ام  تسا ،
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یتیآ ياهتخانش  ار  اهتخانش  عون  نیا  تسا . يراجو  مکاح  تسا  بط  رد  هک  یلعوب  نوناق  هراب  رد  بلطم ، نیا  نیع  تسا ; هدننک  وگزابو 
، تسرپ هام  تسرپ ، هراتـس  ياههورگ  اب  میهاربا  ترـضح  ثحب  میربب . یپ  هناـشن  بحاـص  هب  هناـشن  زا  هک  تسا  نیا  فدـهو  دـنیوگ  یم 

ادـص مه  اهنآ  ناگدنتـسرپ  اب  یهاتوک  تدـم  يارب  مارجا ، عون  نیا  شتـسرپ  نداد  ناشن  هیاپ  یب  يارب  يو  تسا ; فورعم  تسرپ  باـتفآ 
دیاب هتسویپ  هدنهد ، شرورپو  یبرم  يادخو  تسا  ناسنا  زا  عاطقنا  شوختسد  مارجا ، نیا  اریز  درک ; لطاب  ار  اهنآ  تیبوبر  ًادعب ، یلو  دش ،

نآ غارـس  دـیابو  تسین  مارجا  نیا  رد  ّتیبوبر ، ياه  هناشن  هک  درک  تباث  قیرط ، نیا  زا  وا  دـنکن ، تلفغ  وا  زاو  دـشاب  هطبار  رد  ناـسنا  اـب 
دومرف : نینچ  دراد و  روضح  هتسویپو  هدیرفآ  ار  اهنیا  هک  تفر  ییادخ 

هحفص 27  -------------- 
رد یگنهامهو  يرادـفده  2 ـ هیآ 79 .) ماعنا  هروس  ( ) َنیکِرْـشُملا َنِم  اَنأ  اـم  َو  ًاـفینَح  َضرـألاو  ِتاومَّسلا  َرَطَف  يذـّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  ّینإ  )

ناهج شنیرفآ 
یم ادـیپ  شرورپ  ردام  محر  رد  ناسنا  لولـس  تسا . شنیرفآ  ناهج  رد  يرادـفده  یگنهامه و  دوجو  عناص ، تابثا  لیالد  زا  رگید  یکی 
مارآ مارآ  صوصخم ، ياهنومروه »  » ریثأت تحت  ریـش ، هدننک  دیلوت  ياه  هدغ  دلوت ، هلحرم  هب  نآ  ندیـسر  و  نینج »  » دشر اب  هارمه  دـنک ،
هناشن یگنهامه ، نیا  دوش . یم  هدامآ  زین  وا  ياذـغ  دـنزرف  دـلوت  اب  ناـمزمه  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک ، یم  هداـمآ  دازون  هیذـغت  يارب  ار  دوخ 

يولگو تسدو  ناهد  اب  بسانتم  یهاگتـسد  كدوک ، دـلوت  زا  لـبق  ناـیلاس  اریز  تسا ; رداـمو  كدوک  شنیرفآ  رد  هشقنو  ریبدـت  دوجو 
هتفرگ رارق  يرادرب  هرهب  دروم  دراد ، دـیدش  زاین  نآ  هب  دازون  هک  يزور  ردو  هتفاـی  دـشر  جـیردت  هبو  هدـش  هیبعت  رداـم  رکیپ  رد  كدوک ،

هدام تیصاخ  هب  دروم ، نیا  رد  دناوت  یمن  هک  نانچمه  دنک ، هیجوت  فداصت  قیرط  زا  ار  يرادفده  نیا  دناوت  یمن  يّدام  اج  نیارد  تسا .
ندمآ ردو  لاهن  کیدشر  دیوگب  ای  تسا ، هدام  ّتیصاخ  ناسنا ، تروص  هب  نآ  ندمآ  ردو  هفطن  کی  دشر  دیوگب  تسا  نکمم  درب . هانپ 

کی هدـنیآ  ياهزاین  ینیب  یـشیپ  دـناوت  یمن  زگره  یلو  تسا ، نآ  لاهن  یتخرد و  لولـس  تیـصاخ  دـنمورب ، تخرد  کی  تروص  هب  نآ 
هلوقم زا  ینیب  شیپ  نیا  هکنیا  هچ  دنک ; ریـسفت  هدام  تیـصاخ  ای  فداصت  قیرط  زا  تسا  هدمآ  دوجو  هب  نآ  زا  شیپ  اهتدم  هک  ار  دوجوم 

لمکم  تخرد  دوجو  ًالثم  تسا ، يرگید  لمکم  مادکره  دوجوم ، ود  یهاگ  تسا . باسحو  هشقن  يور  زا  راکو  يرگن  هدنیآ 
هحفص 28  -------------- 

، دوبن مادـکچیه  زا  يرثا  دوب ، ود  نیا  زا  یکی  هب  رـصحنم  یتسه  رگاو  تسا  ناتخرد  دوجو  لـمکم  رادـناج ، دوجو  نینچمهو  نارادـناج 
نژیسکا هدننک  فرصم  نبرک و  هدننک  دیلوت  رادناج ،  هک  یلاح  رد  تسا ، نبرک »  » هدننک فرـصمو  نژیـسکا   » هدننک دیلوت  تخرد ، اریز 

تـسا ود  ره  تقلخ  رد  ریبدـت  هشقن و  دوجو  رب  هاوگ  ماـظن ، نیا  دوبن . يربـخ  مادـک  چـیه  دوجو  زا  دوـبن  يرگیدو  دوـب  یکی  رگاو  تسا 
: هتکن ود  يروآدای  تسناد . روعش  لقع و  یب  هدام  زا  هتساخرب  ار  یماظن  نینچ  ناوت  یمن  زگرهو 

یم تافـص  ثحب  رد  هکنانچ   ) نآرق دوخ  ًالثم ، درک . لالدتـسا  ادخد  وجو  رب  دوجوم ، ماظن  زا  دیاب  هتـسویپ  ناهج ، عناص  تخانـش  رد  1 ـ
، یئانثتـسا ياه  هثداح  زا  دارفا  دوش ، یم  هدید  یهاگ  هک  یلاح  رد  تسا ; هتفرگ  ناهج  عناص  دوجو  رب  هاوگ  ار  اهداب  مظنم  شدرگ  دیآ ،)
هک یتروص  رد  دنریگ ; یم  ادخ  دوجو  رب  هاوگ  ار  نآ  دزوب  لومعم  ریغ  فرط  زا  داب  يزور  رگا  ًالثم  دـننک ، یم  لالدتـسا  ادـخ  دوجو  رب 
هب یهتنم  یملع ، ماظن  هک  تسا  نیا  نآ ، دافم  اریز ، یئانثتسا ; دراوم  رد  اهنت  هکنیا  هن  مینک ، لالدتسا  ادخ  دوجو  رب  لکش ، ود  ره  رد  دیاب 

هدشن هتخانـش  اهنآ  تلع  هک  ییاه  هدیدپ  اهنتو  دنک  تباث  ار  ادخ  دناوت  یمن  تسا  هدرک  فشک  ملع  هک  ار  هچنآو  دوش  یمن  عناص  تابثا 
2ـ دنک . یم  دادملق  راگزاسان  ملع ، اب  ار  نیدو  دهد  یم  نمشد  تسد  هب  يا  هناهب  رکفت  زرط  نینچ  کی  تسا . ادخ  دوجو  رب  هاوگ  تسا ،
هک نایب  نیا  هب  دریگ ; یم  رارق  ادخ  دوجو  رب  لالدتـسا  هیاپ  نیتسخن ، هدام ، رد  نآ  شیادیپو  تایح  دوجو  اهنت  هک  دوش  یم  هدـید  یهاگ 

؟ تشگ یگدـنزو  تاـیح  ياراد  هدـش ، هتـشک  نآ  یتاـیح  داوم  همه  هک  نازوس  غاد و  دوـجوم  نیا  هنوـگچ  دوـب ، دیـشروخ  ءزج  نیمز ، :
دنک  يربهر  ادخ  يوس  هب  ار  ام  دناوت  یم  زین ،  ینونک  تایح  دوجو  هک  یلاحرد 
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هحفص 29  -------------- 
ره زا  نیمز  رد  هیآ 164 .) هرقب  هروس  ( ) ۀَّباد ِّلُک  ْنِم  اهیف  ََّثبَو  : ) تسا هتفرگ  وا  دوجو  هناشن  نیمز ، رد  ار  هدـنز  تادوجوم  دوجو  نآرقو 
هب همه  یمک ، هورگ  زج  هک  تسا  نشور  نانچنآ  ادخ ، دوجو  اریز  میدرک  ءافتکا  یمک  لئالد  هب  شخب  نیا  رد  ام  درک . شخپ  يرادـناج 

تسا . یمالک  بتاکم  بهاذم و  زا  يرایسب  همشچرس  هک  تسا  ادخ  تافص  لیلحت  هلئسم  تسا ، مهم  هچنآ  دندقتعم . نآ 
هحفص 30  -------------- 

ادخ تافص  -5

ادخ تافص  -5
هناگ  هس  داعبا  رد  ادخ  ییاتکی 

يارب رگاو  دنا  هدـمآ  لصا  نیا  غیلبت  يارب  ناربمایپ  مامت  ییوگ  وت  تسوا ; هتـسجرب  تافـص  زا  دـیحوت  تفـص  دـنوادخ ، تافـص  نایم  زا 
نیا اب  رتشیب  ناربمایپ  فلاخم  هورگ  ًاقافتاو  دهد  یم  لیکـشت  ار  نآ  لوصا  زا  لصا  نیتسخن  دـیحوت  مینک ، روصت  یـساسا  نوناق  ناربمایپ ،

نآ بتارمو  دیحوت  ماسقا  دنراکیپ . دربن و  رد  لصا 
تاذ هک  تسا  نیا  یتاذ  دـیحوت  زا  دوصقم  یتاذ : دـیحوت  1 ـ میوش : یم  روآ  داـی  هدرـشف  يا  هنوگ  هب  هک  دراد  یبتارم  دوخ  يارب  دـیحوت 

تسین وا  زج  یلقتسمو  مات  رثؤمو  تسا  یکی  ناهج  قلاخ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  یلاعفا : دیحوت  2 ـ درادن . يدننامو  ریظنو  تسا  یکی  ادخ 
ار یـسک  دیابن  وا  زجو  تسوا  صوصخم  شتـسرپ  ینعی  تدابع : رد  دـیحوت  3 ـ تسوا . تیقلاخ  تیلعاف و  وترپ  رد  بابـسا  رگید  ریثأـت  و 

ادخ  هک  نیا  هب  هجوت  ابو  درادن  يدننامو  ریظن  ادخ  هک  ینعم  نیا  هب  یتاذ  دیحوت  درک . شتسرپ 
هحفص 31  -------------- 

یهانتم مادـکره  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  ادـخ  ود  ضرف  اریز  تسا ; حـضاوو  نشور  درادـن ، هار  نآ  هب  صقنو  تسا  لامک  اب  دوجوم  کـی 
زا یکی  بلـس  دوش و  بلـس  يرگید  زا  کـی  ره  هک  تسا  نیا  ادـخ  ود  ندوـب  یهاـنتم  همزـالو  ددرگ ، زیاـمتم  يرگید  زا  یکی  اـت  دـشاب 

، ددـعت ضرف  نخـس ، رگید  هب  دـشاب . ادـخ  دـناوت  یمن  صقان  دوجوم  تسوا و  ندوب  صقان  هجیتن  رد  يرگید و  زا  لامک  بلـس  يرگید ،
، ار ادـخ  دوجو  دـیاب  تهج ،  نیا  زا  تسین  راـگزاس  ییادـخ  اـب  صقنو  تسا  صقن  اـب  مزـالم  یهاـنت ، ضرفو  تسا  ندوب  یهاـنتم  ضرف 

يارب هدرک و  هطاحا  ار  جراخ  نهذ و  زا  معا  اج  همه  تسخن  يادـخ  دوجو  اریز  . تسین رارکت  لباق  یهانتمان  ءیـشو  مینک  ضرف  یهانتمان 
نآو دراد  يرگید  ینعم  یتاذ ، دـیحوت  دـشاب . يدـیحوت  نینچ  هب  رظان  ْدَـحأ ) ُهّللا  َوُه  ْلـُق  :) هیآ دـیاش  تسین . دوجو  ناـکما  رگید  يادـخ 

ریغ هک  یئازجا  هب  دوخ  ققحت  رد  ادخ  هک  تسا  نیا  مزلتسم  ادخ  يارب  ءزج  ضرف  اریز  تسا ، طیسبو  تسین  ءازجا  ياراد  دنوادخ ، هکنیا :
ریغ یئایمیش ، لولحم  کی  نیشام ، هاگتـسد  کی  تسه ; دوخ  ءزج  ریغ  یبّکرم  ره  تسین  یکـش  دشاب . دنمزاینو  جاتحم  دنتـسه ، دوخ  زا 

جایتحاو ددرگ  جاتحم  دنتـسه ، يو  دوخ  ریغ  هک  ءازجا  کت  کت  هب  وا  هک  تسا  نیا  ادـخ ، رد  بیکرت  ضرف  تسا ; نآ  ءازجا  کت  کت 
یگنهامه دوجو  نآ ، نشور  هاوگو  تسا  یکی  ناهج  قلاخ  هک :  تسا  نیا  یلاعفا » دـیحوت   » زا دوصقم  تسین . راگزاس  ییادـخ  ماـقم  اـب 

ناهج نیا  رب  يدحاو  هدارا  هک  تسا  نیا  هناشن  رما ، نیا  تسین . ناهج  یلک  عضو  رد  یمداصت  نیرتکچوک  هکنیاو  تسا  شنیرفآ  ملاعرد 
رد یگنهامه  ندروخ  مه  هبو  ریبدت  فالتخا  هیام  هدارا ، فالتخاو  دـش ، یم  هرادا  هدارا ، ود  رظن  ریز  ناهج  نیا  رگاو  دـنک  یم  تموکح 

دناوخ : یم  قلطم  یگناگی  هب  ار  ادخ  هتشذگ  نیهارب  رب  هیکت  اب  نآرق  تشگ . یم  ناهج  ءازجا 
هحفص 32  -------------- 

وا تسین و  ییادـخ  وا  زج  تسا ، هناگی  يادـخ  امـش  يادـخ  هیآ 163 .) هرقب  هروس  ( ) ُمیحَّرلا ُنمْحَّرلا  َوُـه  ّـالإ  َهلإ  ـال  ٌدِـحاو  ٌهلإ  ْمُکُهلإَو  )
ِتاومَّسلا ِْقلَخ  یف  َّنإ  : ) دـیامرف یمو  دریگ  یم  اعدـم  نیا  رب  هاوگ  ار  ناهج  یگنهامه  دـعب  هیآ  رد  نآرق  هاگنآ  تسا .  نابرهمو  هدنـشخب 
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َدَْعب َضرألا  ِِهب  ایْحأَف  ءام  ْنِم  ِءآمَّسلا  َنِم  ُهّللا  َلَْزنَأ  ام  َو  َساّنلا  ُعَْفنَی  اـِمب  ِرْحَبلا  ِیف  يرَْجت  یتَّلا  ِکـلُفلاو  راـهَّنلاو  ِلـیَّللا  ِفـالِتْخاو  ِضرـألاو 
رد هیآ 164 .) هرقب  هروس  ( ) َنُولِقْعَی موَِقل  تایآل  ِضرألاو  ِءامَّسلا  َْنَیب  ِرَّخَسُملا  ِباحَّسلاو  ِحایِّرلا  ِفیرـصَت  َو  ۀَّباد  ِّلُک  ْنِم  اهیف  ََّثب  َو  اِهتْوَم 
نآ هلیـسو  هب  هک  نامـسآ  زا  ناراـب  ندـمآ  دورفو  مدرم  دوس  هب  اـیرد  رد  یتشک  تکرحو  زور  بش و  شدرگو  نیمزو  اهنامـسآ  شنیرفآ 
همه رد   ) نیمزو نامسآ  نایم  دوجوم  ربا  تکرحو  اهداب  شدرگو  نیمز  رد  هدنز  تادوجوم  شخپو  دوش  یم  هدنز  شندرم  زا  سپ  نیمز 

یگناگیو ریبدـت  ّتینادـحو  رب  هاوگ  هک  تسا  شنیرفآ  ماظن  زا  نخـس  هیآ ، نیا  رد  تسا . دـنمدرخو  لقاع  دارفا  يارب  نشور  هاوگ  اهنیا ،)
تدابع رد  دیحوت  تسا . ناهج  قلاخ 

نـشور بلطم  ود  دـیاب  اجنیا  رد  تسج . يرود  وا  ریغ  شتـسرپ  زاو  درک  شتـسرپ  ار  ادـخ  دـیاب  طقف  هک  تسا  نیا  لـصا ، نیا  زا  دوصقم 
، نآ هزیگنا  نیرتگرزب  دراد ، ییاه  هزیگنا  ادخ  شتـسرپ  درکن ؟ شتـسرپ  ار  وا  ریغ  دـیاب  ارچ  2 ـ درک ؟ شتـسرپ  ار  ادخ  دیاب  ارچ  1 ـ دوش :

رد  ناسنا  هک  تسا  یلامک 
هحفص 33  -------------- 

نیا دـنک . عوشخو  عوضخ  لامک ، نوناک  نآ  ربارب  رد  دوخ  هب  دوخ  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  لامک ، نیا  زا  یهاـگآ  دراد و  غارـس  ادـخ 
وا هک  دـننک  یم  شتـسرپ  تهج  نآ  زا  ار  ادـخ  رگید ، تاقبط  یلو  تسا ; یبوبر  ماقم  هب  نایانـشآو  فراـع  هقبط  صوصخم  هزیگنا ، عون 

دومن عوضخ  ْمِعنُم  ربارب  رد  دیاب  لقع ، مکح  هب  سپ  تسا ، ناسنا  دوجو  وا ، رمتـسم  ياهـضیف  زا  یکیو  تسا  اه  ضیفو  اهتمعن  همـشچرس 
اه هزیگنا  نیا  لاح  ره  رد  دنتسرپ . یم  وا  ياهرفیک  زا  سرت  ای  گرزب و  ياهشاداپ  هب  ار  ادخ  زین  یمّوس  هورگ  دروآ ; اج  هب  ار  وا  ساپـسو 
هک تسین  تمعنو  ضیف  عبنم  ای  درادن  لامکوا  ریغ  اریز  دیزرو ؟ عانتما  وا  ریغ  شتسرپ  زا  دیاب  ارچ  اما  میتسرپب . ار  ادخ  هک  دوش  یم  ببس 
زا دراد  هچره  ادـخ ، ریغ  اریز  ددرگ . شتـسرپ  هزیگنا  هک  درادـن  رایتخا  رد  ییاهـشاداپو  اهرفیک  هک  نانچمه  دـنک ; عضاوت  هب  راداو  ار  ام 

دنزرویم طارفا  شتـسرپ ،  يانعم  رد  یهورگ  تسیچ ؟ شتـسرپ  تقیقح  دـید ، دـیاب  لاح  تسین . لامک  نوناک  دوخو ، دراد  لامک  نوناک 
ای هسدـقم  حیارـض  ندیـسوب  ور ، نیا  زا  دـننک ; یم  روصت  نانآ  شتـسرپ  نانآ  تاممو  تایح  لاـح  رد  ار  یهلا  ءاـیلوا  هب  مارتحا  عون  رهو 
هک مینک  هجوت  دیاب  ، شتسرپ يانعم  زا  یهاگآ  يارب  دوش . یم  هدرمـش  حورو  دقرم  بحاص  شتـسرپ  نانآ  رظن  رد  كاپ ، حاورا  هب  لّسوت 
وا هب  ییادـخ  ياهراک  هک  میوش  دـقتعم  ای  مینادـب  ادـخ  ار  وا  هک  تسا  یـسک  لـباقم  رد  یکچوک  راـهظاو  عوضخ  زا  هنوگ  نآ  شتـسرپ 

. مینادـب کچوک  يادـخ  ایو  گرزب  يادـخ  ار  وا  نخـس ، رگید  هب  تسا ; هتفر  رانک  اهراک  زا  تمـسق  نآ  رد  ادـخو  تسا  هدـش  ضیوفت 
ربانب تسا . هدش  راذگاو  اهنآ  هب  ادخ  ياهراک  زا  یتمسق  هک  دوب  دقتعمو  تسناد  یم  کچوک  نایادخ  ار  اهتب  یلهاج ، برع  هک  نانچمه 

یبو كاپ  هدـنب  هکلب  میـشیدنیب  کـچوک  يادـخ  هنو  گرزب  يادـخ  هن  ار  وا  هک  یلاـح  رد  مینک  عوضخ  يدوجوم  ربارب  رد  هاـگره  نیا ،
رد  هک  مینک  روصت  ادخ  شیالآ 
هحفص 34  -------------- 

رد گرزب ،  نایاوشیپ  هب  تبـسن  رگا  امو  شتـسرپ . هن  دوب  دـهاوخ  مارتحا  دـسرب ، تیاهن  هب  مه  دـنچره  عوضخ ، نیا  دراد ، یماـقم  وا  دزن 
هب شتسرپ  تدابع و  گنر  ام  لمع  ًاعطق  دنتـسه ، ادخ  صلخم  ناگدنب  یگمه  هک  نیا  هب  هجوت  ای  مینک ، یم  مارتحا  تاممو ، تایح  لاح 
وا ربارب  رد  ار  عوضخ  تیاهنو  دننک  هدجـس  ار  مدآ  هک  دهد  یم  نامرف  ناگتـشرف  هب  ادـخ  هک  نیا  بلطم  نیا  هاوگ  تفرگ . دـهاوخن  دوخ 

تافص رگید  تخانش  دشاب . نیدحوملا  سیئر  یغای ، ناطیشو  كرشم  ناگتـشرف ، دیاب  دوب ، مدآ  شتـسرپ  عوضخ ، نیا  رگا  دنهد ، ماجنا 
ادخ

تافـص زا  دوصقمو  دشاب  یم  تباث  ادخ  رب  هک  تسا  یلامک  تافـص  یتوبث  تافـص  زا  دوصقم  تسه . یبلـسو  یتوبث  تافـص  ادـخ  يارب 
اناد 1 ـ ) : ) میوش یم  رکذتم  اجنیا  رد  ار  تفص  جنپ  ادخ  یتوبث  تافـص  زا  ددرگ . یم  بلـس  ادخ  زا  هک  تسا  صیاقن  زا  هتـشر  نآ  یبلس 

هعلاطم ناشکهک  ات  متا  زا  ار  وا  تاعونـصم  هک  تسا  یفاک  تسخن  تفـص  ود  تابثا  هراب  رد  اونـش  5 ـ )  ) انیب 4 ـ )  ) هدنز 3 ـ)  ) اناوت (2 ـ )
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رد دروآ ; تسد  هب  ار  ناهج  هدیچیپ  ياهزار  رارسا و  زا  يزیچان  تمسق  تسا  هتسناوت  دوخ  هلاس  رازه  هد  يریگ  یپ  اب  يرشب  مولع  مینک .
نومنهر ادـخ  یهانتمان  تردـقو  نایاپ  یب  ملع  هب  ار  ام  ناهج  نیا  هعلاطم  تسا . یقاب  ناسنا  لهج  هشوگ  رد  اهنآ  مظعا  تمـسق  هک  یلاح 

دوخ تردـق  اـب  ار  ناـهجو  هدوب  هاـگآ  تسا  هدرک  فشک  یعیبـط  مولع  رد  رـشب  هک  ینیناوق  عوـمجم  زا  ادـخ  هک  دـناسر  یمو  ددرگ  یم 
تفص  ود  هب  ار  ام  هعلاطم  نیاو  تسا . هدیرفآ 

هحفص 35  -------------- 
ًاعبط تسا  اناوت  اناد و  وا  هک  دش  تباث  یتقو  اریز  میرادن  هناگادج  لیلد  هب  زاین  تایح  تفـص  هرابرد  دنک . یم  يربهر  ادخ  تردق  ملع و 
مولع رد  هک  تسا  تسرد  درادـن . زاین  يرگید  تافـص  هب  زراب  تفـص  ود  نیا  هب  زج  هدـنز  دوجوم  اریز  تسا  هدـنز  وا  هک  دوش  یم  تباث 
تایح دشاب . یم  اراد  ار  هیذغت  كرحم ، هب  خساپ  لثم ، دیلوت  دشر ، ياه :  هصیـصخ  هک  تسا  يدوجوم  هدـنز  دوجوم  دـنیوگ  یم  یعیبط 
مادک چـیه  هب  تسا  نکمم  هک  دراد ، يا  هدرتسگو  عیـسو  يانعم  تایح  هنرگو  تسا  یعیبط  تادوجوم  صوصخم  انعم ، نیا  هب  یگدـنزو 

هدودحم رد  ار  تایح  اذلو  دنراد  یعیبط  تادوجوم  اب  راک  ورـس  نوچ  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  دـشاب . هتـشادن  يزاین  اه  هصیـصخ  نیا  زا 
نیاو هدـش  لئاق  عیـسو  يانعم  نآ  يارب  درگن  یم  رت  عیـسو  هیواز  زا  ار  هلأسم  هک  فوسلیف  کـی  یلو  دـننک . یم  ریـسفت  دوخ  شنادو  ملع 

رد دشاب . هتشاد  اهنآ  هب  یگتسب  ًاقلطم  تایح »  » تیعقاو هکنیا  هن  دناد  یم  یعیبط  تادوجوم  تایح  رد  تایح  هلیسوو  رازبا  زا  ار  صئاصخ 
زا ادخ  یهاگآ  اریز  تسادخ  ملع  زا  یشخب  تفص  ود  نیا  اریز  دوش  یم  نشور  زین  ریصب  عیمس و  يانعم  هب  ادخ  رگید  تفـص  ود  اج  نیا 
هب ریصب »  » ایو رازبا  قیرط  زا  هک  نیا  يانعم  هب  عیمس »  » هنرگو مینک . یفرعم  انیبو  اونش  ار  ادخ  هک  تسا  هدش  ببس  تارـصبمو  تاعومـسم 

تاعومـسم هلمج  نآ  زا  ادـخ  دزن  ناهج  روضح  هکلب  تسین . حرطم  اـجنیا  رد  دونـشب  اـیو  دـنیبب  یـصاخ  هاگتـسد  قیرط  زا  هک  نیا  ینعم 
مینک . دای  تفص  ود  نیا  اب  ار  وا  هک  هدش  نآ  ببس  تارصبمو ،

هحفص 36  -------------- 

میوش انشآ  ادخ  یبلس  یتوبث و  تافص  رگید  اب  -6

میوش انشآ  ادخ  یبلس  یتوبث و  تافص  رگید  اب  -6
یب  ) ینغ میکح 3 ـ لداع 2 ـ 1 ـ میوش : یم  رکذتم  ار  وا  یتوبث  تافص  زا  رگید  تفـص  هس  یلو  میدش  انـشآ  ادخ  یتوبث  تافـص  رتشیب  اب 

 ( زاین
ابیزو تشز  صیخـشت  رب  درخ  یئاـناوت  عوضوم  ار  یهلا  لدـع  هلئـسم  ساـساو  دور ، یم  رامـش  هب  ادـخ  تافـص  زا  یکی  يرگدادو  لدـع 

ره زا  ادخ  تحاس  هک  دنک  یم  يرواد  ینـشور  هب  تسا ، اناوت  اهراک  زا  عون  نیا  صیخـشت  رب  درخو  لقع  هک  اجنآ  زا  دـهد ، یم  لیکـشت 
یکی ملظ  ماجنا  هزیگنا  دهد . یمن  ماجنا  زگره  وا  هک  دشاب  یم  تشز ، ياهراک  زا  یکی  متـسو  ملظو  دشاب  یم  هتـساریپ  تشزو  حیبق  راک 

ادـخ ملع  یگدرتسگ  اب  تسخن  ضرف  دراد . نآ  هب  زاین  ای  2 ـ درادـن . یهاگآ  ملظ  یتشز  زا  لعاف  ای  1 ـ تسا : ریز  رد  هدـش  دای  زیچ  ود  زا 
نشور وحن  هب  تسا  اهکردو  اهزغم  هیلک  هدنرآ  دیدپ  هک  ادخ  دنک  یم  كرد  ار  متـسو  ملظ  یتشز  درخ ، هاگره  تسا  یفتنم  دصرد  دص 

دشاب . یمن  یفخم  ناهج  يادخ  رب  يزیچو  دوب  دهاوخ  هاگآ  نآ  زا 
هحفص 37  -------------- 

واو دـنراد ، وا  زا  دـنراد  اه  هدـیرفآ  هچ  رهو  تسا  ناسناو  ناهج  قلاخ  وا  تسا . یفتنم  زین  دـشاب  هتـشاد  زاین  متـس  رب  ادـخ  هک  مود  ضرف 
ام : » دنیامن یم  هیجوت  نینچ  ار  دوخ  راکنا  دـننک  یم  يراددوخ  دادو  لدـع  هب  ادـخ  فیـصوت  زا  هک  یخرب  دراد . ملظ  هب  يزاین  هچ  رگید 
ره هکلب  متـس ، ملظ و  هب  هن  دنک  راتفر  داد  لدع و  هب  دـیاب  میئوگب  وا  هب  میرادـن  قحو  میزاس  دودـحم  ار  ادـخ  تردـق  ورملق  میرادـن  قح 

متسو ملظ  تسا و  رگداد  ادخ  میئوگ  یم  هک  نیا  دراد : دوجو  ینشور  هطلاغم  نخس  نیا  رد  تسا . » بوخ  نامه  داد  ماجنا  وا  هک  يراک 
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، زیچ همه  رب  وا  یئاناوتو  ادخ  هدرتسگ  ملع  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  فده  هکلب  تسین  وا  تردق  ورملق  ندرک  دودحم  دصقم  دـنک ، یمن 
تـسا قرف  تسین . دوجوم  وا  رد  ملظ  یعاود  اریز  دهد  یمن  ماجنا  ار  يراک  نینچ  ادخ  هک  مینک  یم  فشک  زیچ ، همه  زا  يو  زاین  مدع  و 

، تامدـقم هتـشر  کی  هب  هجوت  اـب  هک  نیا  نیبو  مینک  رداـص  یناـمرف  مکح و  حالطـصا ، هبو  دـهد  ماـجنا  دـیابن  ادـخ  میئوگب  هک  نیا  نیب 
زا فده  رتدایز . هنو  تسا  رتمک  هن  تسا ، يواسم  هجرد  داتـشه  ودـص  اب  ثلثم  هیواز  هس  مییوگ  یم  ًالثم  میئامنب ، فاشکتـسا  ار  یمکح 

دـشابن يواسم  همئاق  هیواز  ود  اب  ثلثم  ياه  هیواز  رگا  دـشاب  یمن  ام  ناـمرفو  مکح  عباـت  تاـیعقاو ، اریز  تسین  ناـمرف  مکح و  هلمج  نیا 
یم تسد  هب  ار  یمکح  نینچ  للع  هتـشر  کی  يور  زا  فقوم  نی  ارد  ام  هکلب  دریذـپ  یمن  ققحت  تیعقاو  نیا  اـم  ناـمرفو  مکح  اـب  زگره 
; دشاب یمن  وا  تردـق  ندرک  دودـحم  فدـهو  تسین  راک  رد  ینامرف  مکح و  زگرهو  تسا  لیبق  نیا  زا  نایرج  زین  ادـخ  دروم  رد  میروآ .

ابیزو  تشز  وا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  فده  هکلب  دراد  تشز  ابیز و  متسو ، داد  رب  یئاناوت  تردق و  وا  هک  تسین  یکش  اریز 
هحفص 38  -------------- 

هزیگنا هک  مینک  یم  فشک  درادـن ، نآ  هب  يزاین  رگید  فرط  زاو  تسا  ابیزان  نارگید  رب  ملظ  هک  نیا  هب  هجوت  اـبو  دـهد  یم  صیخـشت  ار 
هماقا رب  ناربمایپ  مامت  هک  دوش  یم  روآ  دایو  دـنک  یم  حرطم  ار  لدـع  هماقا  ءایبنا  فدـه  هراب  رد  نآرق  تسین . دوجوم  ادـخ  رد  ملظ  ياه 

...( ِطْسِقلِاب ُساّنلا  َموُقَِیل  َنازیِملا  َو  َباتِکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنأو  ِتانِّیَبلِاب  انَلُـسُر  اْنلَـسْرأ  ْدََقل  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دنا  هدش  توعد  هعماج  رد  لدع 
( تسا لطابو  قح  شجنـس  هیام  هک  لقع   ) نازیمو باتک  نانآ  هارمهو  میتخیگنارب  نشور  لئالد  اب  ار  دوخ  ناربماـیپ  اـم  (. » هیآ 25 دیدح  )

یگدوهیبو ثبعو  وغل  زا  رود  وا  ياهراک  هک  تسا  نیا  میکح ) ) مود تفـص  زا  دوصقم  دنراد .» اپ  هب  ار  دادو  لدع  مدرم  ات  میداتـسرف  ورف 
حیحـص یهاگآ  نادـقف  زج  يا  همـشچرس  ثبع  راکو  دـهد  ماجنا  ثبع  راـک  هک  درادـن  تهج  تردـق  ملع و  اـپ  ارـس  دوجوم  اریز  تسا ،

رد لماع  ود  رهو  دشابن  اناوتو  رداق  نآ  كرت  رب  ایو  هاگآان  نآ  یتشز  زا  هک  دـهد  یم  ماجنا  وغل  راک  سک  نآ  نخـس ، رگید  هبو  درادـن .
عون همه  عبنمو  أدـبم  دـنوادخ  دوجو  هک  تسا  نیا  ّینغ ) ) موس تفـص  زا  دوصقم  تسا . میکح  دوجوم  وا  تهج  نیا  زا  تسا  یفتنم  ادـخ 

دوـجوم وا  زا  ریغ  دریگ . یم  همـشچرس  وا  زا  تـالامک  همه  هک  تسا  نـیا  ضرف  اریز  دوـب  دـهاوخ  زاـین  یبو  ینغ  وا  ًاـعبط  تـسا ، لاـمک 
َوُه ُهّللاو  ِهّللا  َیلإ  ُءارَقُفلا  ُمْتنأ  ُساّنلا  اَهُّیأ  ای  : ) دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  ادخ  دیجم  نآرق  دـنک . ادـخ  زا  زاین  عفر  هک  تسین  یلامک  بحاص 

ُِّینَغلا 
هحفص 39  -------------- 

ْنإ یـسُوم  َلاقو  : ) دیامرف یم  رگید  ياج  ردو  تسا . هدوتـسو  زاین  یب  دنوادخو  دـیدنمزاین  ادـخ  هب  یگمه  مدرم  يا  ( 15/ رطاف ( ) ُدیمَحلا
يور مدرم  همه  امش و  رگا  تفگ  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ( » هیآ 8 میهاربا  هروس  () ٌدیمَح ٌِّینََغل  َهّللا  َّنإف  ًاعیمَج  ِضرألا  یف  ْنَم  َو  ُْمْتنأ  اوُرُفْکَت 

هدیسر نآ  تقو  نونکا  میدش  انشآ  ادخ  یتوبث  تافص  اب  يا  هنوگ  هب  اج  نیا  ات  تسا .» هدوتـس  زاین و  یب  دنوادخ  سپ  دنزرو ، رفک  نیمز 
ادخ یبلس  تافص  میوش . انشآ  یبلس  تافص  اب  هک  تسا 

تافص نایم  رد  دوش . فصتم  اهنآ  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  هتساریپ  قح  تاذ  هک  تسا  صئاقن  زا  هتشر  نآ  بلس  یبلـس ، تافـص  زا  دوصقم 
اریز تسا ، نشور  بلـس ، ود  ره  لیلد  تسین . بکرم  ادـخ  2 ـ تسین .  مسج  ادـخ  1 ـ دیئامرف : هجوت  ریز  رد  هدـش  دای  تفـص  ود  هب  یبلس 
دوخ ءازجا  هب  بکرم  اریز  تسین  بکرم  نینچمه  دشاب . ادخ  دناوت  یمن  جاتحم  ءیـشو  تشاد  دهاوخ  ناکم  هب  زاین  ًاعبط  دشاب  مسج  رگا 
مهو دیامن . زاین  عفر  وا  زا  هک  دراد  یتردق  هب  زاین  هکلب  دشاب . ادخ  دـناوت  یمن  جاتحم  دوجومو  دنـشاب ، یم  بکرم  ریغ  ، ءازجاو دراد . زاین 

زا رتالاب  ادخو  تسا  زاینو  صقن  هیام  اهنآ  دوجو  هک  دنوش  یم  بلس  ادخزا  رطاخ  نآ  هب  یگمه  هک  ادخ  یبلس  تافص  رگید  تسا  نینچ 
کی هب  زین  ار  یبلـس  تافـص  همه  تفـص و  کی  هب  ار  یتوبث  تافـص  مامت  ناوت  یم  ًالوصا  دـبای . هار  وا  تاذ  هب  زاینو  صقن  هک  تسا  نآ 
نیازا تسا  رداقو  ملاع  رگاو  تساراد  ار  لاـمک  نآ  ادـخ  دـسرب  ناـسنا  هشیدـنا  هب  هک  یلاـمک  عون  ره  هک ، نیا  نآو  دـنادرگ  زاـب  تفص 

لامک  تردقو ، ملع  هک  تسا  تهج 
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هحفص 40  -------------- 
تسا تهج  نآ  زا  تسین  بکرمو  مسج  ادخ  رگاو  تسا . هتساریپو  هزنم  نآ  زا  ادخ  دسرب  ناسنا  هشیدنا  هب  هک  یصقن  ره  نینچ  مه  تسا .

تـالامک ماـمت  توبث  نآو  یتوبث  تفـص  کـی  دـنوادخ  هک  تفگ  ناوت  یم  تهج  نی  ازا  تسا  صقن  مزلتـسم  بیکرتو  ندوـب  مسج  هک 
هابتشا کی  عفر  درادن . شیب  وا ، زا  صئاقن  مامت  بلس  نآو  یبلس  تفص  کیو  ادخرب 

هک یلاـح  رد  دسانـشب ، ادـخ  دـننام  ار  دودـحمان  دوجوم  دـناوت  یم  هک  تسا  يدودـحم  دوـجوم  ناـسنا ، هنوـگچ  دوـش  یم  هتفگ  یهاـگ 
هبو ایرد  رعق  هب  سخ  دسر  رگا  یپ ***  درب  درخ  شتاذ  هنک  هب  نادنمـشناد : ریبعت  هبو  دریگ . یمن  رارق  دودحم  دوجوم  قفا  رد  دودـحمان 

تسا نشور  لاؤس  نیا  خساپ  یلو  میا  هدناوخو  میدینـشو  دنا  هتفگ  هچره  زو  مهوو ***  نامگ  سایقو و  لایخ  زا  رترب  يا  يرگید : لوق 
، یبسن تخانش  هنو  تسوا  دوجو  داعباو  بناوج  مامت  تخانـش  تسین ، نکمم  هچنآ  یبسن . تخانـشو  قلطم  تخانـش  نایم  تسا  قرف  اریز 

نآرق قیرط  زا  ادخ  تافص  تخانش  دوش . انشآ  وا  اب  يا  هنوگ  هب  ادخ  تافص  قیرط  زا  دناوت  یم  دودحم  دوجوم 
ِْبیَغلا ُِملاع  َوُه  ّالإ  َهلإال  يذَّلا  ُهّللا  َوُه  : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدرک  یفرعم  يا  هناگ  هدراهچ  تافـص  اب  رـشح  هروس  رد  ار  ادخ  نآرق 

ُرِّبَکَتُملا  ُراّبَجلا  ُزیزَعلا  ُنِْمیَهُملا  ُنِمؤُملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدُقلا  ُِکلَملا  َوُه  ّالإ  َهلإال  يذَّلا  ُهّللا  َوُه  میحّرلا * ُنمحَّرلا  َوُه  ِةَداهَّشلاو 
هحفص 41  -------------- 

ُزیزَعلا َوُـه  َو  ِضرـألاو  ِتاوـمَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  ُحِّبَُـسی  ینْـسُحلا  ُءامْـسألا  َُهل  ُرِّوَـصُملا  ُءيِراـبلا  ُِقلاـخلا  ُهّللا  َوُـه  َنوُکِرـُشی *  اّـمَع  ِهّللا  َناـْحبس 
نامحر وا  3 ـ تسا . راکـشآ  ناـهنپ و  زا  هاـگآ  وا  2 ـ  . تسین یئادـخ  وا  زج  هک  یئادـخ  تـسوا  1 ـ (. 24 هیآ 22 ــ رـشح  هروس  () ُمیکَحلا

12ـ  . هیاپ دنلب  11 ـ تردقرپ . 10 ـ ردقنارگ . 9 ـ نابهگن . 8 ـ شخب . نمیا  7 ـ بـیع .  یب  6 ـ كاپ . 5 ـ قلطم . ياورنامرف  4 ـ تسا . میحرو 
ِیف ـالَو  ِضرـألا  ِیف  ٌءیـش  ِْهیَلَع  یفْخَیـال  َهـّللا  َّنإ  : ) دـنک یم  یفرعم  نـینچ  ار  وا  نارمع  لآ  هروـس  ردو  تـسا . رگریوـصت  13 ـ هدننیرفآ .

ادخ زا  تاروت  ياه  یفرعم  دنام . یمن  ناهنپ  نامسآو  نیمز  رد  يزیچ  دنوادخ  يارب  (. 5 هیآ نارمع  لآ  هروس  ( ) ِءامّسلا
زا يرود  زج  هدش  فیرحت  ياهباتک  یفرعم  هنرگو  مینک  دامتعا  هدشن  فیرحت  ینامسآ  باتک  هب  ای  درخ  لقع و  هب  ادخ  تخانـش  رد  دیاب 

رفـس رد  تاروت  1 ـ میوش . یم  روآ  داـی  ار  ادـخ  هب  تبـسن  تاروت  ياـه  یفرعم  زا  هنومن  ود  کـنیا  درادـن  يرگید  هجیتن  یعقاو  تخاـنش 
ار مدآ  هاگیاجو  دـناوخ  یم  زاوآو  دور  یم  هار  تشهب  ياهغاب  رد  ایوگ  هک  دـنک  یم  یفرعم  نانچ  نآ  ار  ادـخ  شنیرفآ ) باـتک   ) نیوکت
رد نآرق  2 ـ اـجک . دـنک  یم  وا  هدرتسگ  یهاـگآ  هراـب  رد  دـنوادخ  زا  نآرق  هک  یفرعمو  اـجک  ادـخ  زا  یفرعم  نینچ  کـی  (، 1) دناد یمن 

نایم  هب  زور  شش  رد  نیمزو  اهنامسآ  شنیرفآ  زا  نخس  هک  يدراوم 
--------------

ياه 9ـ11 . هلمج  موس  لصف  نیوکت ،  رفس  تاروت   . 1
هحفص 42  -------------- 

ایوگ نآرق  رد  بلطم  نیارب  رارصا  دادن . تسد  یگتسخ  ام  هب  هیآ 38 ) هروس ق  ( ) بوُُغل ْنِم  انَّسَم  امَو  : )... دیوگ یم  هلـصافالب  دروآ  یم 
تحارتسا هبو  هدش  هتـسخ  تدم  نیا  رد  نیمزو  اهنامـسآ  شنیرفآ  زا  سپ  دنوادخ  هک  دراد  دروم  نیا  رد  تاروت  هک  تسا  یبلطم  رب  رظان 

دوب . ادخ  زا  رکفنشور  هقبط  يرود  هیام  اه  یفرعم  عون  نیا  ( 1) تخادرپ
--------------

. 3 هلمج مود  لصف  ، نیوکت رفس  تاروت   . 1
هحفص 43  -------------- 

ینامسآ نایامنهار  هب  رشب  زاین  -7
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ینامسآ نایامنهار  هب  رشب  زاین  -7
 « هّماع تّوبن  » 

یب ناسنا  شنیرفآ  نخـس ، رگید  هبو  ادخ . هب  هن  ددرگ  یم  زاب  ناسنا  دوخ  هب  هک  یفده  تسا ، هدش  هدیرفآ  یفده  يارب  رـشب  ملـسم  روطب 
، تسا نشور  بلطم  نیا  لیلدو  درادن  دوجو  دشاب  وا  زاین  هدننک  فرط  رب  هک  یفده  دروم  نیا  رد  راگدـیرفآ  يارب  دـنچره  تسین  فدـه 

وغل راک  درف  نآ  تسین ، دوجوم  ادـخ  رد  وغل  لمع  ياه  هزیگناو  دـهد  ماجنا  ثبعو  وغل  راـک  هک  تسا  نآ  زا  هتـساریپ  میکح  يادـخ  اریز 
یم هجیتن  نایب  نیا  زا  تسا . یفتنم  ادـخ  رد  لماع  ود  رهو  دـشاب  هتـشاد  زاین  نآ  هب  ایو  دـشابن  هاـگآ  نآ  یتشز  زا  اـی  هک  دـهد  یم  ماـجنا 
هرذ کی  تروص  زا  ناسنا  لماکت  زج  فده  نیاو  تسا  هدش  قلخ  فده  نآ  يارب  رـشب  هک  تسا  یفده  ناسنا  شنیرفآ  يارب  هک  میریگ 

رد رـشب  مّلـسم  روطب  ددرگ . نیمز  يور  رد  وا  نیـشناج  ادخ و  لَثم  یئاناوتو  ملع  رد  هک  لماک  ناسنا  کی  تروص  هب  دسرب  ات  رادـقم  یب 
هب دناوت  یمن  دوخ  ياپ  اب  رـشب  دوخ  هنرگو  دننک  يربهر  دصقم  نیا  هب  ار  وا  هک  دراد  زاین  ینایامنهار  هب  لماکت  زا  هلحرم  نیا  هب  ندیـسر 

دراد يرثؤم  شقن  ناسنا  یگدـنز  رد  داصتقا  هک  تسین  یکـش  1 ـ مینز : یم  لاثم  ود  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  نونکا  دـسرب . فدـه 
تسد  هب  ار  داصتقا  يابفلا  رشب  زونه  یلو  دنا ، هتفریذپ  رثؤم  لصا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  ناهج  همهو 

هحفص 44  -------------- 
(. مسیلاـتیپاک  ) يرگیدو تسینوـمک  سپ  نآ  زا  مسیلایـسوس )  ) یکی دـنراد  رارق  مـه  ربارب  رد  داـضتم  بـتکم  ود  نآ  هویـش  ردو  هدرواـین 

رشب زونه  دیوگ  یمو  دنک  وغل  زین  ار  یصخش  تیکلام  هک  تسا  نآ  رظتنم  هدرک و  مالعا  ینوناق  ریغ  ار  یـصوصخ  شخب  تسخن ، بتکم 
هب ار  تیکلام  رگید ، بتکم  ددرگ . وغل  یصخشو  یصوصخ  زا  معا  یلک  تروص  هب  تیکلام  هک  تسین  تسینومک  تشهب  شریذپ  هدامآ 
دنچ ره  ار  دمآ  رد  عون  ره  بتکم  نیا  تسا . هدشن  لئاق  هجیتن  رظن  زا  هن  ببـس  رظن  زا  هن  یتیدودحم  نآ  يارب  هتفریذپ و  هدرتسگ  تروص 

هیحان زا  تیدودحمان  نیا  دناد . یم  نآ  کلام  ار  ناسناو  هتخانش  تیمسر  هب  اشحفو  رگناریوو  برخم  ياهحالـس  نتخورف  ابر و  قیرط  زا 
کلام ار  الط  ندـعم  زا  یهوک  دـناوت  یم  ناسنا  کی  بتکم  نیا  رد  تسین ، لئاق  یتیدودـحم  زین  تیکلاـم  دوخ  هیحاـنزا  نینچمه  ببس ،

هب تیحیسمو  یگناگود  هب  سوجم  دننام  یهورگ  هک  اجنآ  ات  تسا  هدیسرن  یئزج  قفاوت  هب  رشب  ادخ  تافص  تخانش  هلئسم  رد  2 ـ ددرگ .
يابفلا زا  هک  يرـشب  نینچ  کی  دنا . هدش  رکنم  تسادخ ، زراب  تفـص  هک  ار  دیحوتو  هتـشگ  دقتعم  یگناگدص  هب  ناکرـشم  یگناگ ، هس 
هاجنپو دص  هدز ، رقف  دنهرد  دسرب . نکمم  تداعـس  هب  ینامـسآ  ناراگزومآ  نودـب  دـناوت  یم  هنوگچ  تسا  ربخ  یب  يونعمو  يدام  روما 

هّدع زور  ره  هیذغت  يدب  زاو  دننابیرگ  هب  تسد  یتخبدـب  اب  دـنه  مدرم  یلو  دـنزاس  یم  لامیاپ  ار  عرازمو  دـننک  یم  یگدـنز  واگ  نویلیم 
ار يراک  نینچ  هزاجا  اهنآ  یتدیقع  یفارخ  ینابم  اریز  دنرادن . دننک ، هدافتـسا  اهواگ  نیا  تشوگ  زا  هک  نیا  تأرج  اما  دـنریم  یم  يدایز 

ناربمایپ تافص  دنک . یم  مازعا  ار  یناربمایپ  رشب  یئامنهار  يارب  ادخ  تهج  نیا  زا  دهد  یمن  نانآ  هب 
تسین  مزال  ایآ  هدیسرن ، یتقیقح  هب  يرورض  لئاسم  نینچ  کی  رد  رشب  هک  نونکا 

هحفص 45  -------------- 
تاصخـشم کنیا  میروآ . تسد  هب  ار  نانآ  تاصخـشمو  تافـص  اـم  تسا  مزـال  نونکا  ددرگ . مازعا  یناراـگزومآ ، رـشب  میلعت  يارب  هک 

تمصع 1 ـ نانآ :
ارچ فلا ـ  دنک : یم  تشگزاب  زیچ  ود  هب  طرـش  نیا  دنـشاب . همیبو  نوصم  هانگ  لباقم  رد  دیاب  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  تمـصع  زا  دوصقم 
یم نایب  ار  تهج  ود  ره  کنیا  دـنوش ؟ یم  تردـقو  هوق  نینچ  ياراد  نانآ  هک  دوش  یم  هچ  ب ـ  دنـشاب ؟ نوصمو  موصعم  دـیاب  ناربمایپ 
نانآ هب  مدرم  هک  تسا  نیا  تیاده  طرـشو  دنا  هدـش  هدـیزگرب  مدرم  تیادـه  يارب  ءایبنا  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  تسخن ، تهج  اما  مینک :

رـس وا  زا  یهانگ  حالطـصا  هبو  دنکن  لمع  دوخ  هتفگ  هب  يربمایپ  رگا  دننک ، یقلت  ادخ  نخـس  ار  اهنآ  نخـس  ًاعقاوو  دنـشاب  هتـشاد  دامتعا 
ادخ هتخیگنا  رب  ار  دوخ  ًاعقاو  وا  رگا  دنیوگبو  دننک  دیدرت  کش و  وا  ياعدا  ردو  هدرکن  دامتعا  وا  هب  مدرم  دوش  یم  ببـس  راک  نیا  دـنزب 
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نوصم دیاب  ناربمایپ  هک  نیا  نآو  دنک  یم  تباث  ار  تسخن  ياعدم  زا  یـشخب  نایب  نیا  هتبلا  دنک ؟ یمن  لمع  دوخ  هتفگ  هب  ارچ  دناد ، یم 
راذگ هیاپ  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دنـشاب ، اطخ  هابتـشا و  زا  هتـساریپ  دـیاب  ناربمایپ  هکنیا  نآو  اعدا  زا  رگید  شخب  اماو  دنـشاب  هانگ  زا 

هتخیگنارب نآ  يارب  هک  مدرم  تیاده  نتفر  نیب  زا  هیام  دامتعا ، بلسو  دور  یم  نیب  زا  مدرم  دامتعا  دوش  هابتشا  راچد  ماکحا  غیلبت  رد  نید 
دنچره وا  ياه  هتفگ  رگید  هب  مدرم  هک  دوش  یم  ببـس  راک  نیا  دوش ، هابتـشا  راچد  يداـع  روما  رد  رگا  نینچمهو  ددرگ . یم  دـنا ، هدـش 

دنرگنب . دیدرت  کش و  هدید  زا  دشاب  تعیرش  هب  طوبرم 
هحفص 46  -------------- 

زهجم اطخ  هانگ و  زا  تینوصمو  تمـصع  يورین  اب  ناربمایپ  تسا  مزال  دنا  هدش  هتخیگنارب  نآ  يارب  ءایبنا  هک  یفدـه  ققحت  يارب  هصالخ 
اطخو هانگ  زا  ءایبنا  هک  دوش  یم  هچ  هک  نیا  نآو  مییوگب  نخس  مود  بلطم  هراب  رد  تسا  مزال  نونکا  ددرگ . یلمع  یهلا  ضرغ  ات  دنوش 

تسا . هدنیآ  شخب  رد  ام  راتفگ  عوضوم  نامه  نیاو  تسیچ ، هلحرم  ود  رد  نانآ  هدنراد  زاب  لماعو  دننک  یم  ادیپ  تینوصم 
هحفص 47  -------------- 

؟ تسیچ ناربمایپ  رد  تمصع  لماع  -8

؟ تسیچ ناربمایپ  رد  تمصع  لماع  -8
یم همـشچرس  هانگ  بقاوع  هب  ملع  زا  هک  تساهنآ  هداعلا  قوف  ياوقتو  يوق  نامیا  نامه  هاـنگ  زا  ینامـسآ  ناـیامنهار  هدـنراد  زاـب  لـماع 

دروآ یم  دیدپ  وا  رد  یئاوقت  نانچنآو  دنک  یم  تمصع  داجیا  ناسنا  رد  یلمع ، شنکاو  هب  یعطق  دصرد  دص  ملع  ملـسم ، روط  هب  دریگ .
میـس هب  تسد  هک  دنهاوخب  وا  زاو  دـنهدب  رالد  درایلیم  کی  یناسنا  هب  دـینک ، ضرف  دـنک ، یمن  روطخ  وا  زغم  رد  هانگ  هشیدـنا  زگره  هک 

دنک یمن  یهانگ  نینچ  هب  هدولآ  ار  دوخ  یتمیق  چیه  هب  یلقاع  ناسنا  چیه  ملـسم  روطب  دراد ، نایرج  نآ  رد  هدنـشک  قرب  هک  دنزب ، نایرع 
راب گرم  جیاتنو  موش  بقاوع  هب  تبسن  رفن  کی  رگا  الاح  درادن . يدیدرتو  کش  هجیتن  نیا  رد  واو  تسا  گرم  هانگ  عون  نیا  هجیتن  اریز 

اوـقت عوـن  کـی  وا  رد  ملع  نیاو  هدزن  هاـنگ  هب  تسد  مّلـسم  روـط  هب  دـنک ، ادـیپ  یعطق  ملع  نینچ  تـسا  نازوـس  شتآو  خزود  هـک  هاـنگ 
ياه یهاگآ  زا  یخرب  یهاگ  هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم  اـج  نیا  رد  دروخ . یمن  تسکـش  وحن  چـیه  هب  هک  دروآ  یم  دـیدپ  یتّینوصمو 

یم فصولا  عم  تسا  رـضم  راگیـسو  دراد  ررـض  لـکلا  دـنناد  یم  هک  يدارفا  مینیب  یم  اریز  دـنک  یمن  ّتینوصم  داـجیا  ناـسنا  رد  یعطق 
دنک ؟ یمن  داجیا  تمصع  دروم  نیا  رد  ملع  ارچ  سپ  دنشک  یمو  دنشون 

هحفص 48  -------------- 
هب یملع  تلاـح  زاو  بلق  هب  زغم  زا  هک  دـشاب  نیرفآ  ّتینوـصم  دـناوت  یم  یتروـص  رد  ملع  هک  نیا  نآو  تسا  نـشور  لاؤـس  نـیا  خـساپ 
یم ام  همه  مییوگ ، یم  لاثم  باب  زا  ددرگ ، یمن  يراگتـسرو  تیادـه  هیام  دریگن  دوخ  هب  نامیا  گنر  ملع  اـتو  دـیآ . رد  ناـمیا  تروص 

رتسب رد  وا  اب  بش  کی  میتسین  رـضاحو  میـسرت  یم  نآ  زا  یگمه  لاح  نیع  رد  یلو  دناسرب  يررـض  ناسنا  هب  دـناوت  یمن  هدرم  هک  میناد 
تـسا یهاگآ  طقف  ام  ملع  هک  تسا  نیا  رد  روش ، هدرم  ملع  اب  ام  ملع  توافت  درادن . همهاو  دـسرت و  یمن  روش  هدرم  هکنآ  لاح  میباوخب .
لکلا هک  هورگ  نیا  ملع  دـسرت . یمن  هدرم  زاو  تسا  نمؤم  تسرامم ، رثا  رب  روش  هدرم  هک  یلاـح  رد  میرادـن . ناـمیا  دوخ  ملع  هب  زونهو 

هبـساحم کی  هورگ  نیا  نیا ، زا  هتـشذگ  تسا . هدـماین  رد  تسا ) نآ  رثا  یگدـنرادزاب  هک   ) ناـمیا تلاـح  هب  هک  تسا  یملع  دنـشون  یم 
یگدنز تقیقحردو  دنراد .  یم  مّدقم  ّتیفیک  نودب  اما  ّتیمک  اب  یگدنز  رب  ار  تیفیک  اب  مأوت  یگدنز  هکنیا  نآو  دـننک  یم  زین  يرگید 

نآ زا  هتـساریپ  یگدنز  لاس  داتـشه  زا  رتهب  شونو  شیع  اب  یگدنز  لاس  تصـش  دندقتعمو  دنهد  یم  حـیجرت  مّود  یگدـنز  رب  ار  تسخن 
؟ دنوش یم  نوصم  اطخ  زا  هنوگچ  تسا .

کی اطخ  زا  نانآ  هدنراد  زاب  لماع  تسیچ ؟ اطخ  زا  نانآ  هدنراد  زاب  لماع  دید  دیاب  نونکا  دش ، نشور  هانگ  زا  ناربمایپ  هدنراد  زاب  لماع 
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دراذگ یمن  هک  هدرک  زهجم  یئورینو  تردق  اب  ار  نانآ  دنوادخ  دنا . هدروآ  ریبعت  سدقلا  حور  هب  نآ  زا  تایاور  رد  هک  تسا  یبیغ  لماع 
دامتعا هک  تسا  نیا  يارب  نانآ  قح  رد  یهلا  فطل  نیاو  دـنریگ  یم  رارق  تایعقاو  نتم  رد  ناـنآ  هتـسویپو  دـنتفیب ، هابتـشاو  اـطخ  هب  ناـنآ 

ددرگ . یلمع  دنا  هدش  هتخیگنارب  فده  نآ  يارب  هک  مدرم  تیاده  هجیتن  ردو  دننک ، بلج  دوخ  هب  ار  مدرم 
هحفص 49  -------------- 

هزجعم هدنراد  2 ـ
تاـبثا قرط  زا  یکیو  دنـشاب  هتـشاد  هارمه  یهاوـگو  لـیلد  دوـخ  تیناـقح  تاـبثا  يارب  دـیاب  هک  تسا  نـیا  ناـنآ  تافـص  رگید  زا  یکی 

يانعم درک ، تباث  ناوت  یم  زین  رگید  ياههار  زا  ار  ناربمایپ  توبنو  تسین  رـصحنم  لیلد  هزجعم  دـنچره ، تسا  هزجعم  نتـشاد  تیناـقح ،
قراخ لمع  نینچ  کی  دـندرگ . ناوتاـنو  زجاـع  نآ  ربارب  رد  رـشب  دارفا  همه  هک  دـهد  یم  تروص  ار  يراـک  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هزجعم 

رد رـشب  دارفا  همه  هک  تشادن  تهج  دوب ، يرـشب  تردق  اهنت  رگا  اریز  تسا . زهجم  یهلا  تردق  اب  نآ  هدنروآ  هک  تسا  نآ  هناشن  هداعلا 
هک تسا  تضایر  لوصحم  ای  دـشابن  مدرم  همه  ندـش  زجاع  هیام  هک  هداعلا  قراخ  راکره  اذـلو  دـندرگ . زجاع  وا  اب  هلباقم  زا  ناـمز  لوط 

نیا زا  دـنیامن . هلباقم  نآ  اب  دـنناوت  یم  زین  دارفا  رگید  هک  تسا  تعنـص  لوصحم  ایو  دـهد  ماجنا  ار  راک  نآ  دـناوت  یم  زین  رگید  ضاترم 
تـسین هزجعم  رگید  كولب  رد  هضراعم  دوجو  رطاخ  هب  اضف  هب  دروناضف  باترپ  راکو  هلباقم  ناکما  رطاـخ  هب  دـنه  ناـضاترم  راـک  تهج 
هدنروآ راتفگ  قدص  رب  هاوگ  هزجعم  هنوگچ  هک  نیا  نآو  دـیآ  یم  شیپ  يرگید  ثحب  اجنیا  رد  دراد . یلیـصحت  لباقو  نشور  للع  هکلب 
خـساپ تسا ؟ نآ  هدنروآ  یئوگ  تسار  رب  لیلد  هنوگچ  یلو  تسا  یهلا  هوق  هب  ندش  زهجم  زا  یکاح  هزجعم  هک  تسا  تسرد  تسا ؟ نآ 

اب راـک  نیا  اریز  دـهد . یمن  وـگغورد  مدآ  هب  ار  تردـق  نینچ  زگره  ناگدـنب ، تیادـه  هب  دـنمقالع  يادـخ  اریز  تسا  نشور  لاؤـس  نیا 
رایتخا نودب  اهناسنا  مامتو  تسا  مدرم  بذج  هیام  هزجعم  نتشاد  نخـس  رگید  هبو  تسین . راگزاس  دراد  رـشب  شنیرفآ  رد  ادخ  هک  یفده 
نابرهم يادـخو  ددرگ  یم  یهارمگ  هیام  ًاعطق  دوش  هداهن  وگغورد  مدآ  رایتخا  رد  تردـق  نینچرگا  و  دـنوش . یم  بذـج  يدرف  نینچ  هب 

ناگدنب  تیاده  هب  دنمقالعو 
هحفص 50  -------------- 

صیاقن بویع و  زا  یگتساریپ  3 ـ دراذگ . یمن  وگغورد  یعدم  رایتخا  رد  ار  یتردق  نینچ 
هیام بویع  نینچ  دوجو  اریز  دنـشاب . هتـساریپ  دیاب  ددرگ  یم  نانآ  زا  مدرم  يرود  هیام  هک  یحورو  یمـسج  صقن  بیع و  ره  زا  ناربمایپ 

یلومعمو يداع  یگدنز  4 ـ دیآ . یمن  تسد  هب  تسا  مدرم  تیاده  هک  تثعب ، زا  فده  هجیتنردو  ددرگ . یم  ءایبنا  زا  مدرم  يرود 
، دنور یم  هار  مدرم  ناسب  نانآ  تشاد  دنهاوخ  یلومعمو  يداع  یگدنز  دنا  هدش  هتخیگنارب  مدرم  تیادـه  يارب  هک  نیا  مکح  هب  ناربمایپ 

ناربمایپ همانرب  دیاب  اذلو  دنهد . یمن  ماجنا  ار  ایند  ناکراتو  ناضاترم  اب  بسانتم  ياهراک  زگرهو  دندنب  یم  یئوشانز  دقع  دننک ، یم  راک 
هک یئاه  هدرخ  زا  یکی  مالـسا  ردص  رد  دننک . توعد  یگدنز  كرتو  تینابهر  هب  ار  مدرم  دیابن  زگرهو  دشاب  هدنزاسو  دیفم  همانرب  کی 

ربمایپ نیا  ارچ  ( 7 هیآ ناقرف  هروس  ...( ) ِقاوسألا ِیف  یشْمَی  َو  َماعَّطلا  ُلُکأَی  ِلوُسَّرلا  اذِهل  ام  : )... دنتفگ یم  هک  دوب  نیا  دنتفرگ  یم  ربمایپ  رب 
مدرم اب  دـیاب  ربمایپ  هک  دـندوبن  هاگآ  تثعب  فدـه  زا  دـندرک  یم  ار  داریا  نیا  هک  ناـنآ  دور  یم  هار  رازاـب  رد  اـم  دـننامو  دروخ  یم  اذـغ 

توعدرد صالخا  5 ـ دنک . ذوفن  نانآ  رد  دناوتب  رتهب  ات  دریگن  هلصاف  نانآ  زا  دزیمایب و 
دندوبن  شاداپ  رجا و  ناهاوخ  دوخ  توعد  رد  هک  دوب  نیا  ناربمایپ  مامت  هویش 

هحفص 51  -------------- 
رجا و دوخ  راک  يارب  ( 109 هیآ ءارعـش  هروس  ( ) نیَملاعلا ِّبَر  یلع  ّالإ  َيِرْجأ  ْنإ  رْجأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلأْسأ  اـمَو   : ) هک دوب  نیا  یگمه  قطنمو 

ّالإ ًارْجأ  ِْهیَلَع  مُُکلَئـسأ  ُْلق ال  : )... دیامرف یم  يدروم  رد  یمارگ  ربمایپ  رگاو  تسا .  نایناهج  يادخ  هدـهع  رب  نم  رجا  مبلط ، یمن  یـشاداپ 
، شاداپ نینچ  کی  هک  تسا  تهج  نیدب  مهاوخ .  یمن  منادناخ  یتسود  زج  یشاداپ  دزم و  نم  وگب  هیآ 23 ) يروش  ( ) یبرُقلا ِیف  َةَّدَوَملا 
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لیبق زا  طابترا  عون  نیا  اهنآ ، دوخ  هب  هن  ددرگ ، یم  زاب  ناسنا  دوخ  هب  ربمایپ  نادناخ  اب  طابترا  هجیتن  اریز  یقیقح ، هن  تسا  يروص  شاداپ 
هک تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  لماک . هن  دوش  یم  مامت  صقان  فرط  دوس  هب  ًارهق  هک  تسا  داتـسا  اب  درگاشو  لماک  اـب  صقاـن  طاـبترا 

شخب رد  تسا  ام  تحب  عوضوم  بلاطم  نیا  تسا ؟ هنوگچ  غباون  اب  نانآ  توافتو  تسیچ ؟ دوخ  میلاعت  زا  ناربمایپ  یهاگآ  هلیـسو  مینیبب 
. مهد

هحفص 52 

غباون ناربمایپ و  -9

غباون  ناربمایپ و  -9
هرهب درخو  لقع  زا  هکنیا  نودب  ربمایپ  هک  تسا  نیا  یحو  تسیچ ؟ یحو  ینعم  تسا . یهلا  یحو  هلیـسو  هب  الاب  ناهجزا  ناربمایپ  یهاگآ 

رد ناربماـیپ  دریگ . یم  وا  زا  ار  نخـسو  دـنیب  یم  ار  يا  هتـشرف  اـیو  دوش  یم  دراو  ربماـیپ  بلق  رب  بلطم  دوخ  دزاـسب ، يا  هشیدـناو  دریگب 
هب هک  تسا  هدش  هیبعت  نانآ  دوجو  رد  يرگید  هاگتسد  کی  هاگتـسد  نیارب  هوالع  یلو  دنـشاب ، یم  زهجم  درخ  لقع و  يورین  اب  هک  یلاح 
یم هضرع  هشیدنا  عون  ود  ناربمایپ  نخس  رگید  هبو  دنراذگب . رشب  رایتخا  رد  ار  نآو  دننک  تفایرد  ار  ادخ  ياهنامرف  دنناوت  یم  نآ  هلیسو 

هک تسا  یبـلطم  هکلب  تسین  یحو  يا  هشیدـنا  نینچ  تساـهنآ . درخو  لـقع  ياـمنهار  نوـمزآو  هـبرجت  لوـصحم  هـک  يا  هشیدـنا  دـننک 
هکنیا نودـب  رترب  ناهجزا  دـنراد  ییاه  تفایرد  ناربمایپ  نآ  لباقم  ردو  تسا  هتخاـس  ار  نآ  ناـنآ ، یلالدتـساو  يرکف  هاگتـسد  لوصحم 

. دـنزهجم نآ  اب  ناربمایپ  طقف  هک  تسا  یـصاخ  یگدـنریگ  نیاو  دـشاب  رثؤم  اهنآ  ندـمآ  دـیدپ  رد  نومزآو ، هبرجت  ایو  اهنآ  درخو  لقع 
اهیرگباـسح لوصحم  غـباون  هشیدـنا  دـشاب . یم  هغباـن  زا  ریغ  یبـنو  تسا  غوـبن  ماـقم  زا  ریغ  توـبن  ماـقم  هک  دوـش  یم  نشور  ناـیب  نیازا 

ناربمایپ  فراعم  هک  یلاحرد  دنبایرد . ار  یقیاقحو  دنسرب  یتایعقاو  هب  مه  اسب  هچو  تساهنآ  هنیرید  تاعلاطمو 
هحفص 53  -------------- 

یم اقلا  نانآ  بلق  رب  الاب  ناهج  زا  هشیدـناو  رکفت  نیرتکچوک  نودـبو  تسا  رگید  ناهج  اب  نانآ  طابترا  لوصحم  ناـنآ ، ياـه  تفاـیردو 
یم نینچ  نم  : » دـیوگ یم  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  زیچ  همه  هک  یحلـصم  میراد ; شیدـنا  ریخ  حلـصم و  عون  ود  ناهج  رد  ًالوصا  دوش .

« هتفگ نینچ  ادـخ  : » دـیوگ یمو  دـهد  یم  تبـسن  ادـخ  هب  ار  زیچ  همه  هک  میراد  یحلـصم  لـباقم  رد  منک » یم  رکف  نینچ  نمو  « ، » میوگ
یم ود  رهو  تسا  یکی  فدـه  تسا  تسرد  میـشیدنیب ، هار  کـی  ار  ود  ره  هارو  میریگب  یکی  ار  حلـصم  ود  نیا  دـیابن  اـم  نیارباـنب  تسا 

هاگتسد رکف و  لوصحم  هغبان  ياه  هشیدنا  هک  اجنآزا  تساات . ود  هلیسوو  هار  یلو  دنناسرب  تداعس  هلق  هبو  دنریگب  ار  رـشب  تسد  دنهاوخ 
. دشاب امن  عقاو  دصرد  دـص  دـناوت  یمنو  داد ، دـهاوخ  خر  نآرد  یتاهابتـشا  تسا ، دودـحم  رـشب  هک  نیا  مکح  هب  ًارهق  تسا ، وا  یکاردا 

لوغـشم دوخ  هب  ار  رـشب  رکف  نرق  هدزناـپ  هک  تخیر  یحرط  ـالاب  ناـهج  ریـسفت  رد  دوب ، دوخ  رـصع  هغباـن  يرـصم  دنمـشناد  سویملطب » »
هلیلاگ رلپک ، کینرپوک ، :» زا دنترابع  دنمشناد  راهچ  نیا  تخیر . ورف  نآ  لوصا  یکلف  دنمشناد  راهچ  هلیـسو  هب  یتدم  زا  سپ  اما  تخاس ،

هتفگ یلو  دندرک . مالعا  لطاب  ار  نآو  دـنتخیر  ورف  ار  سویملطب  يرکف  ماظن  هیلک  یکلف  لوصا  زا  یلـصا  تابثا  اب  مادـک  ره  هک  نتوینو »
( دراد هطاحا  زیچ  همه  ربو  تسا  ناـسناو  ناـهج  قلاـخ  هک   ) یبوبر ماـقم  زا  ناـنآ  ياـه  هتفگ  ماـمتو  تسا  یهلا  یحو  لوصحم  ناربماـیپ 

ربمایپ يرکف  تردقو  شوه  هراب  رد  ناسانش  قرش  ياهباتک  رد  رگا  . دوب دهاوخ  نوصم  هابتشاو  اطخ  عون  ره  زا  ًاعطق  دریگ . یم  همـشچرس 
ام و  دننک ، راکنا  داد ، یم  لیکشت  ار  وا  نیئآ  ساساو  دش  یم  لزان  وا  رب  هک  ار  یحوو  دننزب  ار  هشیر  دنهاوخ  یم  ًابلاغ  دنیوگ ، یم  نخس 

یهلا یحو  هب  دنتسم  یگمه  هکلب  میناد ، یمن  نانآ  غوبن  رکف و  هدیئاز  ار  نانآ  نیئآ  نانآ ، هداعلا  قوف  شوه  دادعتـسا و  نتفریذپ  نیع  رد 
تسا .

هحفص 54  -------------- 
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ناسنا رایتخا  ناربمایپ و  تثعب 
باختنا دـهاوخ  یم  هک  ار  هچنآو  دـنیزگرب  ار  دوخ  هار  دـناوت  یم  هک  تسا  دازآو  راتخم  دوجوم  کی  ناربمایپ ، ینیب  ناهج  رظن  زا  ناسنا 

تـساوخزابو ماکحا  عیرـشتو  یهن  رما و  دوبن ، دازآ  ناسنا  رگاو  دـنا  هدـش  مازعا  وا  تیبرت  يارب  ناسنا ،  ندوب  دازآ  رطاـخ  هب  ناـنآ  دـنک 
رگا دوش  یم  لاؤس  نونکا  دریگ . یم  ماجنا  وا  مکح  اـضقو و  ادـخ  ریدـقت  هب  زیچ  همه  هک  میدـقتعم  رگید  فرط  زا  یلو  تشادـن .  ینعم 

ياضق ریدقت و  دید  دیاب  هکنیا  نآو  تسا  نشور  لاؤس  نیا  خساپ  دراد ؟ ینعم  هچ  رایتخا  رگید  تسوا ، ياضقو  ادـخ  ریدـقت  هب  زیچ  همه 
ای دراد  تافانم  ناسنا  يدازآو  يرگباختنا  اب  تشونرـسو  ریدـقت  ایآ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  عقوم  نیا  رد  تسیچ ، ناسنا  هراب  رد  ادـخ 
هب شتآ  دـننام  یعیبط  لعاف  ره  هک  تسا  هدرک  رّدـقم  ادـخ  تسا . وا  يدوجو  ماقم  بساـنتم  دوجوم  ره  هراـب  رد  ادـخ  ریدـقت  ًـالوصا  هن ؟

ّتیرح يور  زا  تسا  تردـقو  ملع  ياراد  هک  دـنمدرخو  لـقاع  دوجوم  ره  هدرک  رّدـقم  هک  ناـنچمه  دـهد . ماـجنا  راـک  یعیبـط  تروـص 
ربانب دوش ; راک  أدبم  رایتخا  اب  ناسناو  دنک  یناشفا  رون  رایتخا  نودب  باتفآ  هک  تسا  هتـساوخ  ادخ  ینعی  دهد . تروص  ار  يراک  يدازآو 

رایتخا يور  زا  دیـشروخ  رگا  ینعی  دـنک . یم  دـیکأتو  تیبثت  ار  ناسنا  رایتخا  هکلب  دوش  یمن  ربج  هیام  اهنت  هن  ردـق  اضق و  نینچ  کی  نیا 
رد سپ  تسا . یهلا  ياضق  فالخ  رب  زین  نیا  دوش  يراک  أدبم  ربج  يور  زا  ناسنا  رگاو  تسادـخ  ریدـقت  فالخ  رب  نیا  دـنک  یناشفا  رون 

دوصقم دوش ، یم  هتفگ  تشونرـس »  » رگاو تسا  یهلا  ياضقو  ریدـقت  يور  زا  يو  ياـهراک  ماـمت  ناـسنا  يدازآو  تیرح  هب  داـقتعا  نیع 
ار  راک  رایتخا  لامک  اب  ناسنا ،  دننام  يراتخم  لعاف  ره  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  یهلا  ياه  تنس 

هحفص 55  -------------- 
هرهب تیفیک  ناسنا  لامعا  رب  ادـخ  نیـشیپ  ملع  تقلخ 2 ـ نیناوق  اهتنـس و  1 ـ دراد : ینعم  ود  تشونرـس  نخـس ، رگید  هب  و  دـهد ، تروص 

ياهیرامیب راـچد  راـسگیم  ناـسنا  هک  تسا  تقلخ  نوناـق  تسوا . تسد  رد  نآ  دـیلک  تسا و  ناـسنا  راـیتخا  رد  تقلخ  نیناوق  زا  يرادرب 
ناسنا رایتخا  رد  هار  ود  زا  یکی  ره  شنیزگ  دنامب و  بقع  ندمت  هلفاق  زا  بلط ، هافر  تلم  هک  تسا  شنیرفآ  نوناق  ددرگ . هریغ  يدـبک و 

. تسا هتفرگ  قلعت  لمع ، رد  ناسنا  يدازآ  رب  ادخ ، نیـشیپ  ملع  درادن . تافانم  ناسنا  يدازآ  رایتخا و  اب  ینعم ، نیا  هب  ردـق  ءاضق و  تسا .
داد دهاوخ  تروص  ار  راک  نالف  رایتخا  يور  زا  ناسنا  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  ادخ  ملع  اریز  دشاب  یم  رایتخا  دـکؤم  یملع ، نینچ  و 

(. 1) تسا طسوتم  وا  رایتخا  هدارا و  ناسنا ، لمع  و  وا ، شناد  ملع و  نایم  هکلب  تسین ، راک  ماجنا  يارب  مات  تلع  یملع ، نینچ  و 
--------------

میا . هتفگ  نخس  هدرتسگ  لقع ، تنس و  نآرق و  هاگدید  زا  تشونرس  باتک  رد  ام  دروم  نیا  رد   . 1
هحفص 56 -------------- 

تسا یهلا  ریفس  نیرخآ  ام  یمارگ  ربمایپ  -10

تسا یهلا  ریفس  نیرخآ  ام  یمارگ  ربمایپ  -10
یم ناشن  خـیرات  دـنک ، تیادـه  ریـسم  نیا  رد  ار  ام  هک  میراد  یهلا  ییامنهار  هب  زاین  فدـه  هب  لوصو  يارب  هک  درک  تباث  شیپ  ياهثحب 

، میهاربا ترضح  دننام : دنا . هتـشاد  هدهع  رب  ار  اهناسنا  تیاده  هک  هتخیگنا  رب  ار  یناربمایپ  رـشب  یگدنز  خیرات  لوط  رد  زین  ادخ  هک  دهد 
نآ مدرم  دادعتـسا  نامز و  عضو  اب  بسانتم  همانرب  اب  ناربمایپ  نیا  زا  مادـک  ره  و ... مالـسلا ـ) مهیلع  ( ـ  حیـسم ترـضح  یـسوم ، ترـضح 

نییآ تسا ، هدش  هداتسرف  هک  يربمایپ  ره  هلیسو  هب  ینییآ  ره  هصالخ : دنا  هدوب  دوخ  هعماج  رد  ینازورف  ياهلعـشمو  هدش  هتخیگنارب  نامز 
سالک يدعب  نییآ  هب  تبسن  اه  نییآ  نیا  زا  کیره  تسه  هک  يزیچ  تسا ، هتشادن  یـصقن  نیرتکچوکو  هدوب  نامزو  رـصع  نامه  لماک 

نیا اجنیارد  دربب . رگید  سالک  هب  یـسالک  زا  نامز  لوط  رد  ار  اهتّماو  دـشاب  هدوب  يدـعب  سالک  يارب  يا  هیاـپ  دـناوت  یم  هک  دوب  نیـشیپ 
دنیوـگ یم  ناناملـسم  تسیک ؟ دروـم  نیا  رد  ادـخ  تجحو  تسیچ  دوـمن  يوریپ  نآ  زا  نوـنکا  دـیاب  هـک  ینییآ  دوـش ، یم  حرطم  لاؤـس 
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همانربو تسا  هدش  مازعا  اهرشب  مومع  يارب  یلماک  همانرب  اب  یهلا ، ریفس  نیرخآ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا دبع  نب  دّمحم  ترـضح 
دنک . یم  تیاده  بولطم  لامک  هب  هرود  ره  رد  ار  رشبو  هدوب  راگزاس  اهندمت  همه  اب  هک  دشاب  یم  عماجو  لماک  نانچ  نآ  وا 

هحفص 57  -------------- 
زا 23 سپ  هک  هتـشگ  ثوعبم  يربمایپ  هب  لاس 610  ردو  هدوشگ  ناهج  هب  هدـید  لیفلا  ماع  اب  ربارب  يدـالیم  لاس 570  رد  یهلا  ریفـس  نیا 

تـسا هدرک  طبـض  ار  یگمه  خـیرات  هک  هدـش  هدـهاشم  ییاهتمارک  وا  دالیم  بش  رد  . تسا هتفگ  کیبل  ار  قح  توعد  هفیظو ، ماجنا  لاس 
زا فده  يرسک . ناویا  ياه  هرگنک  رد  فاکش  ندمآ  دیدپو  سراف  هدکشتآ  شتآ  نتـشگ  شوماخ  هّکم و  ياهتب  ندش  نوگنرـس  دننام 

؟ دوب هچ  اهتمارک  نیا 
نیا رد  ًاعطق  دنیایب  لقع  رس  يرـسک  ناویا  نانیـشن  خاکو  ناتـسرپ  شتآو  ناتـسرپ  تب  هاگره  1 ـ دوش : یم  ریـسفت  هار  ود  زا  اـهتمارک  نیا 

تباث دوخ  ياـجرب  هکم  رد  زیچ  همه  ارچ  تشگ ، شوماـخ  یتخوس  داوم  ندوب  اـب  هدکـشتآ  شتآ  دـش  هچ  هک  درک  دـنهاوخ  رکف  دروم ،
فاکش راچد  تمظع  نآ  اب  ناویا  یلو  تشادنرب ، فاکش  يرـسک  ناویا  رانک  رد  یلگ  هناخ  هک  دش  هچ  دندش !؟ نوگنرـس  اهتب  اهنت  دنام 

روعـش دقاف  ياه  تبو  متـس  ياهخاکو  اه  هدکـشتآ  تموکح  هک  درک  دـنهاوخ  قیدـصت  ًالامجا  دـننک  رکف  اهارچ  نیا  هراب  رد  رگا  دـش ،
تشذگ زا  سپ  هاگره  2 ـ تفرگ . دهاوخ  ماجنا  یبیغ  يورین  کی  هلیسو  هب  راک  نیا  تفای و  دنهاوخ  نایاپ  يدوز  نیمه  هبو  هتشگ  يرپس 

وا توعدو  فدـه  اب  هک  هداد  خر  ییاه  هثداح  وا  دالیم  بش  رد  هک  دـندش  هجوتم  مدرمو  درک  یتسرپ  اتکی  هب  توعد  يدرم  لاـس  لـهچ 
هزجعم زا  رتمک  تمارک  نینچ  کی  دش و  دهاوخ  وا  راتفگ  قدـص  رب  ییایوگ  دـهاش  راک  نیا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، یم  گنهامهًالماک 

ربمایپ یناگدنز  دوب . دهاوخن  وا  تلاسر  نارود  ياه 
باتک  ودرک  هعلاطم  هریس  خیرات و  ياهباتک  رد  دیاب  ار  ربمایپ  یناگدنز  حورشم 

هحفص 58  -------------- 
هب یگراوخ  ریـش  نارود  رد  ربمایپ  میوش : یم  روآ  دای  ًالامجا  یلو  دزاس  انـشآ  وا  یناگدنز  اب  ار  ام  يدودح  ات  دـناوت  یم  تیدـبا » غورف  »

ابو و زورب  لحم  نارئاز  دمآ  تفر و  رثا  رب  هکم  اریز  دنک  ادیپ  شرورپو  دشر  دازآ  ياوه  رد  هک  دش  هدرپس  همیلح »  » مان هب  يا  هیاد  تسد 
شرورپ دازآ  ياوه  رد  شدازون  هک  دید  تحلـصم  تشاد  هدـهع  رب  ار  وا  یتسرپرـس  هک  بلطملادـبع »  » وا ّدـج  تهج  نیا  زا  دوب  نوعاط 

نارود ثداوح  زا  درب  رـس  هب  همیلح »  » مان هب  ینابرهم  يوناـب  یتسرپرـس  هب  دعـس  ینب  هلیبق  ناـیم  رد  لاـس  جـنپ  تهج  نیمه  هب  دـنک  ادـیپ 
هب ناکدوک  رگید  دننام  هک  درک  تساوخرد  بلطملادبع  دازون  يزور  دـیوگ : یمو  دـنک  یم  لقن  يو  ردام  هک  تسا  ینایرج  وا  یکدوک 
رب ینمی  رهم  کی  تهج  نیا  زا  دـسرب  وا  هب  یبیـسآ  ادابم  هک  مدیـسرت  یم  نآ  زا  اـما  مدرک  تقفاوم  ارحـص  هب  وا  نتفراـب  نم  دورب  ارحص 

ظفاح نم  مارآ ، مارآ ، رداـم  تفگ  نم  هب  هک  مدـش  وربور  كدوک  مشخ  اـب  ناـهگان  دـشاب  يو  ظـفاحو  ناـبهگن  هک  متخیوآ  يو  ندرگ 
ردو تشگزاب  هکم  هب  یگلاس  جنپ  رد  بلطملا  دـبع  كدوک  (. 1) دـنکفا رود  هبو  درک  زاب  ندرگ  زا  ار  رهم  هاگنآ  مراد  دوخ  اب  ینابهگنو 

ات یگلاس  هدزاود  نس  رد  وا  اب  راب  کی  تفرگ  رارق  بلاط  وبا  دوخ  يومع  یتسرپرس  تحتو  داد  تسد  زا  ار  دوخ  ّدج  یگلاس  تشه  نس 
رد تفگ  وا  يومع  هبو  تخانـش  ار  وا  هقطنم  نآ  بهار  اریز  تشگزاب  دوخ  يومع  هارمه  هّکم  هب  اـجنآ  زاو  تفر  يرـصب »  » ماـن هب  یلحم 
رد وا  رگید  راب  دـنریگ . یم  میمـصت  وا  لتق  رب  دنـسانشب  ار  وا  دوهی  موق  رگا  نادرگزاب  دوخ  لحم  هب  ار  واو  شوکب  دوخ  هداز  ردارب  ظفح 

ببـس دّـمحم  ناشخرد  قباوسو  يراد  تناما  تشگزاب ، هکم  هب  درب و  ماش  هب  ار  هجیدـخ  یناگرزاب  ياهالاک  یگلاس  راـهچ  تسیب و  نس 
هک  هجیدخ  هک  دش 

--------------
راونالا .  راحب  یسلجم ،  . 1
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هویب نیا  اب  واو  تفرگ  ماجنا  ترـضح  نآ  یگلاس  جنپ  تسیب و  نس  رد  جاودزاو  دیامن  جاودزا  تساوخرد  دوب ، رتگرزب  وا  زا  لاس  هدزناپ 
حلاصم هتشر  کی  رطاخ  هب  تفرگ  يددعتم  نارسمه  اهدعب  رگاو  دیزگنرب  ار  ینز  چیه  دوب  هدنز  وا  اتو  درب  رـس  هب  یگلاس  نس 50  ات  نز 

درک دهاشم  ار  يا  هتشرف  بجر  هام  رد 27  ودش  هتخیگنارب  توبن  ماقم  هب  یگلاس  لهچ  نس  ردو  تسا . دوجوم  خیرات  رد  هک  دوب  یسایس 
ار داهنـشیپ  نیا  راب  هس  وا  متـسین  ندناوخ  هب  رداق  نم  دیوگ  یم  خساپ  رد  واو  دـهد  یم  ندـناوخ  روتـسد  وا  هبو  دراد  تسد  رب  یحول  هک 

دندوب ترابع  اهنآو  دوب  هدش  هتـشون  حول  نآ  رد  هک  دنک  یم  یتایآ  ندناوخ  ساسحا  دوخ  رد  یمارگ  لوسر  ماجنارـسو  دـنک  یم  رارکت 
هروس () ْمَْلعَی َْمل  ام  َناْسنإلا  َمَّلَع  ِمَلَقلاب * َمَّلع  يذَّلا   * ُمَرْکألا َکُّبَر  َو  ْأَْرقإ  ِقَلَع *  ْنِم  َناْسنإلا  َقَلَخ   * َقَلَخ يذَّلا  َکِّبَر  ِمسِاب  ْأَْرقإ  : ) تایآ زا 

وت راگدرورپ  هک  یلاح  رد  ناوخب  دروآ . دـیدپ  هتـسب  نوخ  زا  ار  ناسنا  دـیرفآ . ار  وت  هک  تراـگدرورپ  ماـن  هب  ناوخب  ات 5 .) تایآ 1 قلع 
دوش یم  ریزارس  هّکم )  ) رهش يوس  هب  تدابع  هطقن  زا  ربمایپ  هاگنآ  (. 1) تخومآ یتسناد  یمن  هک  ار  هچنآ  ار  وت  هک  ییادخ  تسا . یمارگ 
نیا ددرگ ، یم  وا  هب  نمؤم  نیتسخن  وا  هداوناخ  هک  نیا  زاو  دوب  یلع  هاگنآو  هجیدخ  وا  رـسمه  دروآ  یم  نامیا  وا  هب  هک  یـسک  نیتسخنو 
یمن فالخ  لامتحا  وا  رد  اذلو  تسا  هدوب  نمؤم  وا  راتفگ  هب  هک  دوب  یکاپ  تراهط و  اب  هتخیمآ  نانچ  نآ  وا  یگدـنز  هک  تسا  نآ  هناشن 
يّرس غیلبت  لاس  هس  وا  دزاس . یفخم  ار  نآ  دوخ  رسمه  زا  دناوت  یمن  درادب  ناهنپ  ار  دوخ  بیاعم  دهاوخب  مه  هچره  ناسنا  اریز  داد . ناوت 

هب ات  هک  دش  هنیدم  راپـسهر  هّکمرد  تماقا  لاس  هدزیـس  زا  سپو  دومن  عورـش  ار  یمومع  غیلبت  لاس  هس  ندـش  يرپس  زا  سپ  درک  زاغآ  ار 
مدرم  کمک 

--------------
ج5،ص487 . نایبلا ، عمجم   . 1

هحفص 60  -------------- 
هام متشهو  تسیب  رد  اهتدهاجم  زا  سپو  تسیز  هنیدمر  لاس د  هد  يو  دزاس . رشتنم  ناهج  رد  ار  مالسا  دوش  قفوم  هّکم  نارجاهمو  هنیدم 

تکرـش ناکرـشم  اب  داهج  رد  ًاصخـش  راب ، تشه  تسیب و  دوخ ، تماقا  تدـم  رد  وا  تفگ . یگدـنز  دورد  هب  ترجه  مهدزای  لاس  رفص 
نآ ناهج  نارس  يارب  ییاه  همان  ترجه  متشه  لاس  رد  و  دومن . مازعا  داهج ، يارب  دوخ ، نارای  زا  یخرب  یهدنامرف  هب  نادرگ  و 55  درک ،
هک تسا  نآ  تقو  نونکا  تسا . یناـهج  ًـالماک  وا  نییآ  هک  درک  تباـث  قیرط  نیا  زا  دومن و  توعد  دوخ  نیئآ  هب  ار  اـهنآ  تشوـن و  زور 

هدنیآ . ثحب  رد  راتفگ  عوضوم  تسا  نیا  مینک  یسررب  هعلاطم و  کیدزن  زا  ار  وا  توبن  لئالد 
هحفص 61  -------------- 

متاخ ربمایپ  تّوبن  لیالد  - 11

متاخ ربمایپ  تّوبن  لیالد  - 11
زا تّوبن  تابثا  1 ـ دومن : هصالخ  لصا  هس  رد  دوش  یم  ار  قرط  نیا  عومجمو  درک  تباث  ناوت  یم  فلتخم  قرط  زا  ار  یمارگ  ربمایپ  توبن 

مالـسا ربمایپ  اهنت  نیا  دهاوشو . نئارق  عمج  3 ـ مالسا . ربمایپ  تّوبن  رب  نیشیپ  ربمایپ  صیـصنت  2 ـ تشاد . رایتخا  رد  هک  ییاـه  هزجعم  قیرط 
لـصا هس  نیا  زا  یکی  هلیـسو  هب  ناوت  یم  ار  ناربمایپ  مامت  تّوبن  هکلب  دومن  تباـث  لـصا  هس  نیا  قیرط  زا  ار  وا  تّوبن  ناوت  یم  هک  تسین 

مالسا یمارگ  ربمایپ  تازجعم  یسررب  1 ـ مینک . یم  يریگیپ  مالسا  ربمایپ  هراب  رد  ار  لصا  هس  ره  ام  کنیا  . دومن تباث 
وا نآرق  دـشخرد ، یم  راصعا  همه  رد  هک  وا  هنادواج  هزجعم  هناگی  یلو  تسا ، هدوب  یتازجعم  ياراد  ناربمایپ  رگید  دـننام  یمارگ  ربماـیپ 

تسا نکمم  یتروص  رد  اهنآ  هب  لالدتسا  یلو  تساهدش  دراو  هریسو  خیرات  ياهباتک  رد  ربمایپ  تازجعم  هیلک  هک  تسا  تسرد  دشاب  یم 
يا  هزادنا  هب  ینامزو  رصع  ره  رد  ربخ  نایوار  هک  تسا  نیا  رتاوتم  ربخ  زا  دوصقم  دشاب . هدیسر  ام  هب  رتاوتم  تروص  هب  یگمه  هک 

هحفص 62  -------------- 
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قیقحت و هب  زاین  ربماـیپ  تازجعم  رد  رتاوتم  لـقن  نینچ  کـی  توبثو  دـیآ . رد  لاـحم  رما  تروص  هب  غورد  رب  عاـمتجا  لاـمتحا  هک  دنـشاب 
اهنآ نایوارو  مینک  جارختسا  ار  ربمایپ  تازجعم  خیراتو ، هریس  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  دیاب  اریز  تسین  نکمم  ام  يارب  نونکاو  دراد  یسررب 

تسا یقیقحت  راک  کی  نیاو  دنا  هدوب  رتاوت  طرش  دجاو  هقبط  ره  رد  اهنآ  نایوار  هک  مینک  تباث  هاگنآ  میریگب  رظن  رد  يرـصع  ره  رد  ار 
تفگ ناوت  یم  تسا  هدـش  دراو  وا  تازجعم  عاونا  رد  هک  یتایاور  عومجم  هب  هجوت  اب  . دریگ یمن  ماجنا  میراد  ام  هک  مک  نامز  نیا  رد  هک 
تـسا نآرق  هک  وا  نادواج  هزجعم  هراـب  رد  ار  دوخ  ثحب  کـنیا  تسا . رتاوتم  ًـالامجا  وا  نتـشاد  هزجعمو  هدوب  هزجعم  ياراد  ًاـعطق  وا  هک 

نآرق زاجعا  هناگتشه  تاهج  دشاب . یم  رادیاپ  یقاب و  زیخاتسر  زور  ات  تسین  ییانفو  بورغ  وا  يارب  هک  يا  هزجعم  مینک ، یم  زکرمتم 
کی هکلب  تسین  ناسنا  رکف  هتخادرپ  هتخاس و  نآرق  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تاهج  نیا  زا  کیرهو  تسا  هزجعم  یفلتخم  تاهج  زا  نآرق 

زا نآرق  زاجعا  1 ـ زا : دنترابع  هناگتـشه  تاهج  نیا  تسا  هدروآ  دورف  يرـشب  بلق  رب  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  نآرق  نیا  تشپ  یبیغ  يورین 
. یعیبط مولع  رظن  زا  نآرق  زاجعا  4 ـ يراذگنوناق . رظن  زا  نآرق  زاجعا  3 ـ یبیغ . ياهربخ  رظن  زا  نآرق  زاجعا  2 ـ تغالب . تحاصف و  رظن 

زاجعا 8 ـ يوتحم . رد  ضقانت  مدـع  رظن  زا  نآرق  زاجعا  7 ـ یقالخا . لوصا  رظن  زا  نآرق  زاـجعا  6 ـ یهلا . فراعم  رظن  زا  نآرق  زاـجعا  5 ـ
دوش . یم  نایب  هدرشف  هنوگ  هب  هناگتشه  تاهج  نیا  همه  کنیا  ناربمایپ . خیراتو  صصق  نایب  رظن  زا  نآرق 

هحفص 63  -------------- 
تغالب تحاصف و  رظن  زا  نآرق  زاجعا 

اب هزرابم  رکف  هب  يدحا  نونکاتو  هتشاداو ، تفگش  هب  ار  رشب  دارفا  همه  هک  تسا  يا  هیاپ  هب  اوتحم  ندوب  یلاعو  نایب  ینیریش  رظن  زا  نآرق 
نشور نارگید  یناوتان  فعض و  تسا  هدمآرب  هلباقم  ددص  رد  هتفر و  شیپ  هب  تمسق  نیا  رد  هچره  اریز  تسا  هداتفین  تمسق  نیا  رد  نآ 

تخادنا و ار  دوخ  ياصع  یسوم ، ترضح  هک  یماگنه  اذلو  دننک  یم  كرد  نآ  هب  طوبرم  نف  ناصـصختم  ار  هزجعم  ًالوصا  تسا . هدش 
هک یصصخت  اب  نانآ  اریز  دندوب  نوعرف  رابرد  نارحاس  دوخ  دندروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  نیتسخن  تخاس  دوبان  ار  نارگوداج  يوداج 

تردـق نینچ  ياراد  هک  تسا  نآ  زا  رت  نییاپ  وداـجو  رحـسو  تسین  وداـجو  رحـس  راـک  یـسوم  راـک  هک  دـندیمهف  دنتـشاد  رحـس  نف  رد 
مالک خنس  زا  ربمایپ  نخس  هک  دندش  هاگآ  يدادادخ  هحیرق  اب  هک  دندوب  تلاسر  رصع  ياهبرع  نامه  نخـس  نف  ناداتـسا  ددرگ . یفرگش 
هروس زا  ربماـیپو  دـناوخب  ار  دوـخ  نآرق  زا  یـشخب  هک  درک  تساوـخرد  یمارگ  لوـسر  زا  هریغم  نب  دـیلو  هک  یماـگنه  اذـلو  تسین  رـشب 

(. هیآ 13 تلـصف  هروس  ( ) َدومَث َو  داع  ِۀَـقِعاص  َْلثِم  ًۀَـقِعاص  ْمُُکتْرَذـْنأ  ْلـُقَف  ، )... دیـسر هیآ  نیا  هب  یتقو  دـناوخ  وا  رب  ار  یتاـیآ  تلـصف » »
زا تفگ  خساپ  رد  يو  دندیـسرپ  وا  ياوزنا  زا  شیرق  یتقو  تفر  دوخ  هناخ  نورد  هب  تساخربو  دـش  تسار  شندـب  رب  وا  ياهوم  ناهگان 

هرمثو دراد  بولق  رد  یقیمع  ياه  هشیر  وا  نانخس  تسین . نج  سنا و  مالک  هیبش  هک  مدینش  ینخـس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم
گنج هب  لئاسو  عاونا  اب  برغ  ناهج  زورما  (. 1) تسین ینخس  نآ  زا  رتربو  تسا  رترب  نخس  زا  تسا  نازیوآ  نآ  راسخاش  زا  ینیریش  ياه 

اب  هلباقم  ددص  ردو  هتساخرب  مالسا 
--------------

راونألا ج15ص392 . راحب   . 1
هحفص 64  -------------- 

مازعاو اهناتسرامیبو  اههاگنامرد  اههاگـشناد ، نتخاس  دننام  تسا  هدش  دراو  یقیرط  ره  زا  یناطیـش  فده  نیا  هب  لین  ياربو  دشاب  یم  نآ 
همههک دزاسب  ینآرقو  دوش  نادیم  دراو  نآرق  اب  هزرابم  قیرط  زا  هک  هداتفین  رکف  هب  زگره  یلو  یمالـسا ... ياهروشک  هب  یناحور ! ناردـپ 
یتروص رد  بلطم  نیاو  دش  دهاوخن  وا  دیاع  يرگید  هجیتن  تسکـش  زج  هزرابم  نیا  رد  هک  دـناد  یم  اریز  دربب . نیب  زاار  ناناملـسم  نایک 

ار نآرق  ياـه  هروس  دـننام  یهاـتوک  هروس  ندروآو  هدرک  اـفتکا  زین  هروـس  کـی  هب  هزراـبم  رد  نآرق  هک  مینادـب  هک  ددرگ  یم  رت  نشور 
دنا هتساوخ  هدرک و  مهرس  ار  ییاه  هلمج  هداتفا و  نآرق  اب  هزرابم  رکف  هب  یهورگ  خیرات  لوط  رد  (. 1) تسا هتسناد  ینیشن  بقع  رد  یفاک 
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رظن زا  هنو  ییابیز  رظن  زا  هن  زگرهو  دـشاب  یم  نشور  هزرابم  ندوب  یعونـصم  هاتوک ، هظحالم  اـب  یلو  دـنزاسب  نآرق  تاـیآ  دـننام  یتاـیآ 
نیاو مینک . بیقعت  یبیغ  ياهربخ  ینعی  رگید  هیواز  زا  ار  نآرق  زاجعا  هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو  نونکا  دنسر . یمن  نآرق  هیاپ  هب  يوتحم 

هدنیآ . ثحب  رد  تسا  ام  راتفگ  عوضوم 
--------------

هیآ 23 . هرقب  هروس   . 1
هحفص 65  -------------- 

یبیغ ياهربخو  نآرق  12 ـ

یبیغ ياهربخو  نآرق  12 ـ
بلاغ هک  تسا  هدش  دراو  یبیغ  شرازگ  ( 30  ) هب بیرق  دیجم ، نآرق  رد  تسا . نآ  یبیغ  ياهربخ  یسررب  نآرق ، زاجعا  يارب  مود  هچیرد 
یبیغ ياهـشرازگو  رادمتـسایس ، کی  ایو  یماظن  ماقم  کـی  ینیب  شیپ  ناـیم  تسا  قرف  هک  دومن  هجوت  دـیاب  یلو  دـنا ، هدـش  ققحم  اـهنآ 

یم ربخ  رگید  هورگ  رب  یهورگ  يزوریپ  زا  یمزر ، طیارـش  رگیدو  نیفرط ، تازیهجت  دادعتـسا و  هراب  رد  هعلاطم  اب  یماظن  درف  کی  نآرق .
شیپ نینچ  کی  دنک . یم  شرازگ  تسا  نآ  نتـسبآ  روشک  عاضوا  هک  یثداوح  زا  روشک ، کی  طیارـش  هعلاطماب  تاملپید  کی  ایو  دهد .

یم هدـیچ  مه  رانک  رد  هک  تسا  تاراما  نیارق و  نیا  اریز ، تسین  یحو  ماقم  هب  یگتـسباو  رب  لـیلد  يراوتـساو  تحـص  ضرف  رب  اـه  ینیب 
هلـسلس کی  زا  نآ  تسا . هدوب  ماظن  نیا  فالخ  رب  تسرد  نآرق ، یبیغ  ياهربخ  یلو  دوش . یم  هتفرگ  جـیاتن  هلـسلس  کی  نآ  زاو  دـنوش 
هثداـح نآ  فـالخ  رب  ینیارق  اـسب  هچو  تسا  هتـشادن  یثداوـح  نینچ  رب  ییاـه  هناـشن  نیرتـکچوک  زگره  هک  دـهد  یم  شرازگ  ثداوـح 

یبیغ ياهـشرازگ  زا  عون  نیا  نشور  قادـصم  یگمه  هک  میروآ  یم  ار  نآرق  یبیغ  ياهـشرازگ  زا  ییاه  هنومن  ام  کـنیا  داد  یم  یهاوگ 
: ددرگ یم  زوریپ  بولغم  مور  فلا ) تسا :

كرشم  یعون  هب  هک  نایناریا  هاپس  يزوریپ  ربخ  تثعب ، متفه  لاس  رد 
هحفص 66  -------------- 

لاحشوخ ار  ناکرشمزا  یهورگ  ربخ ، نیا  لوصو  دیـسر . هّکم  هب  دندوب ، تسرپ  ادخ  یعون  هب  هک  نایمور  هاپـس  رب  دندوب  تسرپرامـشیبو 
تب زین  ام  دش  زوریپ  مور  تسرپ  ادخ  هاپـس  رب  ناریا ، تسرپ  تب  هاپـس  هک  روط  نامه  دنتفگو : دـنتفرگ  کین  لاف  هب  ار  نآ  یگمهو ، درک 

ینیگمغ هیام  لأفت ، نینچ  کی  دش . میهاوخ  زوریپ  دنتسه  تسرپ  ادخ  هک  وا  نارایو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم رب  هکم ، ناتـسرپ 
، دوش یم  زوریپ  مور  بولغم  هاپـس  هک  درذـگ  یمن  يزیچ  هک  داد  شرازگو  دـمآ  دورف  یهلا  یحو  عقوم  نیا  رد  دـش . ربمایپ  ناراـی  رثأـتو 
هک اجنآ  دوب . لاس  یلا 9  نیب 3  دوب  هدش  نیعم  یهلا  یحو  رد  ددجم  يزوریپ  نیا  يارب  هک  یتدمو  ددرگ . یم  بولغم  ناریا  بلاغ  هاپـسو 
رد مور  هاپـس  (. » ياـه 2و3 هیآ  مور  هروـس  ...( ) َنینِـس ِعِْـضب  یف   * َنُوِبْلغَیَـس ْمِِهبَلَغ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهو  ِضرـألا  َیَنْدأ  یف  ُموُّرلا  ِتَِبلُغ  : ) دوـمرف

نیرتکچوک هک  داد  یعقوم  رد  ار  ربخ  نیا  نآرق  دنوش . » یم  زوریپ  تیبولغم  زا  سپ  یمک  تدم  رد  نانآو  تشگ  بولغم  یتسپ  نیمزرس 
تـشاد یهاگآ  نیفرط  یماظن  شیارآ  زا  هن  رهاظ  بسح  هبو  دوب  هکم  رد  ربمایپ  دوبن . راـک  رد  ناـیمور  ددـجم  هبلغ  رب  جراـخ  رد  یهاوگ 

کیو درب ، یم  رـس  هب  عاطقنا  لامک  ردو  دوب  رود  اهگنـسرف  هثداح  عوقو  لحمزا  هک  یلاح  رد  نانآ و  تاکرادـتو  تاحیلـست  هیاـپ  زا  هنو 
دروخ یم  تسکش  شیرق  هاپس  ب :) دشاب . هتشاد  دناوت  یمن  یهلا  یحو  زج  یکردم  عطاق ، تروص  هب  مه  نآ  یبیغ  ربخ  نینچ 

هاپـس هک  داد  یم  ناشن  يرهاظ  نیارق  همه  و  دنتفرگ . رارق  مه  يوربور  ردـب  نیمزرـس  رد  دـیحوتو  كرـش  هاپـس  ود  ترجه  مّود  لاس  رد 
هدش  حلسم  نادند  ات  هک  شیرق 

هحفص 67  -------------- 
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یحو نابز  زا  ربمایپ  هک  دوب  عقوم  نینچ  رد  دش . دنهاوخ  زوریپ  مالـسا  هاپـس  رب  رت ، دـنمورینو  رت  يوق  حالـس  عونو  دادـعت  رظن  زاو  دـندوب 
ردـب زور  ًاقافتاو  دـنراذگ . یم  رارف  هب  اپو  دـنروخ  یم  تسکـش  هورگ  نیا  هیآ 45 .) رمق  هروس  ( ) َُربُّدـلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَجلا  ُمَزُْهیَـس  : ) دوـمرف

دریم یم  رفاک  بهلوبا  ج :) دش . زوریپ  نمشد  هاپس  رب  رگید  رفن  ( 70  ) نتفرگ ریساو  رفن  ( 70  ) نتشک اب  مالسا  هاپس  هک  دیشکن  یلوط 
هنو وا  دوخ  هن  دوش . یم  شتآ  دراوو  دور . یم  اـیند  زا  رفاـک  بهلوبا  نم  يومع  هک  دـهد  یم  ربـخ  یحو  شرازگ  قباـطم  یمارگ  لوـسر 

تبت هروس  ( ) ِبَطَحلا ََۀلاّمَح  ُُهتأَْرماَو   * بََهل َتاذ  ًاران  یلْـصَیَس  : ) دیامرف یم  دروم  نیا  ردو  دـنروآ . یمن  نامیا  نم  هب  هاگ  چـیه  وا  رـسمه 
ًاقاـفتا دـشاب .) یم  نیچ  نخـس  هک  نیا  زا  هیاـنک   ) تـسا شک  مزیه  درف  وا  رـسمهو  دوـش  یم  شتآ  دراو  يدوز  نـیا  هـب  ياـه 2و3 .) هیآ 

ییاه هنومن  اـهنیا  تشذـگ . رد  بضغ  مغ و  شتآ  رثا  رب  گـنج  رد  ناناملـسم  يزوریپ  زا  یهاـگآ  زا  سپ  يرجه  مود  لاـس  رد  بهلوبا 
دش . روآدای  دروم  نیا  رد  ناوت  یم  هک  نآرق  یبیغ  ياهربخزا  تسا 

هحفص 68  -------------- 
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يراذگنوناق رظن  زا  نآرق  زاجعا  - 13
يداـصتقاو یعاـمتجا  لـئاسم  رد  ار  مالـسا  نیناوق  دـیاب  یـسررب  نیا  رد  تسا . نآ  نیناوق  یـسررب  نآرق  زاـجعا  كرد  يارب  موس  هچیرد 

هک دـنک  یم  قیبـطت  وا  حـلاصمو  ناـسنا  شنیرفآ  اـب  ناـنچنآ  هک  هدروآ ، ار  ینیناوق  هدـناوخن  سرد  درف  کـی  تفرگ و  رظن  رد  یـسایسو 
رـضاح رـصعو  هدرک  میرحت  تسا  هناملاظ  ماظن  کی  هک  ار  يراوخابر  ماظن  وا  تسا  هتفرگن  رارق  داقتناو  دقن  دروم  ینامزو  رـصع  چیهرد 

ار راکهدب  درفو  دننز  یم  جارات  بوچ  رگید  یهورگ  یتسه  رب  دوخ  هتخودنا  اب  یهورگ  هنوگچ  هک  دنیب  یم  دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  دـسافم 
، یهورگ قیرط  نیازاو  دـنکن  راـک  هاوخو  دـنک  راـک  هاوخ  ررـض ، هاوخو  دـنک  دوس  هاوخ  دزادرپب  ار  لوپ  هرهب  دـیاب  هک  دـنزاس  یم  راداو 
. دنوشن دوخ  یگدنز  کلام  هزاتو  دنودب  دیاب  هاگپ  ات  هاگب  زا  رگید  یهورگو  دوب  دـنهاوخ  شونو  شیع  قرغ  هاوخ ، هافر  بلط و  تحار 

نینچ مهو  تسا  هدوب  نآ  رد  هعماج  تحلـصم  هتـسویپ  تسا  هدومن  يریگولج  اهیدـیلپو  تاساجنزاو  هدرک  مارح  ار  رامقو  بارـش  رگا  وا 
تـسا هتفرگ  رگید  یماقمزا  تسا  راگزاس  یناسنا  ياهندمت  همه  اب  هک  ار  نیناوق  نیا  ربمایپ ، هک  دناسریم  نایب  نیا  نآ ، نیناوق  رگید  تسا 

یم داهنشیپ  سلجم  هب  ار  یحرط  دایز ، تاعلاطم  زا  سپ  ناریزو  تئیه  زورما  دشاب . یماکحتسا  ناقتا و  نینچ  ياراد  تسناوت  یمن  هنرگو 
ینارنخس زا  سپ  سلجم  دوخ  رد  هاگنآ  دوش  یم  حالصاو  کحو  دریگ  یم  رارق  یـسررب  دروم  حرط  نآ  هژیو  نویـسمک  رد  حرط  دنک و 

دسر  یم  لامک  ّدح  هب  تقد  رظن  زا  نوناق  فلاخمو  قفاوم 
هحفص 69  -------------- 

دنیازفا یم  نآ  رب  اه  ممتم  هاگنآ  ددرگ  یم  حضاوو  نشور  نآ  ییاراک  مدعو  نوناق  صقن  هک  درذـگ  یمن  يزیچ  یلو  ددرگ  یم  تیبثتو 
نیا نتفرگ  رظن  رد  اب  دوش . یم  وغل  دوعق  مایق و  کی  ابو  ددرگ  یم  نشور  نآ  تیافک  مدع  ماجنارـس  زاب  دـننک  فرطرب  ار  نوناق  صقن  ات 

یعیبط مولع  رظن  زا  نآرق  زاجعا  4 ـ تسین !؟ بیغ  ملاع  رب  ربمایپ  طابترا  رب  هاوگ  نآرق  راوتسا  نیناوق  عضو 
هریغو يرامعم  میلعت  ایو  کـیزیفو  یمیـش  نیناوق  میلعت  يارب  یهلا  هماـنرب  نیا  زگرهو  تسین  یعیبط  مولع  باـتک  نآرق ، هک  تسین  یکش 

وا تافـص  رگیدو  ّتینادـحو  ودوجو  هب  صخألاب  فراعم و  هب  ار  اـم  دـهاوخ  یم  هک  يدراوم  رد  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا  هدـشن  لاـسرا 
نانکفا یپ  مولع و  نافشاک  لوبق  دروم  زورما  یگمه  هک  دیوگ  یم  نخـس  شنیرفآ  هب  طوبرم  لئاسم  هتـشر  کی  زا  دوش  نومنهر  مولعو 

انْقَلَخ ءْیَـش  ِّلُک  ْنِمو  : ) دیامرف یمو  دیوگ  یم  نخـس  یعیبط  هدیدپ  ره  ندوب  جوز  هراب  رد  نآرق  هک  اجنآ  ًالثم  دشاب . یم  دیدج  فراعم 
ار نآرق  یهاگآ  دعب  ناوت  یم  هیآ 49 ) تایراذ  هروس   ) دیوش روآ  دای  امش  ات  میدیرفآ  تفج  يزیچ  ره  زا  َنورَکَّذَت ) ْمُکَّلََعل  ِْنیَْنثا  ِْنیَجوَز 
ار اهنامسآ  ام  هیآ 10 .) نامقل  هروس  ...( ) اهَنوََرت دَـمَع  ِْریَِغب  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  : ) دـیامرف یم  نآرق  هک  اجنآ  دروآ . تسد  هب  تعیبط  ناـهج  زا 
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تـسد هب  نامـسآ  رد  اهنآ  ندوب  ّقلعمو  يوامـس  مارجاو  تقلخ  هراب  رد  ار  نآرق  رظن  قمع  ناوت  یم  میتشارفا .  رب  دینیبب  هک  ینوتـس  نودب 
اب  وا  هکلب  تسین  یعیبط  مولع  میلعت  ددص  رد  زگره  نآرق  میوش  یم  روآ  دای  زاب  دروآ .

هحفص 70  -------------- 
هتـشر کی  زا  هدرپ  عقوم  نیا  ردو  دنک  ییامنهار  اتکیو  ریظن  یب  اناوتو و  رداق  يادخ  هب  ار  ام  دهاوخ  یم  شنیرفآ  هب  طوبرم  لئاسم  حرط 

هدـش هاگآ  اهنآزا  دـنمورینو  يوق  ياهپوکـسلت  قیرط  زا  هتفای و  تسد  اـهنآ  رب  نرق  هدراـهچ  زا  دـعب  رـصاعم  رـشب  هک  دراد  یم  رب  ینیناوق 
یهلا فراعم  رظن  زا  نآرق  زاجعا  5 ـ تسا . بیغ  ناهج  اب  وا  طابترا  هناشن  یلهاج  رصع  نآ  رد  یُّما  درف  کی  زا  یهاگآ  نینچ  کی  تسا .
تافـص هراب  ردو  رگید  يارـسو  خزرب  ناهجو  وا  تافـص  ادـخ و  هراب  رد  نآرق  هک  تسا  ییاـهثحب  هتـشر  کـی  یهلا  فراـعم  زا  دوصقم 

امـش دننک . یم  كرد  ار  اهنآ  تمحز  هب  ناهج  هفـسالف  هک  دـنک  یم  حرطم  قیقدو  قیمع  ار  اهثحب  نیا  نانچ  نآو  دـهدیم  ماجنا  ناربمایپ 
فرط کی  زا  اریز  تسین  موهفم  زین  نانآ  دوخ  رب  زونه  هک  یثیلثت  دیجنـسب  نایحیـسم  ثیلثت  اـب  فلتخم  داـعبا  رد  ار  نآرق  دـیحوت  هلئـسم 

واو تسا  راگزاس  وا  یگناگ  هس  اب  وا  ییاتکی  هک  دنتـسه  یعدم  یلو  دنمان  یم  تسرپ  هناگ  هس  یفرط  زا  تسرپ و  اتکی  دـحوم و  ار  دوخ 
نادنمـشناد رب  تسین  موهفم  مدرم  هدوت  رب  اهنت  هن  یحیـسم  فراـعم  نیا  هرخـألاب  تسا . یکی  اـت  هس  نیع  ردو  تسا ، اـت  هس  یکی  نیع  رد 

هـس مهو  تسا  یکی  مه  ریثک ، مهو  تسا  دحاو  مه  دـحاو  نآ  رد  ءیـش  کی  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تسا . لوهجم  مهبم و  زین  نانآ 
یم نایحیـسم  ٌدَحأ ) ُهّللا  وُه  ُْلق   ) ای َوُه ) ّالإ  َهلإال  : ) دیوگ یم  هک  اجنآ  دینک  حرطم  ار  نآرق  ّتینادحو  تایآ  رکفت  نیا  لباقم  رد  امـش  ات ،

رد ار  هدیقع  نیا  امـش  تسا . هتفای  لیکـشت  سدقلا  حور  يادخو  رـسپ  يادخو  ردپ  يادخ  زا  هک  تسا  یتیعقاو  کی  ادخ  تیعقاو  دنیوگ 
نآرق  میلاعت  رانک 

هحفص 71  -------------- 
رد درک  رّوصت  يدنزرف  ادخ  يارب  ناوت  یم  هنوگچ  ُدَحأ ) ًاْؤفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو   * ْدـَلُوی َْملَو  ْدـِلَی  َْمل  : ) دـیوگ یم  ّیما  درف  کی  هک  دـیراذگب 

دوجو هب  يدنزرف  هاگنآ  دوش  بیکرت  وا  دوجو  زا  یئزج  ابو  ددرگ  ردام  محر  دراو  ردـپ  زا  یئزج  هک  تسا  نیا  دـنزرف  تقیقح  هک  یلاح 
تایآ اب  ار  هدیقع  نیا  امـش  دهد  رارق  میرم  محر  ردو  دزاس  ادج  ار  دوخ  زا  یئزج  هک  تساور ؟ هشیدنا  نینچ  گرزب  يادـخ  رب  ایآ  دـیآ .
تـسا هدـیزگنرب  يدـنزرفو  يرـسمه  دوخ  يارب  ًادـَلَو :) الَو  ًۀَـبِحاص  َذـخَّتاام  دـیامرف ...( : یم  هک  اجنآ  دـینک  هسیاقم  هنیمز  نیا  رد  نآرق 

هیآ 3 .) نج  هروس  )
هحفص 72  -------------- 
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یقالخا لوصا  رظن  زا 

ود رد  یتخبـشوخو  تداعـس  هب  ار  ناسنا  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  یقالخا  نیناوق  تسا . نآ  یقالخا  نیناوق  نآرق  زاجعا  تاهج  زا  یکی 
رد لماک » ناسنا   » تروص هب  ماجنارـسو  دـنک . هدـنز  وا  رد  ار  یناسنا  يایاجـس  یقالخا و  لیاضف  نخـس  رگید  هبو  دـشاب  نومنهر  ناـهج 

میدرگرب نونکا  دنور . شیپ  رگیدکی  شوداشودو  هدرک  دشر  ود  ره  يونعمو  يّدام  تاهج  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  لماک » ناسنا  . » دروآ
هبنج هب  اسیلک  قالخا  دنتشاد  یلماک  جاور  ربمایپ  نامز  رد  قالخا  ود  رهو  مینک  یسررب  ار  ینانوی  قالخا  نآ  لباقم  ردو  اسیلک  قالخا  هب 

هدومن شهوکن  ار  جاودزاو  درک ، یم  توعد  اهراغو  اهرید  رد  یگدـنزوایند  كرت  يریگ ، هشوگ  هب  ار  ناسناو  هدرکن  هجوت  يّدام  ياـه 
ود زا  یکی  ماجنارسو  درادن  يا  هجیتن  ناسنا  دوجو  یعیبط  ياه  هبنج  نتفرگ  هدیدان  زج  قالخا  نینچ  کی  دناوخ  یم  هدیدنسپ  ار  درجتو 

ماجناو رتمامت  هچره  يدام  یگدـنز  هب  ار  ناسنا  ینانوی  قالخا  نآ  ربارب  رد  دـنکفا . یم  لاب  کی  رب  ار  ینیگنـسو  هدرک  عطق  ار  ناسنا  لاب 
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نیا زا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـهد  ماجنا  کـین  راـک  دـیاب  ناـسنا  مه  رگا  ودـنک  یم  توعد  لاـم  ماـقم و  بسک  يارب  یقـالخا  فیاـظو 
قالخا  ود  ره  تهج  نیا  زاو  دراد  جاور  زین  برغ  ناهجرد  هک  تسا  ینانوی  يدام  قالخا  نامه  نیاو  ددرگ  وا  دیاع  يدوس  رذگهر 

هحفص 73  -------------- 
هبنج تابّیط ، زا  يریگ  هرهب  هب  توعد  نیع  رد  یمالسا  قالخا  یلو  دشخبب . تسا ، هدش  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  ار  هچنآ  ناسنا  هب  دناوت  یمن 
روما يارب  اهنت  هن  یمالـسا  قالخا  رد  ناسنا  دـهد . یم  شرورپ  ود  نآ  ناـیم  يا  هدودـحم  رد  ار  ناـسناو  هدرکن  شومارف  ار  يونعم  ياـه 

هب ود  ره  زا  دیاب  هکلب  دیوشب ، تسد  يویند  روما  زا  هک  ضحم  ّتیونعم  يارب  هنو  دـنکن  رکف  ار  يزیچ  تّذـل  زج  هک  هدـش  هدـیرفآ  يّدام 
زاو هدرک  توعد  راـک  شـالت و  هب  ار  وا  ینیزگ ، رید  اـیند و  كرتو  ینیـشن  هیواز  زا  یهن  نیع  رد  تهج  نیا  زا  دریگب  هرهب  بساـنتم  وحن 
انَّپر : ) هک تسا  نیا  ناملـسم  راعـشو  تسا  هدناوخ  ارف  يدام ، عفانم  بلج  يارب  هن  ادـخ  يارب  مه  نآ  کین ، ياهراک  هب  ار  وا  رگید  فرط 

ياوتحم رد  ضقانت  مدع  7 ـ امرف . اطع  یکین  رگید  يارـس  ردو  ناهج  نیا  رد  ار  ام  اراگدرورپ  ۀَنَـسَح :) ِةَرِخآلا  ِیفَو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِیف  اِنتآ 
نآرق

هب يون  حرطو  يدیدج  رکف  زور  ره  اذلو  دسر  یم  لامک  هلحرم  هب  صقن  هلحرم  زا  جـیردت  هب  هک  تسا  ریذـپ  لماکت  دوجوم  کی  ناسنا 
چیه دـنیزگ . یم  رب  ار  نآ  فـالخو  هدـش  نشور  وا  رب  نآ  صقن  زور  نآ  يادرف  دـهد  یم  تروـص  هک  ار  يراـک  رهو  دـسر  یم  وا  نهذ 

هناشن نامه  نیاو  دـیوگن  ار  نآ  فالخو  دـنکن  رظن  دـیدجت  دوخ  یناوج  نارود  تایرظنو  ءارآ  رد  هک  دوش  یمن  ادـیپ  ناهجرد  يرکفتم 
رد هک  ار  هچنآ  هدومن و  وگزاب  مدرم  هب  نوگانوگ  رایسب  طیارـش  رد  ار  نآرق  لاس  تدم 23  رد  مالـسا  ربمایپ  تسا . ناسنا  يریذپ  لماکت 

هاتوک تّدـم  رد  مه  نآ  تخاونکی  طیارـش  رد  رگا  ناـسنا  کـی  تسا  هتفگ  نیـسپ  ياـهزور  رد  زینار  ناـمه  تفگ  یم  تسخن  ياـهزور 
اب  دتمم  سب  نامز  کی  رد  ربمایپ  یلو  دیامن  يراددوخ  ییوگ  ضقانت  زا  دناوتب  دیاش  دنک  میظنتار  یباتک 

هحفص 74  -------------- 
رد هک  دروآ  مدرم  يوس  هب  ار  یباتک  ، فیاظو اه  هد  راـنک  رد  اـهگنجو  اـه  هوزغ  ناـیم  رد  تشاد  هنیدـمو  هّکم  رد  هک  نوگاـنوگ  طـیارش 

رایـسب تاـعوضوم  رد  نآرق  مینادـب  هک  ددرگ  یم  نشور  یعقوـم  بلطم  نیا  ّتیمها  تـسین . ضقاـنت  نیرتـکچوک  نآ  ياوـتحم  عوـمجم 
هک تسا  نیا  هناشن  نیاو  ددرگ  یمن  ضقانت  راچد  زگرهو  دـنک  یم  وگتفگو  ثحب  دـنک  یم  زواـجت  ( 500  ) زا نآ  هرامـش  هک  نوگانوگ 

زاجعا عون  نیا  هب  دیجم  نآرقو  تسا . هدـنام  ظوفحم  شزغل  زا  يدـنمتردق  يورین  هلیـسو  هب  هتفرگ و  کمک  یبوبر  ماقم  زا  نآ  هدـنروآ 
نآ رد  دوب  ادـخ  ریغ  بناجزا  نآرق  رگا  وگب  ًاریثَک ) ًاـفالِتخا  ِهیف  اوُدَـجََول  ِهّللا  ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناـک  َْولَو  ْلـُق  : ) دـیامرف یمو  دـنک  یم  هراـشا 

نیشیپ ماوقا  صصق  رظنزا  نآرق  زاجعا  8 ـ هیآ 82 .) ءاسن  هروس   ) دیتفای یم  يدایز  فالتخا 
یگدـنز حرـش  هب  یتقو  نایم  نیا  رد  یلو  دوش  یم  روآ  دای  تربع  ناونع  هب  ار  هتـشذگ  ماوقا  تشذگرـس  اما  تسین ، خـیرات  باـتک  نآرق 

یملع لوصا  هک  دـنک  یم  حیرـشت  ار  نانآ  تشذگرـس  ناـنچ  نآ  دـسر  یم  نامیلـسو  دوادو  طولو  میهارباو  حونو  مدآ  دـننام  یناربماـیپ 
نآ دشاب  یم  هورگ  نیا  یناگدنز  هدننک  وگزاب  هک  تاروت  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، نانچ  نآ  زین  نانآ  هک  دنک  یم  باجیا  یخیرات  تیعقاوو 

رابود طول  دننام  يربمایپ  هک  تسا  حیحص  ایآ  ددرگ . یم  زئمـشم  نآ  ندینـش  زا  ناسنا  هک  دهد  یم  یحو  لاجر  هب  اوران  ياهتبـسن  نانچ 
( 1 (!!؟ ددرگ ینونک  ناسنا  لسن  أدبمو  دنک  شزیمآ  شنارتخد  زا  یکی  اب  راب  رهو  دوش  تسم 

--------------
ياه 32ـ37 . هلمج  مهدزون  لصف  نیوکت  رفس  تاروت   . 1

هحفص 75  -------------- 
هب لیدبت  زاجعا  قیرط  زاار  بآ  مُخ  تشه  حیسم  هک  تسا  حیحص  ایآ  ( 1 ( !!؟ دنک توعد  یتسرپ  تب  هب  ار  نامیلس  هک  تسا  حیحص  ایآ 
یم فیـصوت  مه  نیازا  رتدـب  ار  نانآو  دـهد  یم  ناربمایپ  هب  ار  اهتبـسن  عون  نیا  ینونک  تاروت  یلو  هن ، مّلـسم  روط  هب  ( 2 ( !!؟ دنک بارش 
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هجیتن نانچمه  تسا  هدمآ  نوریب  نیتسخن  تلاح  زاو  هدش  عقاو  دربتـسد  دروم  ینونک  تاروت  هک  میروآ  یم  تسد  هب  هسیاقم  نیازا  دـنک !
يارب یهلا  یحو  زجو  تسا  هدرکن  هدافتـسا  اـهباتک  نیا  زا  یمارگ  لوـسر  هتـشگن و  نیودـت  نیـشیپ  بتک  قـیرط  زا  نآرق  هک  مـیریگ  یم 

تسین . یعبنم  اهناتساد 
--------------

یتم لیجنا  رد  هک  یلاحرد  دوش و  هعجارم  زین  مود  لصف  انحوی  لیجنا  هبو  لصف 17  یتم  لیجنا   . 2 مکی . لصف  ناهاشداپ  لوا  باتک   . 1
تسا . هدش  حیرصت  بارش  میرحت  رب  مهدزای  لصف 

هحفص 76  -------------- 

میوش انشآ  مالسا  ربمایپ  توبن  لیالد  رگید  اب   - 15

میوش انشآ  مالسا  ربمایپ  توبن  لیالد  رگید  اب   - 15
هناشن ار  ربمایپ  تازجعم  هک  دوب  نیا  تسخن  هار  میراد  رایتخا  رد  هار  هس  وگغورد  یعدـم  زا  یعقاو  ربمایپ  نتخانـش  يارب  میدـش  روآ  داـی 

حیرـصت يدـعب  ربمایپ  تّوبن  رب  نیـشیپ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  مّود  هار  دـش . هدومیپ  مالـسا  ربمایپ  تّوبن  هراب  رد  هار  نیاو  مینادـب  وا  ّتیناقح 
توبن رب  نیشیپ  ربمایپ  صیصنت  2 ـ رگید : هار  ود  حیـضوت  کنیا  دزاس . نشور  یعطق و  ار  وا  تّوبن  هک  دهاوشو  نیارق  عمج  موس  هار  دنک .

يدعب ربمایپ 
رفن کی  رب  طقف  هک  دهاوشو  تاراما  قیرط  زا  ایو  ًاصخـش  ار  واو  دـنک  صیـصنت  يدـعب  صخـش  تّوبن  رب  قباس  ّیبن  هاگره  مّلـسم  روط  هب 

ياهیهاوگ هک  دوش  یم  نشور  یتروص  رد  یمارگ  ربماـیپ  دروم  رد  هلأـسم  نیاو  ددرگ  یم  تباـث  وا  تّوبن  ًاـعبط  دـنک  نّیعم  تسا ، قبطنم 
یم هک  تسا  يا  هزادنا  هب  دهاوش  نیاو  میهد  رارق  یسررب  دروم  ار  هّللا  دبع  دنزرف  مشاه  لسن  زا  یبرع  ربمایپ  توبن  رب  ار  لیجنا  تاروت و 

درب : مان  عماج  باتک  ود  زا  ناوت  یم  هک  دنا  هتشون  ییاهباتک  هراب  نیا  رد  ام  نادنمشناد  تشون و  یباتک  نآ  نوماریپ  ناوت 
هحفص 77  -------------- 

تاروت تاراـشا  عومجم  باـتک  ود  نیا  رد  دـنه . نادنمـشناد  زا  یکی  هتـشون  قحلا » راـهظإ  « ـ 2 مالـسا . رخف  شراگن  مـالعألا » سینأ  « ـ 1
مامت نایم  زا  ام  دزاس  یم  دقتعم  یمارگ  ربمایپ  ییوگتـسارو  ّتیناقح  هب  ار  فصنم  درم  اهنآ  هب  هعجارمو  هدمآ  درگ  ربمایپ  هراب  رد  لیجناو 

شرازگ دمحا »  » مان هب  یّیبن  ندمآ  زا  نشور  تروص  هب  حیسم  ترضح  هک  میوش  یم  رکذتم  ار  انحوی  لیجنا  زا  تراشب  کی  تاراشا  نیا 
مور و یم  نم  :» دـیوگ یم  حیـسم  ترـضح  هک  دـناسر  یم  لیجنا  نیا  زا  مهدزناشو  مهدزناپو  مهدراـهچ  ياـه  لـصف  هعلاـطم  دـهد . یم 
ار هملک  نیا  نایحیسم  نایم  رد  مالسا  ذوفن  زا  زیهرپ  يارب  لیجنا  نارسفم  دمآ . » دهاوخن  وا  مورن  نم  اتو  متسرف  یم  امـش  يارب  ار  طیلقراف 

دیدج ربمایپ  نیا  هکلب  تسین . یلبق  ربمایپ  نتفر  هب  طورـشم  هاگچیه  سدقلا  حور  ندمآ  هک  یتروص  رد  دناهدرک  ریـسفت  سدقلا  حور  هب 
ینعم هب  دمحا  نامه  ینایرس  نابز  رد  نآ  زا  دوصقم  هک  تفگ  دیاب  تهج  نیا  زا  تسا . یلبق  ربمایپ  نتفر  هب  طورـشم  نآ  ندمآ  هک  تسا 

یلو تسا  هدروآ  نابز  هب  ار  دمحا »  » ظفل حیـسم  ترـضح  مّلـسم  روطب  دننک . یم  دـییأت  ار  نآ  ناسانـش  تغل  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدوتس 
خر یهابتـشا  قیرط  نی  ازاو  هدرک  همجرت  تسا  هدوتـس  ینعم  هب  مه  نآ  طیلقراف »  » هب تسا  هدوتـس  ینعم  هب  هک  ار  وا  مسا  لیجنا  نامجرتم 
دوب ماقم  یلاع  فقسا  هک  مداتـسا  دزن  ردو  مدوب  هدیـسر  یـشیشک  هجرد  هب  نم  دسیون  یم  دوخ  باتک  همدقم  رد  مالـسا  رخف  تسا . هداد 

نم مزاس ، هاگآ  داتسا  يرامیب  زا  ار  نادرگاشو  مورب  هسردم  هب  درک  رومأم  ارمو  تفرن  سرد  هب  داتسا  يزور  متـشاد  هداعلا  قوف  تیبوبحم 
دندرک یم  ثحب  طیلقراف »  » هراب رد  متفگ  دندوب  یثحب  هچ  لوغشم  منادرگاش  دیـسرپ  وا  متـشگرب  داتـسا  رـضحم  هب  مدرک و  هفیظو  ماجن  ا 

یحیسم  ققحم  ناداتسا  زج  هملک  نیا  ینعم  زا  تفگ : نم  هب  تشگرب  وا  دندرک  یم  ریسفت  سدقلا » حور   » هب ار  نآو 
هحفص 78  -------------- 
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دـش یم  يرادـهگن  یـصاخ  هظفحم  رد  هک  ار  یلیجنا  داد  روتـسد  سپـس  تسا ، ناناملـسم  ربمایپ  دـمحا »  » ینعم هب  نیاو  دـنرادن  یهاگآ 
نیارق و عمج  3 ـ (. 1  ) تسا هتـشون  دمحا »  » ظفل طیلقراف »  » هملک ياج  هب  اجنآ  ردو  دوب . هدـش  هتـشون  مالـسا  زا  لبق  لیجنا  نیاو  دـندروآ 

دهاوش
ام دـننک . یم  نّیعمار  مرجم  اه  هناشن  مکارت  اـبو  هدرک  هدافتـسا  دـهاوشو  نیارق  عمج  قیرط  زا  مرجم  نتخانـش  ارب ي  يرتسگداد  رد  زورما 

هدافتـسا هار  نیا  زا  هک  یـسک  لّوا  درادـن . ییاضق  لئاسم  هب  یـصاصتخاو  مینک  فشک  ار  قیاـقح  زا  يرایـسب  میناوت  یم  هار  نیا  زا  زورما 
یم بوخ  ار  ربمایپ  نیا  هک  ار  یهورگ  داد  روتـسد  ًاروف  دیـسر . وا  تسد  هب  یمارگ  لوسر  هماـن  هک  نآ  زا  سپ  اریز  دوب . مور  رـصیق  درک 
بلج رابرد  هب  ًاروف  تهج  نیازا  دندش  ماش  دراو  یناگرزاب  روما  يارب  یهورگ  اب  نایفسوبا  اهزور  نآ  رد  ًاقافتا  دنروایب . رابرد  هب  دنسانش 

کیدزن ناکاین  رد  ایآ  رـصیق : دینک : یم  هدهاشم  ریز  رد  هک  داد  ییاه  خساپ  واو  درک  وا  زا  ییاهـشسرپ  مجرتم  هلیـسو  هب  رـصیق  دـندش و 
؟ هن ای  تشاد  تنطلـس  وا  کیدزن  ناکاین  زا  یکی  ایآ  رـصیق : ریخ . نایفـسوبا : دشاب ؟ هدرک  تّوبن  ياعدا  هک  دوب  يدرف  تّوبن ، یعدـم  نیا 

لاس لهچ  وا  : نایفـسوبا هن ؟ ای  دوب  فورعم  ییوگتـسارو  تناما  هب  مدرم  نایم  رد  تّوبن  ياعدا  زا  لبق  درم  نیا  ایآ  رـصیق : ریخ . نایفـسوبا :
هتسیز  ینمادکاپ  تناما و  هب  ام  نایم  رد  تّوبن  زا  لبق 

--------------
مالعألا ج1ص4 . سینأ   . 1

هحفص 79  -------------- 
دوخ نافلاخم  اب  گنج  رد  وا  رـصیق : دنا . هتفرگ  ار  وا  رود  ناناوجًابلاغ  نایفـسوبا : دنا ؟ هدـیورگ  وا  هب  مدرم  زا  یهورگ  هچ  رـصیق : تسا .

زا یـسک  نونکات  يو  هب  ناگدنورگ  زا  ایآ  رـصیق : دـشاب . یم  بولغم  یهاگو  بلاغ  یهاگ  وا  نایفـسوبا : بولغم ؟ ای  تسا  بلاغ  هتـسویپ 
ياهشسرپ ربارب  رد  وت  هک  ییاهخـساپ  نیا  رگا  تفگ  درک و  نایفـسوبا  هب  ور  رـصیق  هاگنآ  ریخ . : نایفـسوبا ریخ ؟ ای  تسا  هتـشگرب  وا  نییآ 

هناشن یتفگ  هک  هچنآ  مامت  اریز  تسا  ادخ  ربمایپ  تسا  هدرک  توعد  دوخ  نییآ  هب  ارم  هک  همان  هدنسیون  دشاب  تسار  حیحـص و  يداد  نم 
تـسد زا  تنطلـس  ناربـج  يارب  اـیو  هدرک  ناونع  دوخ  ناـکاین  زا  یکی  زا  دـیلقت  هب  ار  تّوبن  وا  هک  مدرک  رکف  تسخن  نم  تسا . وا  تّوبن 

ازا تسا . هدوبن  راک  رد  ییاه  هزیگنا  نینچ  تّوبن  ياعدا  رد  هک  دـش  نشور  دـیدرک  یفن  ار  ود  ره  امـش  نوچو  تسا  هدرب  هانپ  نادـب  هتفر 
تـسا وگتـسار  تّوبن  ياـعّدا  رد  درم  نیا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  نیا  دوب  فورعم  ییوگتـسار  یتسرد و  هب  تّوبن  زا  لـبق  وا  یتـفگ  هک  نی 

وا رود  یتفگ  هک  نیا  زا  ددنبب . غورد  ادـخ  هب  ددرگ و  بلقنم  هبترم  کی  تسین  نکمم  دـیوگب  تسار  مدرم  هب  لاس  لهچ  هک  يدرم  اریز 
رد وا  هک  یتفگ  نم  لاؤس  خساپ  رد  دنریگ . یم  ناناوج  نامه  ار  ادـخ  نادرم  رود  اریز  تسا  وا  تّوبن  هناشن  زین  نیا  دـنا  هتفرگ  ناناوج  ار 

تّوبن هناشن  زین  نیا  دـنراد  یمن  رب  تسد  يو  نییآ  زا  وا  نارای  زا  يدـحا  هک  یتفگ  نینچمهو  تسا  بولغم  یهاگو  بلاغ  یهاگ  گـنج 
دنراد . یمن  رب  وا  نییآ  زا  تسد  يو  ناگدنورگو  دنروخ  یم  تسکش  یهاگو  دنوش  یم  زوریپ  گنج  رد  یهاگ  ناربمایپ  اریز  تسا  وا 

هحفص 80  -------------- 
دوب رثأتم  رایسب  هدش ، مامت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم عفن  هبو  هدرک  وگزاب  ار  قیاقح  هک  نیا  زا  رابرد  زا  جورخ  زا  سپ  نایفسوبا 

تلاسر قیرط  نیا  زاو  هتخادرپ  نئارق  عمج  هب  يدّمحملا  یحولا   » باتک رد  اضر  دیشر  دمحم  دیس  يرصم  هدنسیون  رضاح  رـصع  رد  (. 1)
دروآ . میهاوخ  دزاس  یم  نهربم  ار  ربمایپ  ییوگتسار  هک  ار  ینئارق  زا  یخرب  هدنیآ  شخب  رد  زین  امو  تسا ، هدرک  تباث  ار  وا 

--------------
هحفص 81  بهذلا ج2ص279 . جورمو  ماشه ج1ص192ـ199  نبا  هریس   . 1

دهاوش نئارق و  عمج  - 16
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دهاوش نئارق و  عمج  - 16
هدرک هفرط  کـی  ار  هلأـسم  هک  تسا  يدـهاوشو  نئارق  هتـشر  کـی  هعلاـطم  نیغورد  یعدـم  زا  نیتسار  ربماـیپ  تخانـش  يارب  هار  نیرخآ 

خیرات ربمایپ 1 ـ هراب  رد  نئارق  نیا  کنیا  دنز . یم  سدح  ار  تقیقح  دهاوش  هتـشر  کی  هیاس  رد  ناسنا  اریز  دـنک  یم  وگزاب  ار  تقیقحو 
تثعب زا  لبق  ربمایپ  یناگدنز 

مدرم نایم  رد  لاس  لهچ  درم  نیا  اریز  . دهد یم  تّوبن ، ياعدا  رد  وا  ییوگتسارو  قدص  رب  یهاوگ  تثعب  زا  لبق  ربمایپ  یناگدنز  یـسررب 
ار هبعکو  ریزارـس  هّکم  ياههوک  زا  یلیـس  هک  یماـگنه  یتح  دـندیمان . نیما » دّـمحم   » ار وا  هک  اـجنآ  اـت  دوب  فورعم  یکاـپ  یتسرد و  هب 

دیاب دوسألا » رجح   » بصن راختفا  تفگ  یم  یـسیئر  رهو  داد  خر  یفالتخا  هّکم ، هناگراهچ  لیابق  نایم  هبعک  يزاسزاب  رد  دـیناسر  بیـسآ 
دجسم ياهرد  زا  یکی  زا  همه  زا  لبق  هک  دیراپسب  یسک  تسد  هب  ار  راک  نیا  رایتخا  درک  داهنشیپ  يدرم  هظحل  نیا  رد  ددرگ . نم  بیصن 
تـسا نیما  درم  نیا  دـنتفگ : دـش . دـنلب  تیاضر  هب  همه  يادـص  دـش و  دراو  ربمایپ  هک  دـندرب  یم  رـس  هب  راظتنا  نیا  رد  دوش  دراو  مارحلا 

تسا . ام  لوبق  دروم  دیوگب  هچرهو 
هحفص 82  -------------- 

ار هچراپ  ياه  هشوگ  زا  یکی  داد  روتسد  هناگراهچ  نارس  زا  کیره  هب  داهن و  هچراپ  نایم  رد  ار  گنس  دندروآ ، يا  هچراپ  داد  روتسد  وا 
يزیرنوـخ کـی  زا  قـیرط  نیا  زاو  درک  بصن  شیاـج  رب  ار  رجح » » دوـخ تسد  اـب  دوـخ  هاـگنآ  دـنروایب . هبعک  راوـید  ياـپ  هـبو  دـنریگب 

دومرف وا  داد  مسق  تب  هبار  وا  بهار  یتقو  درک  تاقالم  يرـصب  رهـش  بهار  اب  ماـش  هب  دوخ  رفـس  رد  یمارگ  لوسر  (. 1) دومن يریگولج 
بیغ اب  طابترا  عون  کی  هناشن  یکدوک  نارود  رد  یتسرپ  تب  زا  راجزنا  زاربا  نینچ  کی  تساهتب ، نیمه  نم  رظن  رد  ءیـش  نیرت  ضوغبم 

دوب ّیما  درم  کی  وا  2 ـ تسا .
ّیما درف  کی  فصولا  عم  تسا  هدرکن  هعلاطمار  یباتکو  هدناوخن  سرد  یـسک  دزن  یگدنز  لوط  رد  ربمایپ  هک : دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات 

یگمهو هتفگ  نخـس  تاعوضوم  زا  يرایـسب  هراب  رد  هنت  کیو  هتـشاداو  تفگـش  هب  ار  نادنمدرخ  لوقع  هک  هدروآ  ار  یباتک  نینچ  کی 
دناوت یمن  یبیغ  دادـما  نودـب  نابایب ، هتفای  شرورپ  ارحـص ، دـنزرف  تسین  یکـش  تسا . هتـشگ  عقاو  ناققحمو  نادـنمدرخ  قیدـصت  دروم 
دروم نیا  ردو  تسا  هتـساکن  ینزوس  رـس  وا  راتفگ  قدص  تمظع و  زا  نامز  رورم  هک  دـیوگب  نخـس  عوضوم  ( 500  ) زا زواجتم  نوماریپ 
یمیتی يدعـس : لوق  هبو  د  ــ ـش سّرد  ـد مـ ـص زو  ـ مآ ـه  لأسم هز  ـ مغ هب  تشونن ***  طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن  دیوگ : یم  ظفاح 

تسشب  ّتلم  تفه  هناخباتک  تسرد ***  دجبا  هدناوخان  هک 
--------------

سیمخلا ج1ص258 . خیرات   . 1
هحفص 83  -------------- 

وا میلاعت  یسررب  3 ـ
رد ار  نانآ  تسدو  هداد  ترـشعو  شیع  هزاجا  نانآ  هب  دارفا  بلج  يارب  هک  وگغورد  نایعدـم  فالخ  رب  هک  دـناسر  یم  وا  میلاعت  هعلاطم 

نیا تسا  هدرکن  يراک  نینچ  يو  دـننک  بذـج  دوخ  نییآ  هب  ار  لفاغ  دارفا  قیرط  نیا  زا  اـت  دـنراذگیم ، زاـب  يزودـنا  تورثو  ینارتوهش 
هک ددرگ  نشورو  دوش  هعجارم  دـنه  رد  ینایداق  نییآو  ناریا  رد  اهبو  باب  یگتخاس  ياه  نییآ  هب  هک  دوش  یم  نشور  یتروص  رد  هلأسم 

لاقثم ُهن  تخادرپ  اب  ار  مارح  ياهـشزیمآو  دندراذگ . دازآ  همیرج  کی  تخادرپ  ربارب  رد  هانگ  باکترا  رد  ار  اهناسنا  تسد  نانآ  هنوگچ 
لاح نیعردو  دنـسرب  یناسفن  دـیاذل  هب  قیرط  نیا  زا  دـنناوت  یم  هتـسویپ  دـنمتورثو  نکمتم  دارفا  نیارباـنب  ، دـندرک مـالعا  ( 1) عنامالب الط 

میرحت ار  داهج  رگ  رامعتـسا  تلود  نیا  رظن  بلج  ياربو  درک  روهظ  دنه  رب  ناتـسگنا  ّطلـست  نارود  رد  ینایداق  نییآ  دنـشاب . زین  نّیدـتم 
تفع زا  رودو  دودحمان  ياهینارتوهش  زا  تّدش  هب  مالسا  میلاعت  رد  هک  یلاحرد  تخانش . ّتیمسر  هب  ار  تراسا  ّتلذ و  رب  یگدنزو  دومن 
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وا یماظن  نیناوق  هعلاطم  4 ـ تسا . هدش  یفرعم  هفیظو  رگمتس ، رب  شاخرپو  هدش  يریگولج 
. درک یمن  هدافتـسا  دنک » یم  هیجوت  ار  هلیـسو  فده   » یتسیلوایکام لصا  زا  هاگچیه  يو  هک  دـهد  یم  ناشن  دربن  رد  ربمایپ  نیناوق  هعلاطم 

نانآ يور  هب  ار  بآ  اما  دروآ  تسد  هب  یناپوچ  هلیـسو  هب  ار  اه  هعلق  بآ  هار  هک  نیااـب  ربیخ  گـنج  ردو  تسب  یمن  نمـشد  يور  هب  بآ 
دربن  ادخ  مان  هب  تسا  هدمآ  وا  یماظن  تاروتسد  رد  (. 2  ) تسبن

--------------
ماشه ج1ص 424ـ425 . نبا  هریس   . 2 ماکحاو . دودح  هعومجم   . 1

هحفص 84  -------------- 
یـشوخ هب  نمـشد  هدروخلاس ، ناریپو  نانز  ابو  دییامنن  لابند  هدرک  امـش  هب  تشپ  هک  ار  نمـشد  يرارف  دینکن ، بیقعت  ار  یحورجم  ، دینک

تسا یفیطل  حور  هدننک  وگزاب  میلاعت  نیا  دیناسرن . بیسآ  نمـشد  تخردو  ماد  هبو  هدرکن  مومـسم  ار  نمـشد  ياهبآ  زگره  دینک . راتفر 
یسررب 5 ـ  دـبلط . یمن  یناسنا  دـض  لامعا  هیاس  رد  ار  يزوریپو  هدرکن  شومارف  ار  یقالخا  لیاضفو  یناـسنا  لوصا  تردـق ، نیع  رد  هک 

ربمایپ نارای  تالاح 
نادبو نابوخ  درگ  هشیمه  نابوخ  اریز  دشاب  وا  لیاذر  ایو  تالامکو  ناسنا  تاّیحور  هنییآ  دناوت  یم  يّدح  ات  وا ، دنمقالعو  ناسنا  تسود 

یم هعلاطم  ار  ربمایپ  نارای  تالاح  ام  یتقو  تخانـش . نآ  رئاز  زا  دیاب  ار  هدازماما  تیعقوم  مدرم ، حالطـصا  هبو  دنوش  یم  عمج  اهدـب  رود 
دنترابع اه  تیـصخش  نیاو  تسین  يریظنو  هگنل  نانآ  يارب  تلادـعو  اوقت  رظن  زا  هک  دـندوب  هتفرگ  ار  وا  رود  نالد  كاـپ  مینیب  یم  مینک ،

ینیغورد یعدم  هّللاب  ذوعن  مالـسا  ربمایپ  رگا  دندوب . ّتیناسناو  قالخا  زراب  ياه  هنومن  مادک  ره  هک  دادـقم و ... رذوبا ، ناملـس ، یلع ، زا :
ربماـیپ هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوـخ  هب  نئارق  نیا  دـندمآ . یمن  درگ  وا  رود  زین  دارفا  نیاو  تشگ  یمن  قـفوم  يدارفا  نینچ  تیبرت  هـب  دوـب ،

یسانش و تافص  یـسانش ، ادخ  هراب  رد  ام  ثحب  شخب ، نیااب  دنک . یم  ذخا  یحو  ماقم  زا  دیوگ  یم  هچنآو  تسا  ادخ  هداتـسرف  مالـسا ،
ثحب عوضوم  نیاو  تسا ؟ هنوگچ  وا  ینیشناجو  ربمایپ  تفالخ  هلأسم  مینیبب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  تفای . نایاپ  یـسانش  ربمایپ 

دهد . یم  لیکشت  هدنیآ  شخب  رد  ار  ام 
هحفص 85  -------------- 

تماما تفالخ و  -17

تماما تفالخ و  -17
يا هویش  هب  ار  نآ  هورگ  رهو  تسا  هدرک  میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  ناناملـسم  هک  تسا  یلئاسم  زا  ربمایپ  فرط  زا  ینیـشناجو  تفالخ  هلأسم 
یم دش  وا  نیـشناج  ربمایپ  زا  سپ  هک  يا  هفیلخ  يور  تشگنا  سپـس  دـنک ، یم  نّیعم  ار  هفیلخ  طیارـش  نآ  قبط  هاگنآ  دـهد  یم  حیـضوت 

يداع ماقم  کی  تفـالخ  1 ـ میوش . یم  روآ  داـی  دروم  نیا  رد  ار  دوخ  هیرظن  سپـس  مینک  یم  هراـشا  هیرظن  ود  ره  هب  نونکا  اـم  دراذـگ .
تسا

دومن یم  فرطرب  ار  هقطنم  ياهیدنمزاینو  مهارف ، ار  روشک  ّتینما  دوب  هداد  لیکـشت  تموکح  دوخ  نامز  رد  مرکا  ربمایپ  هک  تسین  یکش 
يداصتقا یماظن و  یـسایس ، ياه  هبنج  ياراد  یمارگ  ربمایپ  تموکح  نخـس  رگید  هبو  درک . یم  ارجا  نامرجم  هراـب  رد  ار  ادـخ  ماـکحاو 

ریبدت زج  هفیلخ  رد  تهج  نی  ازا  دریگ . رارق  روما  سأر  ردو  دنک  یلمع  ار  فادـها  نیا  هک  تسا  مزال  يدرف  وا  تشذـگرد  زا  سپو  دوب 
ار درف  نینچ  نیاو  تسین  طرش  يرگیدزیچ  يداصتقا  ياه  هبنجو  یـسایس  لئاسم  یماظن و  روما  هرادا  يارب  یگتـسیاشو  تقایل  ینادراکو ،

تسا تّوبن  فیاظو  همادا  تفالخ  هلأسم  2 ـ دننیزگرب . دنناوت  یم  مالسا  تّما 
هدهع  رب  ار  یفیاظو  لوا  تمسق  رد  هدش  دای  روما  ماجنا  رب  هوالع  یمارگ  ربمایپ 
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هحفص 86  -------------- 
یم یمالـسا  تّما  هک  یتالاؤس  هب  خـساپ  ج ـ  دـیجم . نآرق  ریـسفت  ب ـ  دـمآ . یم  شیپ  هک  یتاعوضوم  ماکحا  ناـیب  فلا ـ  دـننام : تشاد 

یلات ماما و  یلات  هبتر  رظن  زا  هک  یلماک  ياهناسنا  تیبرت  ه ـ ـ دش . یم  حرطم  نافلاخم  بناج  زا  هک  كوکش  زا  مالسا  تنایص  د ـ  دندرک .
هک دراد  مزال  یتاناکماو  طیارش  هتشر  کی  ینادراکو  ریبدت  رب  هوالع  نیشیپ  فیاظو  همیمـض  هب  فیاظو  نیا  ماجنا  دندوب . موصعم  ربمایپ 

دناوـتب هک  دـشاب  رادروـخرب  يا  هدرتـسگو  عیـسو  ملعزا  دـیاب  تاـماقم  نیا  هدـننک  هرادا  تسین . ریذـپ  ناـکما  یهلا  تاـیانع  وـترپ  رد  زج 
كوکش و دقنو  نانآ ، ياهشسرپ  هب  ییوگ  خساپ  و  نآرق ، تایآ  ریسفتو  مارحو ، لالح  نایب  ياه : هنیمز  رد  ار  یمالسا  تّما  ياهیدنمزاین 

نیا هب  هک  دشاب  مه  اطخو  هانگ  زا  یگتـساریپ  تمـصع و  ياراد  دیاب  هکلب  دشاب ، یملع  نینچ  ياراد  دـیاب  اهنت  هن  دزاس . فرطرب  اهداریا ،
ادـخ یفرعم  نودـب  وا  تخانـش  هکنانچ  مه  تسین . نکمم  یهلا  تیانع  قیرط  زا  زج  ربماـیپ  دـننام  درف  نینچ  تیبرتو  دـنک . ماـیق  فیاـظو 

ار تفالخ  هک  اهنآ  دوش . یم  حرطم  یـصیصنت »  » و یباختنا »  » ياهمان هب  تفالخ  هراب  رد  هیرظن  ود  هک  تساج  نیا  دشاب . یمن  ریذپ  ناکما 
ناریزو تسخنو  روهمج  ياسؤر  زا  هک  دـنبلط  یم  ار  يراک  نامه  وا  زاو  دـنا  هداد  لّزنت  زورما  ياهروشک  رد  یمـسر  ماقم  کـی  ّدـح  اـت 

روما هب  تبـسن  ینادراـکو  تیارد  زجو  تمـصع ، هنو  دـنناد  یم  طرـش  ار  عیـسو  ملع  هن  هفیلخ  رد  ناـنآ ـ  دوش ـ  یم  تساوخرد  تکلمم 
دننک . یم  یقلت  یشنیزگو  یباختنا  ماقم  کی  ار  تفالخ  ماقم  ساسا  نیا  يورو  دنناد  یمن  مزال  ار  يزیچ  وا ، هب  لّوحم 

هحفص 87  -------------- 
دمآ دهاوخن  ینییآو  تعیرـش  رگیدو  دیدرگ  هتـسب  تّوبن  باب  ربمایپ  تشذگ  رد  زا  سپ  هک  تسا  تسرد  دـنیوگ  یم  هک  هورگ  نآ  یلو 
تّما هنرگو  دهد  ماجنا  ار  فیاظو  نیا  هک  دشاب  یسک  تّما  نایم  رد  دیابو  دراد  رارمتسا  ربمایپ  فیاظو  یلو  دش  دهاوخن  یحو  یسک  ربو 

دیدرگن ماکحا  هیلک  نایب  هب  قفوم  ربمایپ  دوخو  هدشن  زاین  یب  مارح  لالح و  نایب  زا  تّما  زگره  اریز  دیسر  دهاوخن  لماکت  هّلق  هب  یمالـسا 
نیاو دـنروآ  یم  لـیلد  نآرق  زا  دوخ  يارب  هقرف  ودو  داـتفه  هک  تسا  نیمه  رطاـخ  هبو  تسین . زاـین  یب  نآرق  ریـسفت  زا  تما  هک  ناـنچمه 

لاح رد  ربمایپ  دوخ  هک  تسا  حرطم  ییاهـشسرپو  تالاؤس  هتـسویپ  تّما  يارب  دوش . یمن  عوجر  نآرق  یعقاو  رّـسفم  هب  هک  نیا  زج  تسین 
رد هتـسویپ  نادحلمو  ناضرغم  هک  نانچمه  دنک . مایق  هفیظو  نیا  هب  يدرف  دـیاب  وا  تشذـگرد  زا  دـعبو  دوب  اهنآ  يوگخـساپ  دوخ  تایح 

نیا دـیابن  زگرهو  دـندوب  تاهبـش  نیا  يوگخـساپ  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  یمارگ  لوسر  دوـخو  دنمالـسا  رب  كوکـشو  ههبـش  داریا  ماـقم 
ادـخ طقف  هک  تاناکما  هلـسلس  کی  نودـب  فیاظو  نیا  هب  مایق  رگید  یفرط  زاو  دـندرگ . مورحم  ضیف  نیا  زا  تّماو  دوش  لیطعت  بصانم 

ار يو  دـناوت  یم  ادـخ  ًاعبطو  دـشاب  ادـخ  تایانع  دروم  دـیاب  ماما  تاهج  نیا  يور  تسین  ریذـپ  ناکما  دراذـگب ، اهناسنا  راـیتخا  رد  دـیاب 
. دوش یفرعم  ادخ  بناج  زا  دیابو  تسا  یصیصنتو  یهلا  ماقم  کی  تماما  ماقم  هک  دوش  یم  نشور  نایب  نیا  يور  دنک . یفرعمو  دسانـشب 

یعامتجا حلاصم  تّما و  باختنا 
باجیا یعامتجا  لئاسم  ایآ  هک  نیا  نآو  مینک  یـسررب  ار  یلئاسم  هلـسلس  کی  هّیرظن ، ود  نیا  زا  یکی  باختنا  رد  تسا  مزال  اـج  نیا  رد 

ربمایپ نامز  رد  هک  عوضوم  ود  هب  دیاب  هک  تسا  اج  نیا  رد  ددرگ . نییعت  ادخ  بناج  زا  ای  دوش  هدیزگرب  مدرم  فرط  زا  ماما  هک  دـنک  یم 
مینک : هجوت  دوب  حرطم  ربمایپ  زا  سپو 

هحفص 88  -------------- 
ثلثم رطخ  فلا )

شیادیپ زا  زیورپ  ورـسخ  اذلو  دوب  ناریا  برغ  رد  نآ  علـض  کی  درک . یم  دیدهت  ار  مالـسا  نایک  یثلثم  رطخ  وا  زا  سپو  ربمایپ  نامز  رد 
ار تّوبن  یعدـم  درم  نیا  هک  تشون  نمی  رد  دوخ  رادناتـساو  رادـنامرف  هبو  درک  هراپ  ار  ربماـیپ  هماـن  دـش ، تحاراـن  تخـس  تردـق  نینچ 
زا هدناشن  تسد  تروص  هب  ماش  رد  ییاهتلود  هک  دوب  هریزج  هبـش  لامـش  ثلثم ، نیا  رگی  علض د(1) دیامن . وا  رابرد  هناورو  دنک  ریگتـسد 

متفه لاس  رد  یکی  تشاد ، یماـظن  دروخرب  ود  لامـش ، رد  دوجوم  ياهتردـق  نیا  اـب  دوب  ربماـیپ  اـتو  دـندرک  یم  تموکح  رـصیق  بناـج 
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دوب مالسا  نیمک  رد  یمخز  نمـشد  نیا  مّلـسم  روط  هبو  دوب . كوبت  گنج  مان  هب  ترجه  مهن  لاس  رد  رگیدو  هتوم  گنج  مان  هب  ترجه 
اهشروش زا  یتمسق  هک  نآ  فارطاو  هنیدم  دوخ  رد  دوب  یمجنپ  نوتـس  ثلثم  نیا  رگید  علـض  دهد . رارق  فده  ار  هنیدم  ربمایپ  زا  سپ  هک 

اب ربمایپ  هک  تسا  حیحص  ایآ  دنزاتب . مالسا  رب  دوخ  نارکفمه  رگید  اب  هک  دندوب  تصرف  یپ  رد  نانآو  دوب  نانآ  هب  طوبرم  اهینکـشراکو ،
دراذگب تلاح  نامه  هب  ار  نانآو  دنکن  نییعت  یتسرپرـس  ناناملـسم  يارب  درک  یم  دـیدهت  ار  مالـسا  هتـسویپ  هک  ثلثم  رطخ  نیا  هدـهاشم 

هجرد رد  نمـشد  اب  هلباقم  اریز  دنکن . انتعا  نآ  هبو  دریگب  هدیدان  ار  ناناملـسم  عضو  زا  هیحان  نیا  دـناوت  یمن  ربمایپ  مّلـسم  روط  هب  دوربو ،
ریذپ ناکما  یهلا  نییعت  اب  زج  راک  نیاو  دشاب . ناگمه  قافتا  دروم  وا  یتسرپرس  هک  دراد  یهاگآ  نادراک  تسرپرـس  کی  هب  زاین  تسخن 

رد ار  نانآو  تفرگ  دهاوخ  رب  نیملسم  زا  ار  تدحو  هک  درک  دهاوخ  ادیپ  یفلاخمو  قفاوم  ًامّلـسم  دوش  نییعت  هار  نیا  ریغ  زا  رگاو  تسین 
تخاس . دهاوخ  ناوتان  نمشد  لباقم 

--------------
ناذاب . »  » لاح حرش  ۀباصإلا :  . 1

هحفص 89  -------------- 

نیشناج نییعت   - 18

نیشناج نییعت   - 18
ار یلیابقو  هدش  بعـشنم  رگید  هلیبق  زا  يا  هلیبق  رهو  دوب  يا  هلیبق  تروص  هب  هریزج  هبـش  هّیلک  هکلب  هنیدمو  هّکم  طیحمرد  برع  یگدـنز 

تفگ هلیبق  گرزب  هچرهو  دـنرادن  يرکف  لالقتـسا  دوخ  زاو  دنتـسه  هلیبق  گرزب  عبات  هلیبق  دارفا  یگدـنز  نینچ  رد  دـندوب . هدروآ  دـیدپ 
دهاوخ هلیبق  نارس  زا  رفن  هد  هب  طوبرم  تامیمصت  مامت  نآ  فارطاو  هنیدم  لثم  يرهـش  رد  نیاربانب  دننک ، یم  دییأتو  دنیوگ  یم  ار  نامه 

نآ رد  تّما  مامت  رد  رگا  دنریگب ، میمصت  نانآ  هک  دراپسب  رتشیب  یمک  ای  رفن  هد  تسد  هب  ار  هعماج  تحلصم  ربمایپ  تسا  حیحص  ایآ  دوب .
درف نیرت  هتسیاشو  نیرت  قیال  هرواشم ، قیرط  زا  تّما  مییوگب  هک  تشاد  اج  دندوب ، دازآو  رح  میمصت  ردو  دوب  يریگ  میمصت  تردق  زور 

شنیزگو اروش  هلئسم  تسا ، زیچان  ّتیلقا  کی  تسد  رد  میمصتو  دنرادن  میمصت  رب  تردق  دارفا  هک  یگلیبق  عامتجا  رد  یلو  دنیزگرب . ار 
لیابق نارـس  زا  یکی  یتقو  اریز  یباختنا ، هن  دوب  یـصیصنت  تشادرب  تماما  هلأسم  زا  ربمایپ  دوخ  تشادرب  ًاقافتا  تسین . ریذپ  ناکما  حلـصا 

ُْثیَح ُهُعَـضَی  ِهّللا  َیلإ  ُرمألَا  :» دومرف وا  خـساپ  رد  ترـضح  دوش  راذـگاو  وا  هب  يربهر  يو  زا  سپ  هک  درک  نیا  رب  طورـشم  ار  دوخ  ناـمیا 
(. 1) دنیزگ یم  رب  ار  وا  دنیبب  حالص  ار  سکره  وا  تسادخ  تسد  رد  راک  ُءاشَی » 

--------------
ماشه . نبا  هریس   . 1

هحفص 90  -------------- 
ریدغ تشذگرس 

دییأت زین  رما  نیا  لمع  رظن  زا  ًاقافتا ، تما ، هب  نآ  يراذـگاو  رد  هن  دوب  ماما  نییعت  رد  تّما  تحلـصم  هک  درک ، تباث  یعامتجا  تابـساحم 
یکیدزن ریدغ  مان  هب  يا  هطقن  رد  عادولا  ۀـجحزا  تشگزاب  ماگنه  ترجه  مهد  لاس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  دـش .

ادج زکرم  هک  هطقن  نیا  رد  دناسر ، ماجنا  هب  تسا  هداهن  وا  شود  رب  ادخ  هک  یگرزب  تلاسر  ات  دوش  فقوتم  ناوراک  داد  روتسد  هفحج » »
: دومرف نآ  همدـقم  رد  دـناوخ و  يا  هباـطخو  تفرگ  رارق  نآ  يور  ربو  داد  بیترت  يربـنم  دوب ، اـه  یندـمو  اـه  يرـصم  اـه ، یقارع  ندـش 

« . تسا نم  تیب  لها  يرگید  ادخ و  باتک  یکی  مراذگ : یم  امش  نایم  رد  اهبنارگ  راگدای  ود  نمو  مورب  امـش  نایم  زا  نم  تسا  کیدزن  »
ْنَم : » دومرف هاگنآ  دش . دنلب  ناگمه  زا  قیدصت  يادص  متسین . »؟ امش  دوخ  زا  امش  لامو  ناج  هب  رت  هتـسیاشو  یلوأ  نم  ایآ  : » دوزفا هاگنآ 
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تسود ار  یلع  ناتسود  ایادخ  تسوا . يالوم  یلع  منم ، الوم  ار  هکره  ُهاداع »  ْنَم  ِداَع  َو  ُهالاو  ْنَم  ِلاو  َّمُهّللَأ  ُهالوَم ، ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالوَم  ُْتنُک 
تـسا هدـش  دراو  یلبق  هلمجرد  هک  تسا  سفن  هب  یلوأ  ناـمه  هلمج  نیا  رد  یلوم »  » ظـفلزا دوـصقم  رادـب . نمـشد  ار  شنانمـشدو  رادـب 
مـسجم بلاط  یبا  نب  یلع  رد  وا  تشذگرد  زا  دعب  تشاد  مدرم  دوخ  هب  تبـسن  ربمایپ  هک  یگتـسیاشو  تیولوا  نآ  هک  تسا  نیا  فدهو 

تسا  زکرمتمو 
هحفص 91  -------------- 

رما قح  تیالو ، نیا  رطاخ  هب  یتیالو  نینچ  هدنرادو  تسین  يرگید  زیچ  یهلا  تیالو  زج  وا  لامو  ناج  هب  تبسن  ناسنا  هب  يدرف  تیولواو 
نادب نآرق  رد  هک  تسا  يرمألا » ولوا   » نامه تسا ، مزال  وا  تعاطا  هک  ماقم  نینچ  کیو  مینک . يوریپ  نآ  زا  ناگمه  دیاب  هک  دراد  یهنو 

تعاطا ار  نامرف  نابحاصو  وا  لوسرو  ادـخ  ْمُْکنِم ) ِْرمألا  ِیلوُأو  َلوُسَّرلا  اوُعیطأ  َو  َهّللا  اوُعیِطأ  : )... دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدـش  هراـشا 
. درک يوریپ  وا  زا  دـیاب  هک  تسا  نیملـسم  سیئر  ربمایپ و  هفیلخو  یمالـسا  مکاح  نامه  نامرف  بحاـص  درم  هیآ 59 ) ءاسن  هروس  . ) دـینک

تسا رتاوتم  ینرق  ره  رد  ریدغ  ثیدح 
رـصع هک  تسخن  نرق  رد  دنا  هدرک  طبـض  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآ  نادنمـشناد  هاگنآ  هدش  لقن  هنیـس  هب  هنیـس  نرق  ره  رد  ریدـغ  ثیدـح 
وگزاب ار  نآ  يریثک  هورگ  تسا  ناعبات  رـصع  هک  مود  رـصع  ردو  دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  یباحـص )  ) هدو دـصکی  زا  زواجتم  تسا  هباـحص 

دوخ باتک  رد  ار  نآ  رفن  ( 360  ) تصش دصیس و  بیرق  رضاح  رصع  ات  تسا  ناگدنسیونو  املع  رصع  هک  دعب  هب  مّوس  نرق  زاو  دنا  هدرک 
، دسرب نآ  ياپ  هب  رتاوت  رظن  زا  هک  یثیدح  یمالـسا  ثیداحا  نایم  رد  دیاشو  (. 2  ) دنا هدراذگ  هّحـص  ربمایپ  زا  نآ  رودص  ربو  ( 1  ) هدروآ
هب ثیدح  تیعقوم  مینک  هفاضا  نآرب  ار  هعیش  كرادم  رگاو  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  دنتسه  ننـست  لها  زا  اهنیا  هزاتو  دوشن . ادیپ 

تماما  اماو  هدش ، تباث  ریدغ  ثیدح  هلیسو  هب  نانمؤم  ریما  تفالخ  اجنیا  ات  دسر . یم  رتاوت  هجرد  نیرت  یلاع 
--------------

ریدغلا 14ـ60 .  . 2 ریدغلا 73ـ151 .  . 1
هحفص 92  -------------- 

باتک رد  تسا  هدـش  لقن  اـم  ناـیاوشیپ  زا  دروم  نیا  رد  هک  یتاـیاور  تسا . هدـش  نییعت  صوصنم و  یلبق  ماـما  هلیـسو  هب  رگید  ناـیاوشیپ 
نیازا یهاگآ  يارب  دنناوت  یم  نادنمقالع  دشاب . یم  عمج  تازجعملا » تانّیبلاب و  ةادهلا  تابثإ   » باتک ردو  ۀـجحلا  باتک  یفاک ،» لوصا  »
تفالخ مامز  يرگید  زا  دعب  یکی  رگید  ماما  هدزای  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تشذگ  رد  اب  دنیامن . هعجارم  هدش  دای  باتک  ود  هب  ثیداحا 

زا ثحب  زا  سپ  ار  ماما  هدزاود  نیا  زا  کیره  لاح  حرـش  امو  تسا  هدوب  ادـخ  صیـصنت  هب  نانآزا  کـیره  تماـماو  دـنتفرگ  تسد  هب  ار 
دروآ . میهاوخ  شخب  هدزاود  رد  داعم » »

هحفص 93  -------------- 

ناهجو ناسنا  داعم  - 19

ناهجو ناسنا  داعم  - 19
هک یلیالد  دراذگ  دوخ  رب  تعیرش  مان  نآ  حرط  نودب  دناوت  یمن  یتعیرش  چیهو  تسا  ینامـسآ  عیارـش  مامت  مّلـسم  لوصا  زا  ناسنا  داعم 

یگدـنز فدـه  داعم  فلا ـ  مینک : یم  هراشا  لیلد  ود  هب  ام  کـنیا  دوش  حرطم  اـجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دـنک  تاـبثا  ار  داـعم  موزل 
: تسا

نایاپ گرم  هاگره  دـیآ ، یم  رد  اناوتو  اناد  ناسنا  تروص  هبو  دـسر  یم  یلامک  هب  یلحارم  یط  زا  سپ  ناهج  نیا  رد  ناسنا  زا  يدرف  ره 
يا هزوک  نتخاس  ناسب  داعم  نودـب  ناسنا  شنیرفآ  تسین ، هتـسیاش  ادـخ  رب  وغل  راکو  دوب  دـهاوخ  لطابو  وغل  وا  شنیرفآ  دـشاب  یگدـنز 
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ریظن زا  هک  ادـخدنز  یمن  يوغل  راـک  نینچ  هب  تسد  يرگ  هزوک  چـیه  رگا  نآ . نتخادـنا  رود  نتـسکش و  سپـس  راـگنو ، شقن  اـب  تسا 
نیا هب  نآرق  دشابن . وا  ياقب  هب  يدیما  رگد  هک  دنکـشب  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  رمع  هشیـش  لجا  گنـس  دـیابن  تسا  همه  قوف  ندوب ، میکح 
یبو ثبع  ار  امـش  ام  هک  دـینک  یم  رکف  ایآ  َنوُعَجُرتال ) اْنَیلإ  ْمُّکنأ  َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  اـّمنأ  ُْمْتبِـسَحَفأ  : ) دـیامرف یمو  دـنک  یم  هراـشا  ناـهرب 

هیآ 115 .) نونمؤملا  هروس  ( ؟ دیدرگ یمن  زاب  ام  يوس  هب  امشو  میدیرفآ  فده 
هحفص 94 -------------- 

داعم - 20

داعم - 20
دنوادخ تلادع  رگ  میسرت 

سانش هفیظوو  راذگتمدخ  رگدادو ، لداع  یهورگ  دننک ، یم  یگدنز  فلتخم  ياه  تروص  هب  ناهج  نیا  رد  رـشب  دارفا  هک  تسین  یکش 
دنسانش یم  ّتیمسر  هب  ار  ینوناق  هن  دنرادن . دوخ  ینورد  ياه  هتساوخ  ءاضرا  زج  یفدهو  هدوب  رگمتسو  ملاظ  رگید  یهورگو  دنـشاب  یم 
یگدنز مّود  هورگ  لکش  هب  یهاگو  تسخن  هورگ  تروص  هب  یهاگ  یموس  هورگو  دندقتعم . ار  يزرمو  دح  دوخ  ياه  هتساوخ  يارب  هنو 

اب یعضو ، نینچ  دشاب ، ناسکی  نکش ، نوناق  اب  سانش  هفیظو  یگدنز  ماجنارـسو  دشاب  اهناسنا  همه  یگدنز  نایاپ  گرم  هاگره  دننک . یم 
هتـشاد دوجو  یتوافت  اهنآ  نایمو  دشابن  ناسکی  هورگ  ود  نیا  عضو  هک  دنک  یم  باجیا  یهلا  لدع  دوب . دهاوخن  بسانتم  يدنوادخ  لدع 
هراشا داعم  زا  لیلد  نیا  هب  نآرق  دشاب . هتـشاد  دوجو  رگید  يارـس  رد  دیاب  ًاعبط  درادن  دوجو  يویند  یگدنز  رد  اهتوافت  نیا  نوچو  دـشاب 
هفیظو میلـست و  درف  ام  اـیآ  تاـیآ 5و36 .) ملقلا  هروس  ( ) َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکلاـم   * نیمِرجُْملاَـک َنیِملْـسُملا  ُلَـعْجَنَفَأ  دـیامرف ( : یم  هدرک 

، دـشاب یگدـنز  ناـیاپ  گرم »  » هاـگره دـینک ؟ یم  يرواد  مکح و  هنوگچ  میهد ، یم  رارق  ناـسکی  نکـش  نوناـق  راـکتیانج  اـب  ار  ساـنش 
دوب ، دهاوخ  هدوهیبو  وغل  ناسنا  شنیرفآ 

هحفص 95  -------------- 
هک تسا  نآ  زا  هتـساریپ  میکح  دنوادخو  دشاب ، فده  دوخ  دناوت  یمن  ندرک ، یگدنز  حابـص  دنچ  هاگنآ  ناهج ، نیا  رد  ناسنا  شنیرفآ 

میـسرت مه  هک  ار  داعم  تهج  ود  نیا  رطاخ  هب  دشاب . قولخم  دوخ  هب  طوبرم  فده  نیا  دنچره  دشاب ، فدـهو  تمکح  زا  یلاخ  وا ، لعف 
. دیـسرب نآ  هب  دیاب  ماجنارـسو  هدوب  ناسنا  شنیرفآو  تقلخ  وزج  تقیقح  ردو  تسا  یهلا  لدـع  هدـننک  میـسرت  مهو  یگدـنز  فدـه  رگ 

داعم ناکما  لیالد 
ناهج هدام  هیزاوال »  » لصا قبط  ًالوا ـ  اریز : تسا ; نکمم  يرما  ًـالماک  یفـسلفو  یملع  لوصا  يور  ددـجم  یگدـنز  هب  ناـسنا  تشگزاـب 

تروص دـنریم ، یم  هک  ییاهناسنا  نیا  ربانب  دـنام . یم  ظوفحم  نآ  لصا  یلو  دوش ، یم  ضوع  اهتروص  تسه  هک  يزیچ  دوش  یمن  دوباـن 
يارب دوش  یم  يا  هیام  دوخ  نیاو  دـنام . یم  ظوفحم  زاـگ  كاـخ و  لـیبق  زا  فلتخم  ياـهتروص  هب  اـهنآ  هداـم  یلو  دـنک  یم  رییغت  اـهنآ 

هب هدام  هتـسویپو  تسا  مک  رایـسب  يژرناو  هدام  هلـصاف  هتفگو  هدرک  تباـث  ار  نآ  يروک » ماداـم   » هک یلـصا  قبط  ًاـیناث ـ  ددـجم . یگدـنز 
رد يژرنا  لکـش  هب  هک  ناسنا  تاکرحو  اهراک  هیلک  لصا » نیا  قبط   » دـشاب یم  ظوفحم  ناهج  رد  اـهیژرنا  هیلکو  دوش  یم  لیدـبت  يژرنا 

يژرنا ياقب  مکح  هب  دـنیبب ، رگید  يارـس  رد  ار  دوخ  تاکرح  لامعا و  ناـسنا  هک ، نیا  ناـکما  نیارباـنب  تسا . ظوفحم  ناـهج  رد  هدـمآ 
زا بکرم  هک  هیآ  عومجم  هک  دراد  یگتسب  نآ  لقن  هک  دراد  ینشور  ناهرب  داعم  ناکما  رد  نآرق  اهنیا  زا  هتـشذگ  دشاب . یم  ریذپ  ناکما 

ددرگ . لقن  تسا  باوج  ود  ضارتعا و  کی 
هحفص 96  -------------- 

ُکَلَم ْمُکیفوَتَی  ُْلق  َنوِرفاک * ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُه  َْلب  دـیدَج  ْقلَخ  یَفل  اـّنِءأ  ِضرـألا  ِیف  اْنلَلَـض  اذِءأ  اُولاـقَو  : ) هیآ همجرت  نتم و  عومجم  کـنیا 
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نیمز رد  ام  ندب  ءاضعاو  میدرم  ام  هک  هاگنآ  دـنیوگ : یم  ( 12 تایآ 11 ـ هدجـس  هروس  () َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  یلإ  َُّمث  ْمُِکب  َلِّکُو  يذَّلا  ِتوَملا 
هتـشرف وگب  دـنزرویم . رفک  راگدرورپ  اب  تاقالم  هب  ناـنآ  هکلب  میدرگ ؟ یم  رب  ناـهج  نیا  هب  رگید  راـب  اـیآ  دـش  مگو  هدـنکارپ  شخپ و 

هیآ نیا  هک  نیا  حیـضوت  دیدرگ . یم  زاب  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  سپـس  دریگ  یم  ار  امـش  ناج  تسامـش  ناج  ذخأ  رب  رومأم  هک  گرم 
زا ادج  هیآ  زا  زارف  هسرههک  دوش  یم  نشور  یتروص  رد  داعم  ناکما  رب  نآرق  لالدتـسا  هویـشو  تسا  خساپ  ودو  ضارتعا  کی  زا  بکرم 
ایآ دـش  مگو  هدـنکارپو  شخپ  نیمز  رد  ام  ندـب  ياضعاو  میدرم  ام  هک  هاگنآ  ایآ  ضارتعا : فلا ـ  زارف : هس  نیا  کنیا  دوش . هعلاـطم  مه 

وگب یلیـصفت : خـساپ  ج ـ  دـنزرویم . رفک  دوخ  راگدرورپ  اب  تاقالم  هب  نانآ  یلامجا : خـساپ  ب ـ  میدرگ ؟ یم  زاب  ناهج  نیا  هب  رگید  راب 
هب مّوس  زارف  دـیدرگ . یم  زاـب  دوـخ  راـگدرورپ  يوـس  هب  سپـس  دریگ و  یم  ار  امـش  ناـج  تسامـش  حور  ضبق  رومأـم  هک  گرم  هتـشرف 
رد ودنک  یم  ظفحو  دریگ  یم  یحو  هتشرف  ار  نآو  دوش  یمن  مگ  نآ  دراد  یگتسب  نآ  هب  امش  ندوب  هک  هچنآ  دیوگ  یم  هناعطاق  تروص 

زگره هک  تسا  ناسنا  ندـب  دوش  یم  مگ  هک  هچنآ  دـناسر  یم  هیآ  زا  زارف  نیا  دـیدرگ . یم  زاب  دوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  زیخاتـسر ، زور 
داعم  ناکما  رد  يریثأت  نآ  ندشن  مگ  ای  ندش  مگ  درادن . یگتسب  نآ  هب  ناسنا  ندوب  ناسنا 

هحفص 97  -------------- 
یم ظوفحم  ادخ  هاگـشیپ  ردو  دوش  یمن  مگ  زگره  هک  تسوا  ناورو  حور  نامه  دراد  یگتـسب  نآ  هب  ناسنا  تیـصخش  هک  نآو  درادـن .
درگ هدـش  مگ  تارذ  نآ  هک  تسین  يزاین  رگیدو  . ددرگ یم  ققحتم  ناسنا  داعم  دـش  هارمه  یندـب  ره  اب  حور  نیا  هاگره  نیا  ربانب  دـشاب .
اهنتو تسین  ینامـسج  ناـسنا  داـعم  هک  تساـنعم  نادـب  هن  هلمج  نیا  هک  دوش  یم  يروآ  داـی  ددرگ . نکمم  ناـسنا  داـعم  اـت  دوـش  يروآ 

مه ناسنا  داعم  هک  نیا  هب  فارتعا  نیع  رد  هکلب  تسین ، يروآ  درگ  لباق  هدش  شخپ  تارذ  نآ  هک  تسانعم  نادـب  هن  زینو  تسا  یناحور 
. تسا ناورو  حور  ءاقب  داعم  روحم  هک  دومن  هجوت  دـیاب  یلو  تسادـخ  ناکما  رد  تارذ  نیا  يروآ  درگو  تسا  یناـحور  مهو  ینامـسج 

ناکما تابثا  رد  نآرق  دریگ . یم  ماجنا  وا  ناورو  حور  ءاقب  هلیـسو  هب  تسا  يویند  ناسنا  ناـمه  ناـسنا  نیا  هک  نیا  هب  ناـسنا  تیـصخشو 
یم لیکـشت  هدـنیآ  شخب  رد  ار  ام  ثحب  عوضوم  نیاو  مینک  یم  هراشا  قیرط  ود  هب  اهنآ  ناـیم  زا  اـم  هک  تسا  هدرک  هئارا  ار  یقرط  داـعم 

دهد .
هحفص 98  -------------- 

میوش انشآ  داعم »  » لیالد رگید  اب  - 21

میوش انشآ  داعم »  » لیالد رگید  اب  - 21
هدـنزراو مکحم  رایـسب  دوخ  باب  رد  هک  دـهد  یم  هئارا  داعم  ناکما  رد  رگید  لیلد  ود  هدجـس  هروس  رد  هدـش  دای  ناهرب  رب  هوـالع  نآرق 

بلج ادخ  هدرتسگ  تردق  هب  ار  ام  هجوت  داعم  هلأسم  رد  نآرق  ادخ : تردـق  یبایزرا  1 ـ میوش : یم  رکذـتم  ار  لیلد  ود  ره  ام  کنیا  تسا 
( َنوُکِرُْشی اّمَع  یلاعَتو  ُهَناْحبُس  ِِهنیمَِیب  ٌتاّیِوْطَم  ُتاومَّسلاو  ِۀَمیقلا  َمْوَی  ُُهتَْـضبَق  ًاعیمَج  ُضرألاو  ِهِرْدَق  َّقَح  َهّللا  اوُرَدَق  امَو  :) دیامرف یمو  هدرک 

نیمز دندرکن ) یبایزرا  حیحص  تروص  هب  ار  وا  ییاناوت  ییاناد و   ) دنتـشاذگن جرا  دراد  هک  یجرا  هزادنا  هب  ار  ادخ  هیآ 67 .) رمز  هروس  )
هب هیآ  نیا  دنزرویم . كرـش  هک  هچنآ  زا  تسا  رتربو  هزنم  وا  دـنا  هدـیچیپ  مهرد  وا  تردـق  هب  اهنامـسآو  تسوا  گنچ  رد  تمایق  زور  رد 
ادخ هدرتسگ  تردق  یلو  دنشاب  یم  ددجم  تایح  هب  ناسنا  هداعا  زا  ناوتان  يرـشب  ياهتردق  رگا  هک  دهد  یم  رادشه  داعم  ناکما  نارکنم 

2ـ دشخبب . ددجم  یگدـنز  ناسنا  هب  رگید  راب  دـناوت  یم  دوخ  هدرتسگ  تردـق  اب  ادـخ  دوشب . وا  هراب  رد  مهوت  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب 
نکمم رما  کی  ناسنا  داعم  هک  دوش  یم  روآ  دایو  دنک  یم  بلج  وا  نیتسخن  یگدـنز  هب  ار  ناسنا  هجوت  نآرق  نیتسخن : یگدـنز  هب  هجوت 

َنیلِعاف ) اّنک  اَّنإ  اْنیَلَع  ًادْعََو  ُهُدیُعن  ْقلَخ  َلَّوأ  انأَدب  امَک  : )... دیامرف یم  هک  اج  نآ  وا . نیتسخن  شنیرفآ  ناسب  تسا 
هحفص 99  -------------- 
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(. هیآ 104 ایبنا  هروس  . ) میهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  ام  امرب ، تسا  يا  هدعو  نیا  مینادرگ  یم  زاب  میدیرفآ  ار  امـش  زاغآ  رد  هک  روط  نامه 
. دـنادرگ یم  ربو  دـنک  یم  زاغآ  ار  تقلخ  هک  تسوا  هیآ 4 ) سنوی  هروس  ( ) ُهُدـیُعی َُّمث  َْقلَخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّنإ  : )... دـیامرف یم  رگید  ياج  ردو 

تروص هب  ار  هلأسم  نیا  موس  هیآ  ردو  دوب  دـهاوخ  اناوت  زین  نآ  ددـجم  شنیرفآ  رب  دروآ  دـیدپ  ار  نیتسخن  شنیرفآ  هک  ییادـخ  نیا  ربانب 
تفگو درک  شخپ  اوه  رد  ار  نآو  دروآ  رد  درگ  تروص  هبو  دیبوک  ار  يا  هدرم  ناوختسا  ینابایب  برع  هک  اجنآ  دنک  یم  نایب  رت  نشور 

ُْلق : ) دـیوگب نینچ  هک  دـش  رومأم  ربمایپ  نآ  خـساپ  رد  دـنک . هدـنز  رگید  راب  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  ادـخ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
واو دنک  یم  هدنز  وا  دـیرفآ  راب  نیلوا  يارب  ار  اهناوختـسا  نیا  هک  ییادـخ  نامه  وگب  ٌمیلع ) ْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ةَّرَم  َلَّوأ  اهأّشنأ  يذَّلا  اَهییُْحی 
هداد هئارا  داعم  ناکما  تابثا  يارب  یناـگمهو  نشور  لـیالد  قرط ، نیارب  هوـالع  نآرق  هیآ 79 ) سی  هروس  .) تساـنادو هاـگآ  زیچ  همه  رب 

خـسانت دییامرفب . هعلاطم  ناهجو  ناسنا  داعم  باتک  رد  ار  قرط  نیا  دیناوت  یم  امـش  تسا . هدـش  دراو  دـیاقع  ریـسفت و  بتک  رد  هک  تسا 
؟  تسیچ

دنه دـننام  ییاهروشک  رد  هیرظن  نیاو  ددرگ . زاب  ناهج  نیا  هب  هقلعو و ... هفطن  قیرط  زا  رگید  راب  ناسنا  هک  تسا  نیا  خـسانت  زا  دوصقم 
یهورگ  دنفلتخم  دوخ  يویند  یگدنز  رد  اهناسنا  هک  دنتسه  دقتعم  هورگ  نیا  دراد . ینارادفرط  ایسآ  بونجو 

هحفص 100  -------------- 
یناسکی تشونرس  هورگ  ود  نیا  هک  دنک  یم  باجیا  یهلا  لدع  هک  اجنآزاو  راکتیانجو  رگمتس  رگید  یهورگو  راکتسردو  سانش  هفیظو 

دنـشاب یم  هفرم  ام  زادـنا  مشچ  رد  هک  یهورگ  دـننیبب . ار  دوخ  لامعا  يازـسو  هتـشگزاب  ناهج  نیا  هب  دارفا  نیا  رگید  راـب  دنـشاب  هتـشادن 
تخبدب هورگ  نآ  یلو  دنا  هدوب  راکتـسرد  سانـش و  هفیظو  یلبق  یگدـنز  رد  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  نامه  اهنیا ، دنتـسه  تمعن  رد  قرغو 

یگدنز هلیـسو  هب  ار  دوخ  لامعا  رفیک  دـیاب  هک  دـندوب  هشیپ  تیانج  ياهناسنا  نامه  دـننک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  اهناسنا  تقر  هک  هراچیبو 
هراچو تساه  ناسنا  نیشیپ  ياه  یگدنز  هویـش  شنکاو  رگید  هورگ  ندوب  مورحمو  یهورگ  ندوب  معنتم  هصالخ  دنـشچب . دنمدردو  هایس 

؟ تسا لطاب  خسانت  ارچ  تسین . یگدنز  عون  ود  نیا  زا  يا 
نینچ زا  مد  یمالـسا  ياه  روشک  رد  هک  یناسکو  دنا  هدییارگ  خـسانت  هبو  هدرک  راکنا  ار  داعم  یفارحنا  تروص  هب  نایعدـم ، زا  هورگ  نیا 

ارچ اماو  یفارحنا . تروص  هب  هکلب  میقتـسم  روط  هب  هن  اما  دـنیامن  راکنا  ار  داعم  دـنهاوخ  یم  يا  هنوگ  هب  دـننز  یم  ددـجم  ياه  یگدـنز 
لاس داتفه  هک  یناسنا  تسا . هتـساریپ  نآ  زا  یلاعت  قح  تحاسو  هدوب  وغلو  ثبع  راک  تشگزاب ، نینچ  کی  هک  اریز  تسا ، لـطاب  خـسانت 

، اه مثیم  اهدادقم ، اهرذوبا ، اهناملـس ، تروص  هب  ماجنارـسو  تسا  هدرک  ادیپ  يونعمو  يرکف  یتالامک  ًاعبطو  هدرک  یگدنز  ناهج  نیا  رد 
هبو دـننک  زاغآ  ار  یگدـنز  هفطن  قیرط  زاو  دـنهدب  تسد  زاار  دوخ  لامک  رگید  راب  دارفا  عون  نیا  هک  تسا  حیحـص  ایآ  تسا ، هدـمآ  رد 

فالخ لقأال  ایو  تسا » لاحم  هوق  هب  ّتیلعف  لیدبت  : » دنیوگ یم  هفـسالف  هک  تسا  نامه  نیاو  دنرادرب ؟ لامک  يوس  هب  ییاهماگ  جـیردت 
هب  هک  ار  هدرک  لیصحت  درف  کی  هک  دهد  هزاجا  دوخ  هب  دناوت  یم  شزومآ  سیئر  ایآ  دشاب . یم  ثبعو  تمکح 

هحفص 101  -------------- 
روط هب  ینک ، لیصحت  زاغآ  ون  زا  دیاب  وت  دیوگبو  دنادرگزاب  لوا  سالک  هب  تسا  هتفرگ  ارتکد  يا  هتشر  ردو  هدیـسر  یملع  یلاع  جرادم 

باجیا زگره  یلو  دـشاب  اهنآ  ّتیمک  رد  فلتخم  ياهرفیکو  اهـشاداپ  هک  دـنک  یم  باجیا  اهرـشب  یگدـنز  فالتخا  تسین . نینچ  مّلـسم 
نیا تسا  رادروخرب  يرترب  یتسهزا  هک  رگید  يارس  رد  تسا  مزال  هکلب  دریذپ  ققحت  ناهج  نیمه  رد  اهرفیکو  اهشاداپ  نیا  هک  دنک  یمن 

دیاقع بتک  رد  یبسانتم  ياه  خساپ  اب  اهـشسرپ  نیا  همه  هک  تسه  يرگید  ياهـشسرپ  تالاکـشا و  داعم  هراب  رد  دشوپب . لمع  هماج  راک 
هراب رد  ام  راتفگ  ثحب ، نیا  اب  تفای *** . تسد  اهنآ  همه  خـساپ  هب  ناهجو » ناـسنا  داـعم   » باـتک هب  هعجارم  اـب  ناوتیم  هک  هدـش  حرطم 

کنیا مینک . افو  موصعم  ناـیاوشیپ  ییاسانـش  هراـب  رد  دوخ  هدـعو  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکاو  تفریذـپ  ناـیاپ  یمالـسا  دـئاقع 
رظن زا  لصف  هدزاود  رد  تسا ، هدـش  تباـث  نیـشیپ  ماـما  حیرـصت  اـبو  ربماـیپ ، صیـصنت  اـب  کـیره  تماـما  هک  ار  ماـما  هدزاود  یناگدـنز 
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دیما میداد . صاصتخا  وا  يارب  زین  یلـصف  تسا ، نیموصعم  همئا  ردام  ربمایپ ، یمارگ  تخد  هک  اجنآ  زا  . مینارذگ یم  یمارگ  ناگدـنناوخ 
دورب . رامش  هب  ربمایپ  تیب  لها  هب  هدنراگن  صالخا  ءالو و  هناشن  کچوک  تمدخ  نیا  هک  تسا 

هحفص 102 -------------- 

مالسا نایاوشیپو  ناماما  یناگدنز 

مالسا نایاوشیپو  ناماما  یناگدنز 

مالسا نایاوشیپو  ناماما  یناگدنز 
یگدنز ریـسم  رد  میریگب ، وا  تسد  زاار  هزیرغ  نیا  رگاو  دور  یم  رامـش  هب  یگدنز  رد  تیادـه ، هلیـسو  هناگی  ینورد ، تالیامتو  هزیرغ 

نوریب ردام  محر  زا  دنفـسوگ  هچب  ایو  دروآ  یم  رد  مختزا  رـس  هجوج  هک  هاگنآ  درپس . یم  ناـج  تریح  يداو  ردو  ددرگ  یم  نادرگرس 
ار نتسیز  هویشو  دزومآ  یم  اهنآ  هب  ار  یگدنز  هار  هک  تسا  یناویح  هزیرغ  نامه  دباتش  یم  ود ، نآ  ییامنهار  هب  هک  يزیچ  اهنت  دیآ ، یم 

هّلق هب  ار  وا  هک  تسا  درخ  يورین  ناـسنا ، ياـمنهار  نکیل  تسا  اـمنهارو  مـلعم  یناوـیح ، هزیرغ  اـهنت  تاـناویح ، رد  رگا  دـهد . یم  مـیلعت 
زا شیوخ  یگدـنز  ریـسم  رد  ناـسنا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  هلمج ، نیا  دـهد . یم  قوـس  بساـنم  لاـمک  هبو  دـنک  یم  تیادـه  لـماکت 

لماع ود  ار  ناـسنا  تیعقاوو  تیـصخش  اریز  تسا ، یفاـک  وا  يارب  درخو  لـقع  اـهنتو  تسا ، زاـین  یب  هزیرغ »  » ییاـمنهار ترطف و  يربهر 
نیا دوصقم  هکلب  تسا ؟ زاـین  یب  هزیرغ  زا  نتـسیز ، رد  وا  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تروـص ، نیا  رد  دـهد ، یم  لیکـشت  لـقعو  هزیرغ 

اب بسانم  تیعقومو  ماقم  هب  طوبرم  لماکتو  دـنکرتشم ) نآ  رد  تاـناویح  همه  هک  یناویح  هن  ) یناـسنا روما  هب  طوبرم  لـئاسمرد  هک  تسا 
هب ناویح  رد  یگدـنز  مامز  ساسا ، نیا  يور  دـنایامن . یم  يو  هب  ار  تداعـس  هارو  دباتـش  یم  وا  کمک  هب  هک  تسا  درخ  اـهنت  وا ، دوجو 

رد  مه  ناسنا  یگدنز  مامز  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  قوس  یناویح  یگدنز  يوس  هب  ار  نآ  هاوخان  هاوخ  هک  تسا  هزیرغ  تسد 
هحفص 103  -------------- 

یـسررب دروم  ناویح  کی  دـح  رد  ناسناو  تسا  حرطم  یناویح  هبنج  هب  طوبرم  لئاسم  هک  اـجنآ  تسا ، لـقع  فک  رد  مهو  هزیرغ  تسد 
یم زاین  عفر  ندیـشونو  ندروخ  قیرط  زا  یگنـشتو  یگنـسرگ  ساسحا  ماگنه  ًالثم  تسا ; هزیرغ  تسد  رد  یگدـنز  مامز  دریگ ، یم  رارق 

هجرد  ) وا يدوجو  ّدح  هب  طوبرم  لئاسم  هک  اجنآ  یلو  نینچمهو ... دـهد  یم  ناشن  لیامت  فلاخم  سنج  هب  مه  یـصاخ  نینـس  رد  دـنک ،
نیا زج  رگاو  دنک ، یم  تیاده  بسانم  لامک  يوس  هب  ار  واو  هتفرگ  تسد  هب  درخو  لقع  ار  یگدـنز  مامز  دـشاب  حرطم  ناویح ) زا  رتالاب 

غارچودرخ هب  اهنت  ناسنا ، تیاده  رد  ناهج ، راگدیرفآ  همه ، نیا  اب  دنک . یمن  ادیپ  یلاعتو  یقرتو  دنام ، یم  یقاب  ناویح  ّدح  رد  وا  دشاب 
زا هتساریپو  موصعم  نامّلعم  هلسلس  کی  تسا ، هدرک  ادیپ  ار  یهلا  ناراگزومآ  شریذپ  ّتیلباق  ناسنا  هک  يزور  زاو  هدرکن  ءافتکا  وا  لقع 
هب دیآ و  هار  هب  ههاریب  زا  ینوریب ، نازورف  ياهلعشم  نیا  راوناو  درخ )  ) ینورد رون  وترپ  رد  ات  تسا  هدرامگ  وا  تیاده  يارب  شزغلو ، هانگ 
هک يربمایپ  نیتسخن  ( ) مالـسلا هیلع   ) حون ترـضح  نامز  زا  ایو  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  نامز  زا  یهلا  راونا  نیا  دـسرب . دوخ  لماکت 
هک تسا  تسرد  دنا . هدرک  دربن  اهیکیرات  تملظ و  اب  هتخاس و  نشور  رشب  يارب  ار  یگدنز  هتسیاش  هویش  تسا ،) تعیرـش  باتک و  ياراد 

باتک و هنو  دش  دهاوخ  هتخیگنا  رب  يربمایپ  هن  رگیدو  هدش  هتسب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) متاخ ربمایپ  هلیـسو  هب  تعیرـشو  توبن  باب 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  تشذگرد  اب  تّما ، يربهرو  یهلا  ياه  تیاده  یلو  دمآ ، دهاوخ  رـشب  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  یتعیرش 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ هفیلخ  نیرخآ  شود  رب  یهلا  هفیظو  نیا  نونکا  مهو  تسا  هتشاد  همادا  وا  ءایلوا  هلیسو  هب  هتسویپ  هدشن و  عطق  ( ملـسو

یـسایس یملع و  یگدـنز  حرـش  هچرگ  دروآ . یم  اـجب  میـسانشنو ) مینیبـن  ار  وا  دـنچره   ) یبوخ هب  ار  دوخ  هفیظو  واو  تسا  ملـسو ) هلآو 
ام ، موصعم  نایاوشیپ  زا  کیره  یعامتجا 
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هحفص 104  -------------- 
لّصفم ياهباتک  هعلاطم  تصرف  یهورگ  يارب  ام  عامتجا  رد  نوچ  نکیل  دجنگ ، یمن  راتشون ) نیا  نوچ   ) هدرشفو کچوک  سب  یباتک  رد 

باتک همیمض  هب  باتک  نیا  تسا . هدرک  میـسرت  ار  یهلا  نایاوشیپ  یگدنز  هرهچ  زا  نشور  یخر  مین  باتک ، نیا  درادن ، دوجو  هدرتسگو 
أدبم هنیمز  رد  هدرشف  روط  هب  مالـسا  میلاعت  عومجم  اب  ار  ناگدنناوخ  هتفای ، شراگن  مالـسا ، يداقتعا  هناگجنپ  لوصا  نوماریپ  هک  يرگید 

حرـش و هدرتسگ  یتروص  هب  مالـسا  خیرات  ناققحم  هدنزرا  هماخ  اب  ثحابم  نیا  هک  يزور  دیما  هب  دزاس . یم  انـشآ  ناسنا  ناهجو و  داعمو 
رفظملا رفص  مود  هام 1363  نابآ  مراهچ  یناحبس  رفعج  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هسـسؤم  مق ـ  دیآرد . ریرحت  هتـشر  هب  دنک و  ادیپ  طسب 

 1404
هحفص 105 -------------- 

تسخن لصف 

تسخن لصف 
( مالسلا هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما 

دیدرگ تیبثت  مخ  ریدـغ  زور  رد  وا  تفـالخو  تماـما  هک  تسا  مالـسا  ناـهج  ياوشیپو  ماـما  نیتسخن  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع 
ار مالـسلا ) هیلع   ) یلع یگدنز  دش . هدراذگ  وا  هدهع  رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تشذگ  رد  زا  سپ  یمالـسا  هعماج  يربهرو 
ات ترجه  زا  3 ـ ترجه . ات  تثعب  زا  2 ـ ملسو . ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تثعب  ات  تدالو  زا  1 ـ درک . میسقت  ریز  شخب  جنپ  هب  ناوت  یم 
ات تفـالخ  زا  5 ـ ترـضح . نآ  تفالخ  اـت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تاـفو  زا  4 ـ ملـسو . ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تاـفو 

یلص  ) ربمایپ تثعب  ات  تدالوزا  1 ـ مینک : یم  ثحب  ماما  یناگدنز  زا  زارف  جنپ  نیا  زا  کیره  هراب  رد  هدرـشف  يا  هنوگ  هب  نونکا  تداهش .
ناهج هب  هدید  ادخ ، هناخ  هبعک ،»  » رد تثعب ، زا  شیپ  لاس  هد  ینعی  لیفلا ، ماع  ما  یس  لاس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملـسو : ) هلآو  هیلع  هللا 

ار وا  تیبرت  درب و  دوـخ  هناـخ  هب  ار  وا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  هک  دوـب  هتـشذگن  وا  رمع  زا  لاـس  جـنپ  زوـنهو  دوـشگ 
ًامیقتسم 

هحفص 106  -------------- 
تثعب زا  شیپ  دوب و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  اب  یکدوک  نارود  نامه  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع (. 1) تفرگ هدهع  رب 

هیلع هللا  یلص   ) مالـسا گرزب  ربمایپ  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  ترجه : ات  تثعب  زا  2 ـ (. 2  ) درک یم  تکرـش  تدابع  رد  ربمایپ  اب  زین 
، ترضح نآ  تشون . یم  ار  یهلا  یحوو  دوب  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هارمه  هّکم  رد  لاس  هدزیـس  تدمو  ( 3) ددروآ نامیا  ملسو ) هلآو 

يارب یهلا  فادها  قیرط  رد  ار  دوخ  صالخاو  نامیا  قیرط ، نیا  زا  دـیباوخ و  ربمایپ  رتسب  رد  هنارگراثیا  هنیدـم ، هب  ربمایپ  ترجه  بش  رد 
درک یمن  زواجت  لاس  هد  زا  هک  تدـم  نیا  رد  يو  ملـسو : ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تافو  اـت  ترجه  زا  3 ـ دومرف . تباث  راب  نیمدنچ 
هیاس رد  ًابلاغو  تشاد . روضح  تاوزغ  مامترد  دـنام ، یقاـب  هنیدـم  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رما  هب  هک  كوبت  هوزغ  رد  زج 

زا هرود  نیا  تفالخ : ات  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تلحر  زا  4 ـ دش . زوریپ  كرش  هاپس  رب  مالسا  هاپس  يو ، ياه  يراکادف  راثیا و 
تموکح هب  هکنآ  نیع  رد  يو  تسا . وا  دنمهوکـش  توکـس  نارود  دیماجنا  لوط  هب  لاس  جنپ  تسیب و  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یناگدنز 

هب يا  هدـنزرا  تامدـخو  درکن  يراد  دوخ  ماکحا  میلعتو  داشرا  يراـکمه و  زا  تسناد ، یم  دوخ  قح  ار  تفـالخو  تشاد  ضارتعا  تقو 
رجاهم قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ياضاقت  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نامثع ، لتق  زا  سپ  تداهـش : ات  تفالخ  زا  5 ـ تشاد . هضرع  مالسا  ناهج 

مامز راصنا  رجاهم و  رارـصا  زا  سپ  ماجنارـس  یلو  درک  یم  يراد  دوخ  ماقم  نیا  شریذپ  زا  تسخن  وا  دش . هدیزگرب  تفالخ  هب  راصناو ،
تفرگ . تسد  هب  ار  تفالخ 
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--------------
ریثا ج2 نبا  لماکو  يربط ج2ص212 خیرات   . 3 هدبع . هرامش 187 ط  هعـصاق  هبطخ  ۀغالبلا  جهن   . 2 ماشه ج1ص 246 . نبا  هریـس   . 1

ص22 .
هحفص 107  -------------- 

یهورگ رب  دوب ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ياه  ّتنس  ءایحاو  يرگداد  لدع و  رسارس  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع يرادمامزو  تفالخ 
و نیطساق » «، » نیثکان :» هناگ هس  نینوخ  ياهدربن  هب  ماجنارـس  اه  تفلاخم  نیا  دوشگ . يو  ربارب  رد  یفلاخم  فوفـصو  دمآ  نارگو  تخس 

: نیثکان اب  دربن  دیدرگ . رجنم  نیقرام » »
ياضاقت دـندوب  هدرک  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  زاـغآ  رد  هک  ریبزو  هحلط  هک  داد  خر  تهج  نیازا  نانکـش ) ناـمیپ  « ) نیثکاـن  » اـب دربن 

مزع هب  ار  هنیدم  هنایفخم  ماجنارس  نانآ  درکن ، تقفاوم  نانآ  تساوخرد  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما نکیل  دنتشاد  ار  هفوکو  هرصب  رب  ییاورنامرف 
رد شیوخ  فرصت  هب  ار  اجنآو  هدش  راپـسهر  هرـصب  هبو  دنداد  لیکـشت  یـشترا  نایوما  تورث  زا  هدافتـسا  اب  اجنآرد  دندرک و  كرت  هّکم 

کی زا  شنایهاپـسو  ماما  نیب  يدیدش  دربن  هرـصب  یکیدزن  رد  تفگ ، كرت  نانآ  دی  علخ  مزع  هب  ار  هنیدـم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـندروآ ،
ناـیاپ نیثکاـن »  » تسکـشو مالـسلا ) هـیلع   ) یلع يزوریپ  اـب  گـنج  نـیا  هـک  داد  خر  وـس  رگید  زا  ناـشناهارمهو  ریبزو  هـحلط  نـیبو  وـس 

: نیطساق اب  دربن  دراد . يا  هدرتسگ  تشذگرس  دوخ  يارب  خیرات  رد  هک  تسا  لمج »  » گنج نامه  نیاو  . تفریذپ
تفالخ يارب  ماما  یتقو  . دوب هدروآ  مهارف  ماش  رد  دوخ  يارب  ار  تفالخ  تامّدـقم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفـالخ  زا  لـبق  اهتّدـم  زا  هیواـعم 

قارع و هاپـس  هجیتتن ، رد  دومرفن ، تقفاوم  ماش  تموکح  هب  وا  ءاقبا  اب  مه  هظحل  کی  یتحو  درک ، رداص  ار  وا  لزع  ناـمرف  دـش  هدـیزگرب 
اب هیواعم  دوش ، زوریپ  ماش  رگشل  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاپس  تفر  یم  هک  یتاظحل  ردو  دنتخادرپ  دربن  هب  نیّفص »  » مان هب  ینیمزرس  رد  ماش 

نارای  دایز  رارصا  زا  سپ  ماجنارس ، دروآ ; دیدپ  شروشو  فالتخا  مالسلا ) هیلع   ) ماما نازابرس  نایم  رد  یصاخ ، گنرین 
هحفص 108  -------------- 

رگشل بناج  زا  صاع » ورمع   » ربارب رد  دوخ  نایهاپـس  يوس  زا  يرعـشا » یـسوم  وبا   » ّتیمکح هب  راچان  ترـضح  نآ  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع
. دـنراد مالعا  ار  دوخ  رظنو  تعیب  زا  هیواعم  یچیپرـس  هراب  رد  دـننک و  هعلاطم  نیملـسمو  مالـسا  حـلاصم  هراب  رد  نانآ  هک  داد  رد  نت  ماش 

دـش یم  هتـسسگ  وا  تایح  هتـشر  دـیاش  تفریذـپ  یمن  رگا  هک  دیـسر  يا  هیاپ  هب  ّتیمکح  هلئـسم  نتفریذـپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عضو 
، صاع ورمع  دنراد ، زاربا  ار  دوخ  رظن  نارواد »  » دوب رارق  هک  يدعوم  ندیسر  ارف  زا  سپ  دندش ، یم  وربور  يدیدش  نارحب  اب  ناناملـسمو 

يارجاـم زا  سپ  تخاـس ، راکـشآ  رتـشیب  ار  فلاـخم  يرگ  هلیح  رما ، نیاو  درک  حیرـصت  نآ  رب  یـسوم  وبا  دوخ  تفیرف و  ار  یـسوم  وـبا 
لوـبق يارب  ار  ماـما  دـندرک و  ماـیق  ترـضح  نآ  هیلع  دـندوب  هارمه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضحاب  هـک  یناناملـسم  زا  يدادـعت  تـّیمکح 

: نیقرام اب  دربن  دنداد . رارق  داقتنا  دروم  دندوب  هدرک  لیمحت  ناشدوخ  هک  یتّیمکح 
دوخ راک  زا  يدنا  زا  سپ  یلو  دندرک ، تیمکح  شریذـپ  هب  راداو  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  یهورگ  نامه  اب  دربن  نیقرام »  » اب دربن 
دهع ضقنو  دنکـشب  ار  دوخ  ناـمیپ  هک  دوبن  یـسک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـّما  دـندرک ، ناـمیپو  دـهع  ضقن  هب  راداو  ار  وا  هدـش و  نامیـشپ 

هب ترـضح  نآ  اب  ناورهن  ردو  دندز  ییارآ  فص  هب  تسد  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  ربارب  رد  دنتـسه  جراوخ  نامه  هک  نانیا  دیامرف ;
زا سپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماجنارس  دنام . هتفهن  ناشاهلد  رد  جراوخ  هنیک  نکیل  تشگ  زوریپ  دربن  نیا  رد  یلع  ترضح  دنتخادرپ . گنج 
هب دوـب  نیقراـم »  » دارفا زا  یکی  هک  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  تسد  هب  يرجه  ملهچ  لاـس  ناـضمر  مهدزوـن  بـش  رد  تموـکح  لاـس  جـنپ 

نبرمع مود  هفیلخ  مینادـب  تسا  یفاکو  دـجنگب  یباتک  ای  هلاقم  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیـصخش  دیـسر . تداـهش 
دیوگ : یم  نینچ  وا  هراب  رد  باطخ 
هحفص 109  -------------- 
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رصع نییدام  ياوشیپ  ینانبل ، لیمش » یلبش  . » دندرواین یلع  دننام  یتیصخش  رگید  نانز ، بلاط » یبأ  نب  یلع  لثم  ندلی  نأ  ءاسّنلا  تمقع  »
قرـشلا اـهل  ری  مل  ةدرفم ، ۀخـسن  ءاـمظعلا ، میظع  بلاـط ، یبأ  نـب  یلع  ماـمإلا  : » دـیوگ یم  نـینچ  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع هراـب  رد  زین  دوـخ 

تسا يا  هخـسن  هناگیو  ناگرزب  گرزب  بلاط ، یبا  نب  یلع  اهناسنا  ياوشیپ  ماما و  (. 1 « ) ًادیدجالو ًامیدقال  لصألا  قبط  ةروص  برغلاالو 
هدیدن لاحو  هتشذگ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع قباطم  يا  هخسن  برغو  قرش  زگرهو  تسا  قباطم  مالسا ) ردق  یلاع  ربمایپ   ) دوخ لصا  اب  هک 

ًاّیلع نمز  لک  یف  تیطعأف  كاوق  تدشح  ول  ایند  ای  کیلع  اذام  : » دـیوگ یم  ماما  هراب  رد  ینانبل  هدنـسیون  قادرج » جرج   » نینچمه تسا .
یلع دننام  یناسنا  هرود  ره  ردو  يدرک  یم  جیـسب  ار  دوخ  ياهورینو  اهتردـق  رگا  راگزور  يا  دـش  یم  هچ  (. 2 « ) راقف يذو  هناسلو  هلقعب 

زا شزوـپ  لاـمک  اـب  نوـنکا  يداد .؟ یم  لـیوحت  يرـشب  هعماـج  هب  تعاجـشو  تردـق  ناـیبو ، نخـس  درخو ، لـقع  رظن  زا  مالـسلا ) هیلع  )
هدش هتـشاگن  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  رد  ار  نآ  طوسبم  تسا  دیما  هدیناسر  نایاپ  هب  ار  اوشیپ  نیتسخن  یگدـنز  یمارگ  ناگدـنناوخ 

دییامرف . هعلاطم  تسا 
--------------

ص49 . كردم ، نامه   . 2 ج1،ص37 . ۀیناسنإلا ، ۀلادعلا  توص   . 1
هحفص 110  -------------- 

مود لصف 

مود لصف 
مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف 

ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  یمارگ  تخد 
ردام یلو  تسین ، اوشیپو  ماما  دنچره  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  ربمایپ ، یمارگ  تخد  ،و  تسا موصعم  نایاوشیپو  ناماما  هرابرد  نخس 

هدرشف تروص  هب  تسا  مزال  تهج ، نیازا  تس  اهنآ  ردام  هب  طوبرم  نانآ ، یتثارو  تیـصخش  زا  یتمـسق  هک  تسا  موصعم  ياوشیپ  هدزای 
هب راو ، تسرهف  نیدلاو  تایحور  دنراد . ییازـسب  ریثأت  ناسنا ، تیـصخش  هنیمزرد  ردامو ، ردپ  میناد  یم  یگمه  مییوگب . نخـس  وا  هرابرد 

نییآو هتـشادرب  هدرپ  نآزا  زورما  ملع  هک  تسا  يا  هلأسم  نیاو  . دیامن یم  دشر  دنزرف ، یعیبط  دـشر  اب  سپـسو  دوش ، یم  لقتنم  نادـنزرف 
لوسر دـننام  يردـپ  زا  هک  سب  نیمه  ، ربماـیپ یمارگ  تخد  تلیـضفرد  تسا . هداـهن  هحـص  نآرب  تاـیاورو  تاـیآرد  زین  مالـسا  سدـقم 

. تسا نشورو  حضاو  ام  همه  رب  یمارگ  ربمایپ  تیصخش  تسا . هدمآ  دوجو  هب  هجیدخ  دننام  يردامو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ
هب هک  تسا  يدرف  ایو  وناب  نیتسخن  هک  تسادـخ  لوسر  رـسمه  دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ  وا  ردام  میوش . انـشآ  زینوا  ردام  اـب  تسا  هتـسیاش 

یلاحرد هدرازگ  زامن  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هارمه  هب  اهتّدمو  تسا ، هدروآ  نامیا  یمارگ  لوسر 
(. 1) دوب هدیورگن  مالسا  هب  يدحا  هک 

--------------
ص197 . ج13 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص37 ، ج2 ، ریثا ، نبا  لماک ،  . 1

هحفص 111  -------------- 
ینز دعب  یکدنا  درازگ ، یم  زامن  هبعک  رباربرد  هک  مدـید  ار  يدرم  ، مدـش هکم  نیمزرـس  دراو  یناگرزاب  يارب  دـیوگ : یم  يدـنک  فیفع 

يوریپ ینییآ  هچ  زاو  دنتسیک  رفن  هس  نیا  مدیـسرپ  ربمایپ  يوّمع  سابع  زا  . تسویپ ود  نآ  هبو  دمآ  یناوجون  هاگنآ  درک ، ادتقا  وا  هبو  دمآ 
نیاو ، تسا هتخیگنارب  ربمایپ  ناونع  هب  ارم  ادخ  : دیوگ یم  تسا . نم  هداز  ردارب  هّللادبع  دـنزرف  دـمحم  يو  : تفگ خـساپرد  يو  ؟ دـننک یم 

، درم نیا  نیمز ، يور  رد  ادخ  هب  دـنگوس  تسا . هدروآ  نامی  وا ا  هب  هک  تسا  نم  رگید  هداز  ردارب  ناوجون  نیاو  هجیدـخ ، وا  رـسمه  نز ،
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لوسر دـیوگ : یم  هریره  وـبا  1 ـ میونـشب : ادـخ  لوسر  نابززا  ار  هجیدـخ  ماقمو  تلیـضف  تسا  بوخ  (. 1) درادـن يوریپ  رفن  ود  نـیا  زج 
او یندروـخ  نآرد  هک  دروآ  یم  یفرظو  دـیآ  یم  وـت  يوـس  هب  هک  تسا  هجیدـخ  نیا  تـفگو : دـمآ  نـم  يوـس  هـب  لـیئربج  : دومرفادـخ

يا هناخ  تشهبرد ، وا  ياربادـخ  هک  هدـب  تراشب  ناسرب و  مالـس  وا  هب  نمو  شراگدرورپ  زا  دـمآوت ، يوس  هب  هک  هاـگنآ  . تسا یندـیماش 
ما هدوبن  وا  نامز  رد  نمو  هجیدخ  زج  مدیزرون ، دسح  ربمایپ  نانززا  کی  چیه  رب  نم  دیوگ : یم  هشیاع  2 ـ (. 2) تسا هتخاس  تحارو  مارآ 
یم نیگمشخ  یتبحم ، راهظا  نینچ  زا  نم  داتسرف . یم  هجیدخ  ناتسود  يارب  ار  نآ  زا  یتمسق  ، دیربیم رس  يدنفسوگ  هاگره ، ادخ  لوسرو 

وا هبو  دیـسرپ  یموا  لاح  زا  ربمایپو  تفگ ، یم  نخـس  ربمایپ  اب  ینزریپ  يزور  3 ـ (. 3) تسا هداد  نم  هب  اروا  رهم  ادخ  : دومرف ربمایپ  مدـش .
(. 4) دمآ یم  ام  هناخ  هب  هجیدخ  نامزرد  وا  تسا ـ  نامیا  زا  افو ، : دومرف ، مدیسرپ راک  نیا  هزیگنا  زا  یتقو  تشاذگ  یم  مارتحا 

--------------
یبأ نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 4 ص134 . ،ج7 ، ملسم حیحص   . 3 ص133 . ج7 ، ملسم ، حیحص   . 2 ص225 . ج13 ، هغالبلا ، جهن  حرـش   . 1

ص108 . ج18 ، دیدحلا ،
هحفص 112  -------------- 

اروا دوب ، هجیدخ  تسود  وا  دیربب ، نز  نالف  هناخ  هبار  نآ  دومرف ، یم  ربمایپ  دـندروآ ، یمربمایپ  يارب  یناغمرا  هاگره  : دـیوگ یم  سنا  4 ـ
دوبن شیب  ینزریپ  وا  : متفگو مدرب  کشر  وارب  نم  درک ، دای  هجیدـخ  زا  ربمایپ  يزور  دـیوگ : یم  هشیاـع  5 ـ (. 1) تشاد یم  تسود  رایسب 

، دنگوس ادـخ  هب  دومرف : سپـس  داتـسیا  تسار  شرـس  ياهومو  دـش ، نیگمـشخ  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد   ! تسا هداد  وت  هب  اروازا  رتهب  ادـخو 
هک یماگنه  دروآ ، نامیا  نم  هب  دندیزرویم ،ـ  رفک  نم  هب  مدرم  هک  یماگنه  وا ـ تسا ـ، هدادن  نم  هب  اروازا  رتهب  ادـخ  زگره  تسین . نینچ 
نم رایتخا  رد  ار  دوخ  هیامرـس  وا  دندرک ، مورحم  دوخ  ییاراد  زا  ارم  مدرم  هک  یماگنه  درک ، قیدصت  ارم  دـندرک ، یم  بیذـکت  ارم  مدرم 

اب نانخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  : دـیوگ یم  هشیاع  دومرفن . اطع  يزیچ  نم  هب  نارگید  زاو  تشاد ، ینازرا  نم  هب  وا  زا  ینادـنزرف  ادـخ  داهن ،
نز راهچ  ، تشهب ناـنز  نیرترب  دومرف : ربماـیپ  دـیوگ : یم  ساـبع  نبا  6 ـ (. 2) منکن ییوگدـب  هجیدـخ  هرابرد  رگید  هک  متـسب  نامیپ  دوخ 

ثیداـحا نیا  زا  ( 3 .) نوعرف رـسمه  محازم  رتخد  هیـسآ  4 ـ نارمع رتـخد  میرم  دـمحم 3 ـ رتخد  همطاف  2 ـ دلیوخ رتخد  هجیدـخ  1 ـ دنتسه :
رـسمه ربمایپ  دوب ، تایح  دـیق  رد  وا  ات  دراد و  يدـنمجراو  ـالاو  سب  ماـقم  همطاـف ، رداـم  هکدوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  رگید  ثیداـحاو 

ابو دش  هجیدخ  ربق  دراو  دوخ  تافو ، ماگنه  هبو  دومن ، مالعا  هودنا  نزح و  لاس  ار  نآ  تشذـگرد  وا  هک  یلاس  و  درکن ، باختنا  يرگید 
(. 4) درپس كاخ  هب  نوجح  ناتسربقردو  داهن ، ربقرد  اروا  ندب  دوخ ، كرابم  ياهتسد 

--------------
ج1ص96، لاــصخ ،  . 3 ج5،ص438 . ۀـباغلادسا ، ج7ص134 ، ملـسم ، حیحــص   . 2 جرخ »  » هداـم ص380، ج1 ، راــحبلا ، ۀنیفــس   . 1

ص346 . ج1 ، یبلح ، هریس   . 4 ص2 . ج16 ، راونألاراحب ،
هحفص 113  -------------- 

دالیم میزادرپب . نخـس  هبوناب  نآ  دوخ  هرابرد  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  دـسر ، یم  نایاپ  هب  ارهز  ردام  هراـبرد  نخـس  اـج  نیا  رد 
مالسلا ) اهیلع   ) همطاف

ردپ اب  لاس  هد  هنیدم  ردو  لاس  تشه  هکمرد  وا  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  تثعب  مجنپ  لاس  ةرخالا  يدامج  متسیب  زور  ربمایپ ، یمارگ  تخد 
وا (. 1) تسویپ یهلا  ياقل  هب  هاگنآ  دوب ، تایح  دیق  رد  زور  جـنپو  دون  ای  جـنپ  داتفه و  یمارگربمایپ ، تلحر  زا  سپ  درک و  یگدـنز  دوخ 

وربور بلاط ، وبا  ترـضح  ینعی  ردـپ  یماح  نیرتگرزب  نادـقف  اب  زین ، ماّیا  نامهردو  داد ، تسد  زا  اردوخ  یمارگ  ردام  هک  دوب  هلاس  جـنپ 
زا درک ، بلج  دوخ  هب  شیپ  زا  شیب  ار  ردـپ  ياهتبحمو  فطاوع  لاـح  نیعردو  درـشف ، ار  وا  ناورو  حور  ، راوگاـن هثداـحود  نیاو  تشگ ،

ردـپ هک  هاگنآ  یگلاـس ـ  تشه  نسرد  دـش . رت  هدـیدبآو  رت  هتخپ  یگدـنز  ورملقرد  تفرگ ، رارق  وا  شود  رب  هناـخ  نوردراـک  هک  اـجنآ 
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هب درب ، یم  مان  مطاوف » » مان هب  خـیراترد  هک  ناملـسم  نانز  زا  یهورگ  هارمه  تفگ ـ  كرت  هنیدـم  هب  ترجاهم  مزع  هب  ار  هکم  شراوگزرب 
تمظع نتفر  ـالابو  ادـخ  نییآ  شرتـسگ  مالـسا و  تفرـشیپ  دوشگ . دوخ  يور  هب  یگدـنزرد ، ینیون  لـصف  عـقوم ، نیارد  داـهناپ ، هنیدـم 

، تشاد هناخ  رد  هک  يرتخد  اهنت  ابو  دنیامن ، رارقرب  یـشیوخ  هطبار  ربمایپ  اب  هک  تشاد  نآرب  ار  برع  نارـس  لیابق ، نایمرد  ربمایپ  يرهاظ 
، داهن یم  نایمرد  دوخرتخد  اب  اراهتـساوخرد  درک ، یم  تفایرد  ار  يداهنـشیپ  ربمایپ  هک  رگم  تشذـگ  یمن  يا  هتفهو  هاـم  دـننک . جاودزا 

تسناد : یم  یبوخ  هب  ارهز  اریز  درک ، یمن  ساسحا  وا  هرهچرد  یتبغر  نیرتکچوک  یلو 
--------------

ص339 . ج1 ، ۀمغلا ، فشک   . 1
هحفص 114  -------------- 

نآ راظتنارد  تهج  نیا  زا  . دنشاب وسمهو  يوخمه  دیاب  هک  تسا  حورود  تفلا  هکلب  تسین ، مه  رانکرد  مسجود  یگدنز  جاودزا »  » هلئسم
تساوخرد ، ربمایپو دیسر ، ربمایپ  روضح  راگتـساوخ  ناونع  هب  یلع 9  یتقو  دیایب . وا  غارـس  يو ، تایحور  اب  وسمه  يراگتـساوخ  هک  دوب 

، دوب ایحو  بجح  اب  مأوت  مه  نآ  ارهز ، تیاضر  هناشن  هک  یتوکـس  دـش ، مکاح  سلجم  رب  انعمرپ  یتوکـس  داهن ، همطاف  رایتخا  رد  ار  یلع 
، درک یقلت  هتفاـی  همتاـخ  ار  هلأـسم  اـنعم  کـی  هبو  دومنراـهظا ، ریبکت  اـب  اردوخ  تقفاوم  دـش ، هاـگآ  وا  ینورد  تیاـضر  زا  ربماـیپ  یتـقو 

دش غالبا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هبارهز  تقفاوم  « تسوا تیاضر  هناشن  وا  یشوماخ  شیادف ، هب  شردپ  « » اهاضِر اُهتوُکُـس  اهُوبأ  اهادَف  :» دومرف
هرز هک  دـش  رومأم  یلع  دوبن . يرگید  زیچ  هرزو  ریـشمش  کی  زج  زور  نآ  رد  یلع  ییاراد  . دزاس مهارف  ار  اراـک  تامدـقم  هک  دـش  رارقو 
هیلع هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تمدـخ  ار  نآ  لوپو  تخورف  اردوخ  هرز  وا  . دروآ مهارف  ار  یـسورع  جراخم  تامدـقمو و  دـشورفب  ار  دوخ 

رایتخا رد  ار  هدنامیقابو  درخب ، رطع  يرادقم  ارهز ، يارب  هک  داد ، لالب  هب  درامـشب  هکنیا  نودـب  ار  نآ  زا  یتشم  ربمایپ  دروآ . ملـسو ) هلآو 
ار ریز  ءایـشاو  دنتـساخرب  ربمایپ  روتـسد  هب  نانآ  . دنیامن هیهت  یگدنز  مزاول  سورعو ، داماد  يارب  هنیدم  رازابزا  ات  دراذـگ ، رامعو  رکب  یبا 

ربمایپ رتخد  هیزیهج  تروص  دندروآ . ربمایپ  رضحم  هبو  دندومن  يرادیرخ  دوب ، ارهز  هیزیهج  تقیقح  رد  هک 
ار ندب  مامت  هک  یکشم  هفیطق  3 ـ دوب . مهرد  کی  نآ  تمیق  هک  هعنقم )  ) يرسور 2 ـ دوب . هدش  يرادـیرخ  مهرد  تفه  هب  هک  ینهاریپ  1 ـ

یمـشپ یکی  هک  يرـصم  ناتکزا  کشت  ود  5 ـ دـنتخاس . یم  اـمرخ  فیلو  بوچ  زا  هک  تخت )  ) یبرع ری  رـس  کـی  4 ـ درک . یمن  تیاـفک 
دوب . امرخ  فیل  زا  يرگیدو 

هحفص 115  -------------- 
زا یکشُم  10 ـ سآ . تـسد  9 ـ يرجه . ریـصح  8 ـ هدرپ . 7 ـ دوب . اـمرخ  فـیل  زا  رگید  ياـتودو  مشپ ، زا  نآ  ياـت  ود  هک  شلاـب  راـهچ  6 ـ

هرقن دنب  وزاب  ود  15 ـ ددعتم . ياه  هزوک  14 ـ گنر . زبس  يوبس  13 ـ بآ . يارب  یتـسوپ  فرظ  12 ـ ریـش . يارب  یبوچ  هساک  11 ـ تسوپ .
، تسلافـس اهنآ  فورظ  رتشیب  هک  یهورگ  رب  ار  یگدـنز  ادـنوادخ ، : دومرف داـتفا  اـهنآ  هب  ربماـیپ  مشچ  یتقو  یـسم . فرظ  کـی  16 ـ يا .

نیا تـقیقحرد  (. 2) دـشاب یم  مهرد  دـصناپ  ناـمه  هک  دوـب  ۀنـسلا  رهم  وارهم  تسا . ّتقد  لـباق  ربماـیپ  رتـخد  هیرهم  ( 1 !) نادرگ كرابم 
راک هک  نارتخد  يارب  دننز ، یم  ار  جاودزا  دیق  یهاگو  دنلان  یم  هیرهم  نیگنس  رابزا  هک  ینارسپ  يارب  دوب . قشمرس  نارگید  يارب  جاودزا 

نیگنـس ياه  هیرهم  هنرگو  ددرگ ، عوبطمو  مرگ  افو ، رهمو و  تیمیمـص  اب  دیاب  ییوشانز ، یگدنز  طیحم  ًاساسا  دنریگن . تخـس  ار  هیرهم 
یگدنز  هب  یغورف  نکش  رمک  ياه  هیزیهجو 

--------------
ۀعیشلا ج15/8 . لئاسو  دوش 2 .  هعجارم  زین  ج1/359  ۀمغلا » فشک   » هب راونألا 43/94  راحب  َفِزَْخلا ـ  ُمُهَتَِینآ  ّلُج  موَِقل  ْكِراب  ّمُهّللا   . 1

هحفص 116  -------------- 
دنهد یم  رارق  رهم  نیگنـس  راب  ریز  ار  داماد  دوخ ، رتخد  عضو  تیبثتو  تیعقوم  میکحت  يارب  رتخد  يایلوا  رـضاح ، رـصع  رد  دشخب . یمن 
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یقیقح جالع  یعطق و  نامردو  دـنک ، یمن  نیمأت  ار  نانآ  فدـه  راک  نیا  هک  یتروصرد  دـنزن . قالط  هب  تسد  یـسوهلاوب  رثا  رب  يزورات 
دیدـپ ام  ناناوج  زغمرد  ار  راکفا  نیا  هشیر  هک  دـشاب ، يروط  دـیابام  عامتجاو  گنهرف  طـیحم  . تسا ناـناوج  یقـالخا  عضو  حالـصا  نآ ،
مـسارم درب . تمالـس  هب  ناج  ، رهوش هناخ  زا  دوخ ، رهم  لذـب  اب  دوش ، یم  رـضاح  رتخد  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  یهاگ  هنرگو  درواـین ،

یسورع
لوسر اذـغ ، فرـص  زا  سپ  . داد بیترت  يا  همیلو  دوخ ، یمارگ  رـسمه  راختفا  هب  یلعو  دـندش ، توعد  سورعو  داـماد  فرط  زا  یهورگ 

قرع دـیدرگ . ربمایپ  رـضحم  بایفرـش  دوب ، هتفرگ  اروا  دوجو  رـسارس  ایحو  مرـش  هک  یلاحرد  همطاـف  دـیبلط ، روضح  هب  ار  همطاـف  یمارگ 
رتخد تسد  ربمایپ  دروخب . نیمز  هب  دوب  کیدزنو  دـیزغل  وا  ياپ  داتفا ، ربمایپ  هبوا  مشچ  یتقو  تخیر . یم  وا  یناـشیپ  زا  تلاـجخو  بجح 

سورع تسدو  درک  زاب  ار  ارهز  هرهچ  هاگنآ  درادـب . نوصم  اهـشزغل  مامت  زا  اروت  دـنوادخ  تفگو : دومرف  اعد  وا  قحرد  تفرگ و  اردوخ 
كرابموترب ادـخ ، ربمایپ  رتخد  ُۀـمِطاَف » ۀـجوّزلا  ِتمِْعن  ِیلَع  ای  هّللا  ِلوسر  ۀـنبإ  ِیف  ََکل  هّللا  َكراب  : » تفگ نینچو  داهن  داماد  تسد  رد  ار 

(. 1 «) تسا کین  رسمه  هچ  یلع   ! همطاف « » ِیلَع ُلْعَْبلا  َمِْعن  :» تفگو درک  همطاف  هب  ور  سپس  تسا  یبوخ  رسمه  هچ  همطاف  یلع !  داب ،
--------------

راونألا ج43/96 . راحب   . 1
هحفص 117  -------------- 

تیمیمص افص و  رادقم  نیا  لماکتو ، دشر  همه  نآ  اب  ام  ینونک  عامتجارد  زونه  هک  داد ، ناشن  یـصالخاو  تیمیمـص  بش  نآرد  ربمایپ ،
تیـصخش زا  زین  ، درک وگزاـب  دوخ  رتـخد  ياربار  یلع  لـیاضف  دراذـگ . یلع  تسد  رد  تفرگ و  ار  دوخ  رتـخد  تسد  اریز  درادـن . دوجو 

. درک میسقتار  یگدنز  فیاظوو  هناخ  ياهراک  ادعب  ،و  تفگ نخس  دوبن ، وا  يارب  ییاتمه  دوب ، هدشن  هدیرفآ  یلع  رگا  هکنیاو  دوخ  رتخد 
نانز هب  یـضعب ، هتفگ  هب  انب  عقوم  نیارد  داهن ! یلع  شود  رب  ار  هناخ  زا  جراخ  فیاظوو  دراذـگ ، همطاف  هدـهع  رب  ار  هناخ  نورد  ياهراک 
نانز نیرت  تلیـضف  اب  جاودزا  نایرج  بیترت  نیا  هب  دـنناسرب  رهوش  هناخ  هبو  دـنریگب  اروا  رتخد  هقاـن  رود  هکداد  روتـسد  راـصناو  رجاـهم 

نیازاو دریگب  ار  ارهز  رتش  راهم  هکداد  روتسد  ناملس  دننام  ، يا هتـسجرب  تیـصخش  هب  ربمایپ  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاگ  تفای . نایاپ  ناهج 
ترثک زا  ود  ره  هک  یلاحرد  دنتفر ، هلجح  هب  سورعو  داماد  هک  دوب  يا  هظحل  همه  زا  رت  نیریش  دراد . مالعا  ار  دوخ  رتخد  تلالج  قیرط 

بآ اریز  دیـشاپ . رتخد  ندب  فارطا  ربو  رـس  رب  لأفت  ناونع  هب  تفرگ ، تسد  هب  یبآ  فرظ  دـش ، دراو  ربمایپ  . دنتـسیرگن یم  نیمز  هب  مرش 
ًایلَو هلعجا  ّمهّللا  ّیلإ  ِقلخلا  ّبحأو  یخأ  اذـهو  ّمهّللا  َّیلإ  ِقلخلا  ُّبحأو  یتنبإ  هذـه  ّمهّللا  : » دومرف اعد  ود  ره  قحرد  تسا و  تاـیح  هیاـم 

. تسا نـم  دزن  ناناملـسم  نـیرت  یمارگ  زین  یلع  اراـگدورپ !  تـسا . نـم  دزن  مدرم  نـیرت  بوـبحمو  نـم  رتـخد  نـیا  اراـگدورپ ! (. 1 ...«) و
( 2) مییامن یم  لقن  ار  ریز  ثیدح  ربمایپ ، رتخد  ماقم  قح  يادا  يارب  اجنیارد ، امرف ... رتراوتسا  ارود  نآ  تبحم  هتشر  ادنوادخ ،

--------------
ج2/259 . دمحا ، دنسم   . 2 ،ج43/96 . راونألاراحب ةَْرثَعلا ـ ُهّللا  ِکلاقأ   . 1

هحفص 118  -------------- 
لباقم بترمو  تشگ  یم  دجـسم  راپـسهرو  دـمآ  یم  نوریب  هناخ  زا  رجف  عولط  ماگنه  مامت  هاـم  شـش  ربماـیپ  درک : لـقن  کـلام  نب  سنا 

رود ار  يدیلپ  هنوگ  همه  تیب ، لها  امش  زا  دهاوخ  یم  دنوادخ  دیـشاب . زامن  دای  هب  نم !  تیب  لها  دومرف : یمو  داتـسیا  یم  همطاف  هناخرد 
نآرق  رد  همطاف  هرهچ  (. 1) دنک

هک دـیوگ  یم  نخـس  یـسک  بناج  زا  وا  اریز  دـسر ، یمن  تسادـخ  نخـس  هک  نآرق  يرواد  هیاپ  هب  ناسنا  هرابرد  يدوجوم  چـیه  يرواد 
ُمَْلعَی الأ  : ) دـیامرف یم  هک  اجنآات  دراد . عالطا  نارگید  زا  شیب  دوخ ، عونـصم  ياهیگژیو  زا  يدوجومره  عناصو  تسا ، هدـیرفآ  ار  ناـسنا 

زا يا  هشوگ  تسا  مزـال  تهج ، نیا  زا  دسانـش »؟ یمن  ارنآ  یبوـخ  هب  هدـیرفآ  ار  قـلخ  هک  سک  نآ  اـیآ  ( » 14/ کـلم هروس  ...( ) َقََلَخ ْنَم 
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دارفا هرابرد  یهاگ  اما  تسا ، هدرواین  ناـیم  هب  ار  ارهز  ماـن  دـنچره  نآرق ، میوش . روآ  داـی  ربماـیپ ، یمارگ  تخد  هراـبرد  ار  نآرق  يرواد 
هتـشادن يرگید  قادـصم  ربمایپ ، رتخدزج  هک  هدرب  راک  هب  ار  یلک  ظفل  ًانایحاو  دـشاب ، یم  اـهنآ  زا  یکی  ارهز  هک  هتفگ  نخـس  يدودـحم 

ـر یهطت هیآ  1 ـ تسا :
،و دـنک یم  یفرعم  هانگ  زا  هتـساریپو  كاپ  ياهناسنا  ار  اهنآو  هدـش  لزان  ربمایپ  تیب  لها  هرابرد  هک  تسا  یفورعم  ياه  هیآ  زا  ریهطت  هیآ 

تغل  مکح  هب  یمارگ ، ربمایپ  تخد 
--------------

ًاْریِهْطَت » ْمُکَرِهَُّطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  َهّللا  ُْدیُِری  امَّنإ  ِْتیَْبلا ، َلْهأ  ای  ُةالَّصلا   . » 1
هحفص 119  -------------- 

َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدـیُری  امَّنإ  :) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هدوب  ربمایپ  تیب  لها  زا  ( 1) رتاوتم ثیداحاو  تیبلا ) لـها  يوغل  موهفم  )
«. دنادرگ هتساریپ  فالخو  هانگ  زا  ار  امـشو  دربب ، امـش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخ  یم  ادخ  اققحم  ( » 33  / بازحا () ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهأ 

یم رامش  هب  ناسنا  راختفا  هناگی  هک  تسا  هانگو  بنذ  زا  سوفن  ریهطت  دوصقم  هکلب  تسین ، يرهاظ  یگتـساریپ  هب  طوبرم  یگتـساریپ  نیا 
راهظا همطاف  مشخ  رب  ادـخ  (. 2 «) اهاَضِِرب یَـضْرَیَو  ۀَـمِطاف  ِبَضَِغل  َبِضْغََیل  ّلجوّزع  هّللا  ّنإ  :» دـیوگ یم  ارهز  هراب  رد  یمارگ ، ربماـیپ  دور .

هب دـنا ، هدرک  لقن  ظافلا ، رد  یکدـنا  فـالتخا  اـب  یمالـسا  ناثدـحم  هک  ار  تیاور  نیا  دوش . یم  دونـشخ  وا  يدونـشخ  زا  هدرک و  مشخ 
هانگ درگو  تسین  موصعم  وا  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تسا . هانگ  زا  هتـساریپ  ربمایپ ، یمارگ  تخد  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناـشن  ییاـهنت 
هاـنگ زا  هک  تسا  نآ  زا  هتـساریپ  ادـخ  هک  یتروصرد  دوش  لاحـشوخ  هاـنگ  ماـجنا  زا  ادـخ  دـیاب  ماـگنه ، نیارد  هک  یلاـحرد  ددرگ ، یم 

(28/ فارعا ( ) َنوُمَْلعَت اَم ال  ِهّللا  َیلَع  َنُولوُقَتأ  ِءآ  َشْحَْفلِاب  ُُرمأیال  َهّللا  ّنإ  ُْلق  :) دـیامرف یم  هکنانچ  دـهد  نامرف  نآ  هب  ایو  دوش ، لاحـشوخ 
هل ــ ا ه ــ بم هیآ  2 ـ دیهد ؟ یم  تبسنادخ  هب  دیناد ، یمنار  هچنآ  ایآ  دهد . یمن  نامرف  اهیتشزو  هانگ  هب  ادخ  وگب 

یمارگ ، ربمایپو  ، تسا رگیدکی  هرابرد  فلاخم  ود  نیرفن  ینعم  هب  هلهابم 
--------------

. 2/66، نیطمسلا دئارف   . 2 ص24 . یبقعلا ، رئاخذ   . 1
هحفص 120  -------------- 

هب ار  راک  نیا  ربماـیپو  ، دـننک نیرفن  رگیدـکی  هبو  دـنورب  هنیدـم  زا  نوریب  هب  یگمه  هک  درک ، توعد  هلهاـبم  هب  ار  نارجن  نایحیـسم  نارس 
دنزرف ودو  همطاف ، شرتخد  زا : دندوب  ترابع  اهنآ  دمآ  نوریب  رفن  راهچ  اب  هنیدـم  زا  ربمایپ  دـنتفریذپ . زین  نانآ  درک . داهنـشیپ  ادـخ  نامرف 

اُول اَعَت  لُقف  :) دیامرف یم  هک  اجنآ  . دیـشخب مّسجت  هیآ  نیا  تیعقاو  هب  لمع ، نیا  ابو  بلاط ، یبا  نب  یلع  شدامادو  نیـسح  نسح و  شزیزع 
ام دییایب  وگب  ( » 61  / نارمع لآ  ( ) َنیبِذاَْکلا یَلَع  ِهّللا  َۀَنَْعل  ْلَعْجَنَف  لِهَْتبَن  َُّمث  مُکَـسُْفنَأو  اَنَـسُْفنَأو  ْمُکَئاَِسنَو  انَئ  َِسن آ  َو  ْمُکَءاَْنبأ  َوانَئاَْنبأ  ُعْدـَن 

هثداحرد هک  ینز  اهنت  دنیوگ : یم  نارسفم  میزاس » راتفرگ  ادخ  تنعل  هب  ار  نایوگغوردو  میزیخرب  هلهابم  هب  دوخ  نانزو  نادنزرف  اب  امشو 
ياعد هک  تشاد  یگتسیاش  یسک  راصناو ، رجاهم  نانز  نایمزا  رگا  دوبن و  اجنآرد  یـسک  وا  زجو  دوب ، ارهز  همطاف  تشاد ، روضح  هلهابم 

تدو ــ هیآ م 3 ـ دروآ . یم  اروا  یمارگ  ربمایپ  دنک ، هقردب  نیمآ  اب  ار  ربمایپ 
ادخ زا  اردوخ  شاداپ  دـیابو  تسادـخ  يارب  دـنوش ، یم  لمحتم  هار  نیارد  هک  یتمحزو  جـنر  عونرهو  ناربمایپ  تلاسر  میناد  یم  یگمه 

ُْلق ال : ) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا ، دومن ه  بجاو  هضیرف  کی  ناونع  هبار  ربمایپ  ناکیدزن  یتسود  ادـخ  لاح ، نیعرد  یلو  دـننک ، تفایرد 
ره یشرافس  نینچ  مناکیدزن » یتسود  زج  مهاوخ ، یمن  امشزا  یـشاداپ  نم  وگب  ( » 23/ يروشلا () َیبرُْقلا ِیف  َةَّدوَْملا  ّالإ  ًارْجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلأْسأ 
اب یهورگ  نینچ  اـب  یکیدزنو  یبح  نینچ  هیاـس  رد  هک  تمارب  تسا  يا  هضیرف  عقاورد  یلو  تسا ، هدـش  یقلت  دزمو  رجا  تروص  هب  دـنچ 

نیرت کیدزن  ربمایپ  یمارگ  تخدو  دـنور ، یم  الاب  یلمعو  یملع  نافرع  رظنزا  تدوم ، نیا  هیاس  ردو  دنـسر  یم  لامک  ّدـح  هب  تلیـضف ،

( مالسلا مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  یناگدنز  هب  یهاگن  یمالسا و  دیاقع  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


همه  دیاب  هک  دشاب  یم  یمارگ  ربمایپ  هب  درف 
هحفص 121  -------------- 

ما ــ عطإ هیآ  4 ـ دنوش . لئاق  وا  يارب  یصاخ  مارتحاو  هتشاد  تسود  اروا  ناهج  ناناملسم 
« نینـسح  » ءافـش يارب  هضف »  » ناشمداخو نیـسحو  نسحوا  نادنزرف  یتح  ربمایپ  یمارگ  تخدو  بلاط  یبا  نب  یلع  دنـسیون : یم  نارـسفم 

تساوخرد داتسیا و  هناخرد  يریقف  راطفا  ماگنه  هب  زور ، نیتسخنرد  هدش و  هتفریذپ  نانآرذن  دنریگب ، هزور  ، زور هس  هک  دندوب  هدرک  رذن 
هناخرد رب  یمیتی  ریقف  ياج  هبو  دـش ، رارکت  نایرج  نیا  زین  مود  بش  دـندرک . راطفا  بآ  ابو  هداد  وا  هب  ار  دوخ  ماـعط  یگمه  درک . ماـعط 

راـهچ نیا  نأـش  رد  تفرگ . ماـجنا  زین  راـک  نیمهو  داتـسیا ، هناـخرد  رب  يریـسا  موـس  بش  دـیدرگ ، رارکت  زین  لـبق  بـش  راـثیاو  داتـسیا ،
اتو هدش  عورش  متفه  هیآ  زا  تایآ  نیا  دیدرگ ، لزان  تسا  یتأ  له  هروسرد  هک  یتایآ  دنتفای ، تسد  راثیا  هلحرم  نیرخآ  هب  هک  راوگرزب ،
ِهّللا ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اّمنإ  ًاَریِـسأو *  ًاَمِیتَیَو  ًاَنیِکْـسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطیو  : ) میزادرپ یم  هیآود  همجرتو  لقن  هب  امو  . دراد همادا  هیآ 22 

، دـنهد یم  ریـساو ، میتیو ، هراچیب ، هب  نآ ، هب  زاین  نیع  رد  ار  دوخ  ياذـغ  ناـنآ  ( » هیآ 8و9 / ناسنا هروس  () ًاروُکُـشال َو  ًءازَج  مُْکنِم  ُدـیُرن  ال 
ر ــ ثو هیآ کـ 5 ـ  میهاوخ .» یمن  یساپسو  شاداپ  امش  زاو  مینک  یم  ماعطا  ادخ  ارب ي  ار  امش  ام  دنیوگ  یمو 

َکِّبَِرل ِّلَصَف   * َرثوُْکلا َكاَْنیَطْعأ  ّانإ  :) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا . رثوک  هیآ  نآو  میوش  روآ  داـی  ةدیـصقلا » تیب   » ناونع هب  ار  یمراـهچ  هیآ 
تسا عوطقم  وت  يوگدب  نمشد  لسنو  نک . ینابرقو  رازگب  زامن  ادخ  يارب  میداد . ار  یناوارف  ریخ  وت  هب  ام  ( » ُرَْتبألا َوُه  َکَِئناَش  َّنِإ   * ْرَْحناَو

تسا .» یقاب  تمایق  زور  ات  وت  لسنو 
هحفص 122  -------------- 

هب ام  هک  دوش  یم  روآ  دای  نایوگدب  هشیدنا  ّدر  رد  دنوادخ  دندیمان ، یم  لسنلا ) عوطقم  « ) رتبا  » ار ربمایپ  لئاو ، نب  صاع  دننام  نایوگدـب ،
ياراد ، وتو  ) تسا رتبا »  » وت يوگدـب  نمـشد  دـیامرف : یم  هک  هیآ  رخآ  یهاوگ  هب  تسا  ریثک » لـسن   » نآ زا  دوصقمو  میداد  ریثک » ریخ  ،» وت

، هدنام یقاب  ارهز  شرتخد  هیحان  زا  وا  لسن  اهنتو  درکن ، ادیپ  یلسن  رگید  رتخد  هس  زا  یمارگ ، ربمایپ  میناد  یم  یگمه  یشاب .) یم  رثوک » »
هب راصعا  زا  يرایـسبرد  ربمایپ  نادـنزرف  هکنآ  اـب  . تسا سوسحمو  سوملم  ناـگمه  يارب  هک  تسا  نآرق  یبیغ  راـبخا  زا  یکی  هیآ ، داـفم 

یمارگ لوسر  هدرتسگ  لسنزورما  ناهج  فصولا  عم  دنا ، هدیشون  تداهش  ماج  یعمجو  يدرف  تروص  هب  یسابعو ، يوما  نادّالج  هلیـسو 
ادـخ هک  تسا  نیا  دوصقم  : دـسیون یم  رثوک  هروس  زا  ثحب  ماگنه  هب  دوخ ، ریـسفترد  يزار  رخف  دـنک . یم  سمل  ناهج  راطقا  مامترد  ار 
ۀیُما ینب  نم  قبی  ملو  ، مهنم ءیلتمم  ملاعلا  مث  ، تیبلا لهأ  نم  لتق  مکرظناف  : » دیازفا یم  هاگنآ  دنک . یم  ظفح  نامز  لوط  رد  ار  ربمایپ  لسن 

ۀّیکزلا سفنلاو  مالـسلا ) ) مهیلع   ) ) اضّرلاو مظاکلاو  قداصلاو  رقاـبلاک  ءاـملعلا  نم  رباـکألا  نم  مهیف  مکرظنا  مث  هب  أـبعی  دـحأ  اینّدـلا  یف 
رکذ لباق  هک  یسک  هیما  نادناخزا  یلو  ، تساهنآ زا  ولمم  ناهج  زابو  دنا  هدش  هتـشک  ربمایپ  تیب  لها  زا  دارفا ، ردقچ  رگنب  (. » 1 «) مهلاثمأو
مظاک ترضحو  قداص  ترضح  رقاب ، ترـضحدننام  تسه  ربمایپ  تیب  لها  نایمرد  یگرزب  ياملع  هچ  هک  رگنب  هاگنآ  تسا ، هدنامندشاب 

مهدزناپ نرق  لیاوارد  نونکا  ام  دیوگ : یم  مشش  نرقرد  ار  نخس  نیا  يو  نانآ .» دننامو  هیکز  سفنو  مالسلا ـ ) مهیلع  ( ـ  اضر ترـضح  و 
هدنشخرد لسن  دهاش  هریغو  ناریاو  هیکرتو  تاماشو  ناتسبرع  هب  دسرب  ات  هتفرگ  ریازجلاو  سنوتو  برغم  زا  مالـسا  ناهجو  میتسه  يرجه 

یگمهو  میشاب  یم  ادخ  لوسر 
--------------

. 1308 رصم ، ج8،ص498 ط  بیغلا ، حیتافم   . 1
هحفص 123  -------------- 

و ــ گُلاو هوُسا  ارهز  َْرثوَْکلا .» َكاْنیَطْعأ  ّانإ  : میِظَْعلا ّیلْعلا  ُهّللا  َقَدَص  : » مییوگ یم 
نآرق . دننک یقلت  یگدنزرد  وگلا  نیرتهب  اروا  دیاب  نانز  همه  هک  دزاس  یم  انشآ  ییوگلاو  هوسا  اب  ارام  ارهز  ترضح  یناگدنز  اب  ییانشآ 
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رگید درف  ودو  تداعـسو  تلیـضف  يوگلا  اهنآ  زا  نتود  هک  درب  یم  مان  نز  راـهچ  زا  دـنک ، یم  حرطم  وگلاو  هوسا  ناـنز  يارب  هک  هاـگنآ 
تلیـضف دروم  رد  ار  ارهز  ندوب  هوسا  هاگنآ  میرب . یم  مان  نز  راهچ  نیازا  لامجا  روط  هب  ام  کـنیا  دـنا . هدوب  یتخبدـبو  تواقـش  يوگلا 
نتسیزاما دنتـسیز ، یم  یحو  توبن و  هناخ  رد  هکنیا  اب  دنا . طولو  حون  نانز  تبکنو ، یتخبدب  يوگلاود  نآ  مینک . یم  حرطم  تداعـسو ،

نیا زا  دندرک . یم  تنایخ  نانآ  هبو  دندوبن  وسمه  دوخ  نارهوشاب  اریز  حور ، ود  یگدنز  هن  دوب ، رگیدکی  رانک  رد  مسج  ود  نتـسیز  اهنآ 
ْنِم ِْنیَْدبَع  َتَْحتاتَناک  ، طُول  َ ةأَْرماَو حُون  َةأرما  اوُرَفَک  َنیِذَِّللًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دندرکن ، ادیپ  خزود  زج  یماجنارس  تهج 

طولو حون  نانز  نارفاک  يارب  دنوادخ  ( » 9  / میرحت ( ) َنِیلِخاَّدلا َعَم  َراَّنلا  َالُخْدا  َِلیقَو  ًاَْئیَـش  ِهّللا  َنِمامُْهنَعاِینُْغی  ْمَلَفامُهاتَناخَف  نیِِحلاصاندِابِع ،
اردوخ نارسمه  دنتـسناوتن  نانآ  نارهوش  دندرک ، تنایخ  نانآ  هباما  دندوبام ، حلاص  ناگدنبزا  هدنب  ود  رایتخارد  رفن  ود  نیا  دنز . یم  لثم 
رسمه هیسآ  یتخبـشوخو ، تداعـس  يوگلا  ود  نآ  اما  دیوش » شتآ  دراو  نایخزود  هارمه  دش : هتفگ  اهنآ  هب  دنهد . تاجن  خزود  شتآ  زا 

، تشادن اتمه  تمعنو  هافرو  یگرزبو ، تزع  رظنزاو  دوب ، رصم » هکلم   » هکنیا اب  تسخن ، يوناب  تسا . یسیع  ترـضح  ردام  میرمو  نوعرف 
مامتاب  ار ـ  یسوم  توعد  دش  نشور  وارب  تقیقح  یتقو 

هحفص 124  -------------- 
رـسمه هب  هک  يا  هقالع  مامتاب  دیزرل ، تخـس  وا ، کی  هرامـش  نمـشد  هب  رـسمه  شیارگ  زا  نوعرف  تفریذپ ـ  تشاد  ربرد  هک  ییاهرطخ 

لفاغ یلو  دیشک . خیمراهچ  هب  رهش  نادیمرد  ارواو  تفرگ ، هدیدان  دوخ ، نیغورد  یـشورف  ییادخو  تیهولا  ظفح  هار  رد  ار  همه  تشاد ،
تساوخردو : دیوگ یم  نینچ  وا  هرابرد  نآرقودیناشوپ  لمع  هماج  دوخ ، دحومو  نمؤم  رسمه  ياهوزرآ  زا  یکی  هب  لمع  نیا  ابوا  هکنآزا 

ْنِم ِینَّجنَو  ِۀـّنَجْلا  ِیف  ًاْتَیب  َكَدـْنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاَق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َةأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـضَو  : ) دـنک یم  سکعنم  زین  ادـخ  زا  ار  وا 
دوش یم  روآدای  هنومن  نز  ناونع  هب  ار  نوعرف  رـسمه  نامیا ، اـب  دارفا  ياربادـخ  ( » 11/ میرحت () َنیِِملاَّظلا ِموَْقلا  َنِم  ِینَِّجنَو  ِِهلَمَعَو  َنوَـعِْرف 

تـشز رادرکو  نوعرف  زا  ارمو  نکانب ، تشهب  رد  يا  هناخ  دوخ ، دزنرد  نم  يارب  اراگدورپ  : دومن زاین  زار و  نینچدوخ  يادخ  اب  هک  هاگنآ 
يوناب تسا . هنادواج  یگدنزو  تایح  نآ  لد  رد  هک  یگرم  دنک . یم  وزرآ  ار  گرموا  شخب .» ییاهر  راکمتـس  مدرمزاو  هدـب ، تاجن  وا 

ار لیئربج  لّثمت  هثداحودنک  یم  هیکتوا  ینمادکاپ  تفع و  يور  نآرقو  . تسا مالسلا ) هیلع   ) حیسم ترضح  ردام  نارمع ، رتخد  میرم  مود 
فیفع ینز  نـم  دـیوگ : یمو  درب  یم  هاـنپ  ادـخ  هـب  هـظحل  ناـمهرد  وا  یلو  دوـش ، یم  روآداـی  وا  رباربرد  اـبیز  ناوـج  کـی  تروـص  هـب 
هنومن نز  نیا  هرابرد  نآرق  مشخبب . يا  هزیکاپ  دنزرف  وت  هب  هک  متسه  وت  راگدرورپ  روآ  مایپ  نم  هک  دونش  یم  ییادن  هاگان  ( 1) منمادکاپو

َنِم َْتناــکَو  ِهـُِبتُکَو  اــهِّبَر  ِتاــِملَِکب  ْتَقَّدـَـصَو  اــنِحوُّر  ْنـِم  ِهِیفاــنْخَفَنَفاهَجْرَف  ْتَنـَـصْحَأ  ِیتَّلا  َنارْمِع  َتَْـنبا  َمَـیْرَمَو  :) دــیامرف یم  نـینچ 
( 12/ میرحت () َنِیِتناْقلا

--------------
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هحفص 125  -------------- 
امو تشاد ، هگن  كاـپ  اردوخ  ناـماد  هک  نارمع  رتـخد  میرم  دوش . یم  روآ  داـی  ناـمیا  اـب  دارفا  يارب  هنوـمن  نز  ناوـنع  هب  ار  میرم  ادـخ  »
نانز نیرت  تلیـضف  اب  ارهز  دوبادخ . عیطم  ناگدـنب  زاو  درک ، قیدـصت  ار  وا  ياهباتکو  راگدرورپ  نانخـس  وا  میدـیمد . وا  رد  دوخ  حورزا 

تسا ناهج 
، دراد رارق  نز  ود  نیا  فیدررد  هک  تسا  ناـهج  هنوـمن  نز  نیموـس  یمارگ  ربماـیپ  تخد  میدـش ، انـشآ  هنوـمن  نزود  نیا  اـب  هک  نوـنکا 
ام :» دیوگ یم  هشیاع  تس . ارهز  شرتخد  اهنآزا  یکی  هک  دنرفن  راهچ  تشهب ، نانز  نارورس  دومرف : ربمایپ  هک  میدش  روآ  دای  هتشذگردو 

دیز نب  نسح  مالـسا .» ربمایپ  شردـپ  زج  متفاین  همطاف  زا  رتـالابو  رترب  ار  یـسک  نم  ( » 1 ...«.) اهِیبَأ ریَغ  ِۀَـمِطاف  ْنِم  ْلَْضفَأ  ُّطَق  ًادَـحَأ  ُتیأَر 
ایآ تسا ، تشهب  لها  نانز  رورـس  همطاف  تسا : هدومرف  یمارگ  ربمایپ  هکنیا  مدرک : لاوئـس  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  : دیوگ یم  راطع 
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ناگتـشذگ زا  تسا ، تـشهب  لـها  ناـنز  نـیرترب  همطاـف  یلو  دوـب ، نـینچ  مـیرم  دوـمرف : خـساپرد  وا  دوـب ؟ دوـخ  ناـمز  ناـنز  نـیرترب  وا 
مالسلا ) اهیلع   ) ار ـــ هز ـت  مصعو تفع  (. 2) ناگدنیآو

تحاـصف ، بلق توقو  تعاجـش  شنادو ، ملع  تفعو ، تمـصعرد  وا  دوـش . حرطم  اـجنیارد  هک  تسین  اـت  ود  یکی  ارهز  لاـمکو  تلیـضف 
تسا . ینمادک  اپو  تفع  روآ  دای  اج  همه  ارهز  مان  یلو  تشاد ، رارق  یلاع  سب  يا  هجردرد  مالک ، تغالبو 

--------------
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هحفص 126  -------------- 
، فیاظو ماجناو  تمدخ  يراگزیهرپ ، اوقت و  شنادو ، ملع  ندرب  الابرد  ار  دوخ  تیـصخشو  دنزاس ، دوخ  وگلا ي  اروا  دیاب  ناملـسم  نانز 
ار ام  نوگانوگ  قرط  زا  دنا  هتساوخو  دنا  هدوب  ناناملسم  یمالسا  تیوه  خسم  رکف  هب  ناهج ، گرزب  ياهتردق  زاب ، رید  زا  دننک . وجتـسج 

کی رامعتـسا  دنرادرب . نایمزا  دراد ، رارق  نانآ ، نوزفا  زور  عماطم  رباربرد  هک  ار  يدس  نیرتگرزب  هجیتن  ردو  دنزاس ، هناگیب  دوخ  نییآ  زا 
. دنروآرد هشیر ا ي  یب  ياهچراق  تروص  هب  ار  اهنآو  هدرک  عطق  هتشذگ  زا  ار  اهنآ  قیالع  هک  ددرگ ، یم  ناسآو  لهس  یتروصرد  تلم ،

هداد ناگناگیب  هطلـس  رباربرد  تمواقمو  تابث  نامرف  دوخ  ناوریپ  هب  هک  تسا  مالـسا  يورین  دسرت ، یم  نآزا  ناهج  هک  یتردق  نیرتگرزب 
يدـحإ  » ار تداهـشو  تایحو  ، دیاتـس یم  ینید  ياهنامرآو  ظفح  قیرطرد  اررگداهجوداهج  دـناد ، یم  دوخ  ساـسا  ار  يریذـپان  هطلـسو 
رامعتسا ناحارط  هدرب  یپ  تقیقح ، نیا  هب  دنتسه ، یبرغ  رگ  رامعتسا  ياهورین  ناماگـشیپ  هک  ناسانـش  رواخ  دنک . یم  دادملق  نیینـسُحلا »

زا نارتخدو  ناناوج  یگناگیب  هک  دنتشاد  ناعذا  دندوب ، هتخومآ  یمالسا  سلدنا  رب  طلـست  زا  هک  يا  هبرجت  ابو  دنا ، هتخاس  هاگآ  نآ  زا  ار 
رازبا زا  یکی  هورگود ، نایم  طرش  دیق و  یب  ياهشزیمآ  هب  توعدو  نانآ  نایمرد  ءاشحف  داسف و  جیورتو  نآ ، شخب  تایح  میلاعتو  مالسا 

یباجح یب  جیورت  اهنآ  زا  یکی  هک  دـندش  دراو  ینوگانوگ  ياههار  زا  یلک ، حرط  نیا  ندرک  ادـیپ  يارب  ، تهج نیازا  تساهنآ ، رب  هطلس 
تسا نز  تشرس  ءزج  ینمادکاپو  تفع  تسا . هدوب  ناملسم  نارتخدو  نانز  نایمرد 

نز تشرـس  تقیقح  ردو  ، دـشاب وا  شنیرفآ  قباطم  دـیاب  نآ ، زا  سپ  اـی  ییوشاـنز  زا  شیپ  هاوخ  نز ، یگدـنز  يارب  يزیر  هماـنرب  عونره 
تساوخ  تقباطمو  درک  یسررب  دیابار 

هحفص 127  -------------- 
ارگ تفع  تسخن ، زور  زاو  هتخیمآ  مهب  نز  شنیرفآ  اب  ینمادکاپو  تفع  هک  تسین  وگتفگو  نخـس  ياج  1 ـ تخیر . همانرب  وا  يارب  نآ ،

نیتـسخنرد یکاـپو  تـفع  هـب  نز  رهاـظت  یگدـنز ، تـسخن  ياـهزوررد  هاـنگ  زا  وا  ترفنو  هناـموصعم ، ياـه  هاـگن  تـسا . نمادــکاپ  و 
یگژیو نیا  اب  ار  وا  نارگید  مهو  تسا  نآ  ناهاوخ  دوخ  مه  هک  دراد  يدنلبو  میظع  هاگیاج  نزرد ، تفع  هک  تسا  نآ  هناشن  اهدروخرب ،

هب یهتنم  ماجنا  رـس  هک  هچنآو  دریگ  تروص  تفع  ظفح  بوچ  راچرد  دیاب  نز  یگدنز  ياه  همانرب  مامت  ساسا ، نیا  يور  دنهاوخ . یم 
ارآ لد  ًاتاذ  یناوج ، نینـسرد  نانز  هک  تسین  یکـش  ددرگ . فذح  وا  یگدنز  زا  دـی  اب  ددرگ ، یم  عورـشمان  ياهـشزیمآو  هانگو  یکاپان 
یلو دننک ، یم  ادیپ  رگیدکی  هب  تبسن  یصاخ  ششک  دنراد ، يدنمورین  یسنج  هزیرغ  هک  ینادرم  اب  دروخرب  نیتسخن  ردو  دنتـسه ، ابرلدو 

، شنیرفآ تسدو  تسا ، ییوشانز  ساسا  ششکو ، هبذاج  نیا  هک  تسا  تسرد  تسین . نز  صخألاب  نیفرط و  دوس  هباج  همه  شـشک  نیا 
رـشب لسن  هجیتنردو  دـنهد ، لیکـشتار  هداوناخ  ینعی  هعماج  ياه  هتـسه  نیتسخن  نآ ، هیاسرد  ات  هدروآ  دـیدپ  ود  نآ  نایم  ار  بذاجت  نیا 

یلو دــشاب ، راد  نتــشیوخ  يدراوـمرد  تـسا  نـکمم  دوـش ، رهاـظ  يدرف  ره  رباربرد  ییاــبرلد ، نـینچ  اــب  وا  رگا  یلو  دــنامب ، ظوـفحم 
طلسم دوخ  سفن  رب  راد ، نتـشیوخو  دنمورینو  يوق  نانز  رگاو  دوش . یم  دوشب ، دیابن  هچنآو  ددرگ ، یم  وربور  تسکـش  اب  رگیددراومرد 

يارب ششوپ  هلأسم  ینامسآ  عیارشرد  ساسا ، نیا  يور  2 ـ دنتسین . راد  نتشیوخو  هدوبن  ناسکی  رکفو  تیصخش  رظن  زا  نانز  همه  دنـشاب ،
دنک . کمک  هداوناخ  داینب  میکحت  هب  قیرط ، نیا  زاو  هتخاس  دودحم  دوخ  رهوشو  مراحم  هب  اروا  ییارآ  لد  ات  هدوب  حرطم  نز 
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هحفص 128  -------------- 
یم یهاوگ  زین  نآ  رب  دوهی  دوملتو  تسین ، یفازگ  نخـس  هدوب ، لصا  کـی  نز ، يارب  شـشوپ  هلأـسم  ینامـسآ ، عیارـشرد  میتفگ  هک  نیا 

نادرم رباربرد  نازینک ، زج  هب  نانز ، دنتـشاذگیمنو  دـندوب  هتفاـیرد  هعلاـطمو  یـسررب  اـب  ناـهج ، نادـنمدرخ  ار  هلأـسم  نیا  یتح  (. 1) دهد
نانآ هب  زگرهو  دندمآ  یمن  نوریب  هناخزا  راد ، شوپور  ناور  تخترد  زج  صخـشتم ، نانز  نایناساس ، هعماجرد  دننک . ییامندوخ  هناگیب ،
روط هب  نز  تروص  هدنام  ياج  رب  ناتساب  ناریازا  هک  ییاهـشقن  رد  یتح  دنـشاب . هتـشاد  ترـشاعم  نادرم  اباراکـشآ  دش ، یمن  هداد  هزاجا 

نآ هتبلا  3 ـ (. 2) دننک ییاریذپ  دوخ  هجاوخ  نانامهمزا  دندوب  راچان  نوچ  دنتـشاد ، يرتشیب  يدازآ  نازینک ، طقف  دوش ، یمن  هدـید  حـضاو 
، دوش یم  هدید  نز  يارب  ناتساب  ناریا  رد  هک  ییاهیریگ  تخس  زا  یخرب  ای  دراد ، دوجو  نز  ششوپ  هب  تبسن  دوملت  رد  هک  يریگ  تخس 

شزیمآزا يریگولجو  نز  هداس  ششوپ  هک  تسا  نیا  تسا ، ملسم  هچنآ  یلو  دوش ، یم  باسح  طارفا  عون  کیو  هدوب  موکحم  مالـسا  رد 
راـک زکارمو  تارادا  رد  وا  ییارآ  دوـخو  یگنهربو  دـنک ، یم  یناـیاش  کـمک  وا  یکاـپو  تفع  هب  ، هناـگیب نادرمو  ناـناوج  اـب  وا  هنادازآ 

ریجنز هن  تسوا ، تفع  ظفح  يارب  طقفو  طقف  شـشوپ ، مازلا  نیا ، رب  اـنب  4 ـ درادن . يا  هجیتن  ناناوج ، یـسنج  کیرحت  زج  اههاگرذگو ،
وا يور  هب  لماکت  ياههار  همه  هک  یلاحرد  هکلب  تسا ، وا  يرنهو  یملعو  يرکف  لـماکت  ربارب  رد  يدـس  هنو  وا  ياـپو  تسد  رب  یتراـسا 

دورب ، تسد  زا  رگا  اریز  دریگ ، تروص  تفع ، مان  هب  وا  ياهبنارگ  رهوگ  ظفح  بوچ  راچرد  دیاب  یگمه  یلو  تسا ، زاب 
--------------
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هحفص 129  -------------- 

نیمه ياربو  . دـیارگ یم  یگدیـشاپ  يدرـس و  هب  يدـنا  زا  سپ  ای  ددرگ ، یمن  لیکـشت  هداوناخ  مرگ  طـیحمو  دـشاپ  یم  یگدـنز  هزاریش 
یم نشور  ار  قیاقحو  دیوگ  یم  نخـس  ام  اب  ماقراو  رامآ  زورما ، ( 1  .) دندش یم  يرادـهگن  هناخرد  نایناساس  هرودرد  ینوناق  نانز  تهج 

ناـنز يدازآ  هب  طوبرم  طـسوتم ، تاـقبط  یتـحو  هفرم  تاـقبط  رد  قـالط  ینوزف  مظعا  تمـسق  دـنادن  هک  تسا  یـسک  هچ  زورما  دزاـس .
نارـسمه زا  کیرهو  هدـییارگ ، یتسـس  هب  هداوناخ  طیحم  رب  مکاح  ياـه  هقـالع  يدازآ  نیا  هیاـس  رد  اریز  تساـهنآ ، یگدـنز  طـیحمرد 

ناناوج و نایم  رادیاپ  تروص  هب  هک  تسا  یجاودزا  رتمکو  تسا  نازرل  تسس و  ًالماک  هداوناخ  داینب  برغرد ، دنتفا . یم  يرگید  رکفرد 
مکاح ناناوج  نارتخد و  نایم  هک  تسا  يدازآ  ياهشزیمآ  نآ ، للع  زا  یکیو  دنوش  یم  ادج  يدنا  زا  سپ  ًابلاغو  دنام ، یم  یقاب  نارتخد 

جراـخرد ناـنز ، ياربو  هتفرگ  رظنرد  ار  هعماـج  ریخو  حالـصو  نز  شنیرفآ  دوـخ ، ياهروتـسد  هیلک  رد  مالـسا ، سدـقم  نییآ  5 ـ تسا .
گنهآمه نورب  تفع  اب  دوش ، یم  ظفح  يراوید  راهچ  هلیسو  هب  هک  هناخ  نورد  تفع  ات  تسا ، هدرک  بیوصت  ششوپ  یگدنز ، هدودحم 

نیرتهب دوخ ، نانخـسرد  یمارگ  ربمایپ  دـنریگن ، يا  هرهب  نآزا  نانآ  ریغو  هدوب  مراحمو  نارهوش  نآزا  وا ، ییارـالدو  نز  ییاـبیزو  دـشاب ،
رثارب دـشاب ، ایح  ابو  فیفع  . درادـب تسود  ارواو  درواـیب ، دـنزرف  رهوش ، يارب  هک  تسا  ینز  ناـنز ، نیرتهب  : دـنکیم فیـصوت  نینچ  ار  نز 
عونره زاو  دـنک ، تنیز  دوخ  رهوش  يارب  اهنتو  دـشاب ، نتورف  رـسمه  هب  تبـسنو  هدرک ، ظفح  هناـخ  طـیحمرد  اردوخ  تزع  کـین ، راـتفر 

اروا  نامرفو  دونشب  ار  رسمه  نخس  دنک . يراد  دوخ  نارگید  يارب  ییابرلد  ییارالد و 
--------------

،ج10،ص233 . نایناساس هعماج  ، نایناریا  . 1
هحفص 130  -------------- 

دیاـب نآ ، رباربرد  زین  رهوـشو  تسین  هفرط  کـی  قـح  نیا  هک  دوـشن  هابتـشا  (. 1) دـهد ماجنا  اروا  ياه  هتـساوخ  وا  باـیغردو  دـنک  شوگ 
اب نآزا ، مالـسا  هک  تسا  مکاح  مالـسا  رظن  زا  درمو  نز  نایم  لباقتم  قوقح  کی  تسردودرادب  لوذـبم  دوخ  رـسمه  ربارب  رد  ار  یقوقح 

فیاظو رباربرد  تسرد ، نانآ  ( » 228  / هرقب ( ) ِفُوْرعَْملاب َّنِْهیَلَع  يذـّلا  ُْلثِم  َّنَُهلو  : ) دـیامرف یم  هک  اجنآ  هدروآ ، ریبعت  هدرـشف  هلمج  کی 

( مالسلا مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  یناگدنز  هب  یهاگن  یمالسا و  دیاقع  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


نانز هک  دـش  هاگآ  یتقو  مالـسلا ، ) هیلع   ) نانمؤم ریما  نادـحوم  ياوشیپ  دوش .» راتفر  نانآ  اب  یکین  اـب  دـیابو  دـنراد  زین  یقوقح  شیوخ ،
ْمُکءاِسن ّنأ  ُتئُِّبن  : » دومرف نینچ  دوخ  ینارنخـس  رد  دـننز ، یم  هنت  نادرم  هب  هکدـنور  یم  هار  يا  هنوگ  هب  رهـش  نابایخ  هچوکرد و  هفوک ،

مرـش ایآ  دـننز . یم  هنت  نادرم  هب  اههاگرذـگ  رد  امـش  نانز  هک  دـنا  هداد  شرازگ  نم  هب  ( » 2 ...«) نوُحَتْـسَت امَأ  . ِقیرَطلا یف  َلاجّرلا  َنِْعفاُدی 
دنمونت نادرم  اب  دنورب و  رازاب  هب  ناتنانز  هک  تسین  امـش  گنن  دینک ، یمن  مرـش  ایآ  :» دومرف مدرم  هب  يرگید  نانخـس  ردو  دـینک »...؟ یمن 

راک و زا  عنام  اهنت  هن  نانز ، ششوپ  هک  درک  تباث  یمالسا  يروهمج  ماظن  ( 3 (»؟ دننک گنت  رگیدکی  رب  ار  اج  هدش و  وربور  تسوپ  دیفس 
لاح نیعرد  و  دـهاکب ، یباجح  یب  دـسافم  زا  دـناوت  یم  شـشوپ ، نآ  وترپرد  نز  هکلب  تسین ، بسانم  لغاشمرد  نانز  شـالتو  شـشوک 

زغم ، یب  ياه  هدورسو  لذتبم ، ياه  راعش  اب  هتسویپ  وج ، هنتفو  ضرغم  دارفا  هتبلا  دهد . ماجنا  زین  اردوخ  یعامتجا  فیاظو 
--------------

ص174 . ج14 ، ۀعیشلا ، لئاسو   . 3 ص174 . ج14 ، ۀعیشلا ، لئاسو   . 2 ص14 . ج14 ، ۀعیشلا ، لیاسو   . 1
هحفص 131  -------------- 

اهراعـش نیا  هک  دنناد  یم  دنمدرخو ، لقاع  نانز  یلو  دنا ، هتفگ  دنیوگب ، دـیابن  هچنآ  دروم  نیاردو  هتفرگ  هرخـسم  داب  هبار  نانز  شـشوپ 
خیرات رد  ام  تسا . نز  يونعمو  یحور  لماکت  تسین ، فده  نانآ  يارب  هچنآو  تسا ، يراب  دـنب و  یبو  ییارگ  هزره  هب  توعد  عون  کی 

هدـش تبث  اهنآ  یماسا  لاـجر  ياـهباتک  رد  دـنا و  هتخومآ  ثیدـح  موصعم ، ناـیاوشیپو  ادـخ  لوسر  زا  هک  میراد  یهاـگآ  ناـنز  مالـسا ،
نبا هدرک و  طبض  ار  نانآ  ياهینارنخس  نوتمو  تایصوصخ  خیرات ، هک  دندوب  ینارونخس  نمادکاپ  نانز  نایمرد  خیرات  لوط  رد  (. 1) تسا

هب یباتک  برع ، دنمـشناد  ۀـلاّحک » اـضر  رمع   » ًاریخاو تسا ، هتـشاگن  ءاـسنلا » تاـغالب   » ماـن هب  هراـب  نیارد  یباـتک  ياـفوتم 303 ، روفیط ،
ییاهباتکزین یـسراف  نابز  ردو  دـنهد . یم  لیکـشت  نمادـکاپو  فیفع  ناملـسم  نانز  اراهنآ  مظعا  تمـسق  هک  هتـشاگن  ءاسنلا » مالعأ  » ماـن

(. 2) دزاس نشور  ام  يارب  نرق  هدراهچ  لوط  رد  ار  نز  هچخیرات  دـناوت  یم  مادـکره  هک  هدـش  هتـشون  یمالـسا  تیـصخش  اب  نانز  هراـبرد 
مالسلا ) اهیلع   ) ار ـــ هز تشذگرد 

زور جـنپو  دون  ای  جـنپ ، داتفه و  ترجه ، مهدزای  لاسرد  یگلاس  نس 18  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  ماـجنارس 
هب ناج  دوب ، وا  هناخ  هب  نابلط  ایند  زا  یهورگ  زواجتو  تما ، ياهی  رهم  یب  لولعم  هک  دـتمم  يراـمیب  زا  سپ  شردـپ ، تشذـگرد  زا  سپ 

تما ياهیرگمتـسو  اهیرهم  یب  رب  دـهاوخب  دـنچره  ناسنا  دیـشون . تداهـش  ماج  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ریبعت  هب  درپس و  نیرفآ  ناـج 
شومارف  ار  ربمایپ  راگدای  هناگی  تیمولظم  دناوت  یمناما  دنک ، یشوپ  هدرپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  نادنزرف  رب  یمالسا 

--------------
ۀعیرشلا . نیحایر   . 2 دوش . هعجارم  ءاسن  شخب  موسدلج ، لاقملا  حیقنت  هب   . 1

هحفص 132  -------------- 
کی اب  تسناد  یم  دوخ  نت  هراپو  هدرک  شرافس  مدرم  هب  ار  وا  ًارارک  یمارگ  ربمایپ  هک  يرتخد  دنک . هیجوت  ای  دریگب  هدیدان  ار  نآو  دنک 
وارب ادخ  دورد  (. 1) دـش هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخرد  متـشه  ماما  لقن  هبو  تشذـگرد  دوخ  هناخرد  اـفو ، یب  دارفا  رب  مشخو  رهق  ناـهج 

هک میفرتعم  ام  دوش . یم  هدنز  ادخ  نامرف  هب  هک  يزورو  تسب ، رب  ناهج  زا  مشچ  هنادیهـش  هک  يزورو  دوشگ ، ناهج  هب  هدـید  هک  يزور 
میتسناوتن هکنانچ  مینک  ادا  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  تخد  زا  یقح  نیرتکچوک  میا  هتـسناوتن  هاـتوک  راتـشون  نیارد 

تـسا هتـسیاش  اج  نیا  رد  یلیـصفت . ییانـشآ  هن  تسا  یلامجا  ییانـشآ  باتک  رد  فدـه  ًالوصاو  مییامن ، ادا  زینار  نایاوشیپ  رگید  قوقح 
زا رثأـتم  يارعـش  زا  یخرب  خـساپ  رد  بناـجنیا  تساوخرد  هب  هک  ار  یناوجخن  ياـقآ  باـنج  مزیزع  ردارب  تسود و  ینعم  رپ  زغن و  راعـشا 
نز يا  نزب  يوقت  تفع و  زا  مد  دنچکی ، نز ***  يا  نزب  اپ  سوه ، يادوس  رـس  رب  ناه ! مروایب . دنا ، هدورـس  دوخ  لام  رد  دوجوم  عضو 

رذـگب ز نک ***  اـهر  فـیرحت ، هشیپ  رنه و  ظـفل  نز  يا  نزب  ـالاو  تـمه  رنه و  زا  فرح ، دـبیزن ***  وـت  رب  يرنه ، یب  یتـمه و  نود 
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نز ***  يا  نزب  انعمب  يار  سوه ،
--------------

ءارهزلا ص461 . دلوم  لصف  ج1، یفاک ،  . 1
هحفص 133  -------------- 

نیا رـس  رب  اپ  رهاظت *** ؟ دیلقت و  نتفر و  دم  یپ  یک  ات  نز  يا  نزب  انیم  دـبنگ  هن  كرات  رب  تاهابم ***  رخف و  مَلَع  تلیـضف ، ملع و  زا 
دـص هدز  ام  لدـب  اوسر ، هماج  نیا   ) نز يا  نزب  الاب  تناماد ، یکاـپ  اـب  ار ***  دوخ  تمیق  ور  ـالاب ؟ ینز  هچ  نماد  نز  يا  نزب  اـپیب  هویش 
يا نزب  ایردب  راک ، نیا  رـس  رب  لد ، زورفیم ***  يور  يرگ ، هولج  زا  نک  زیهرپ  نز !) يا  نزب  اوسر  هماج  نیا  رب  كاچ  دص  كاچ *** 
يور وکن  هاگنآ  وش ، كاپ  شنموکین و  نز  يا  نزب  اـبیز » تریـس   » شوخ و يوخ  رب  گـنچ ***  ورب  وت  اـبیز » تروص   » دوبن یفاـک  نز 

وچ شوگ ، رد  نز  يا  نزب  ابیرف  ناطیـش  رـس  یتشم  تشم ***  ینزن  قفـشم  حصان  رـس  راهنز ! نز  يا  نزب  اهلد  هر  یکین  یکاپ و  اب  *** 
نز  يا  نزب  اپ  سوه  يادوس  رس  رب  ناه ! یقیدص ***  زغن  نخس  نک  رد 

هحفص 134 

موس لصف 

موس لصف 
( مالسلا هیلع   ) نسح ماما 

لاس ناضمر  كرابم  هام  همین  رد  ملـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هدـنخرف  دـنویپ  هویم  نیتسخن 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ هلیسو  دازون ، هب  طوبرم  یمالسا  بادآ  ریاسو  يراذگمان  مسارم  دوشگ . ناهج  هب  هدید  هنیدم  رهش  رد  ترجه ، موس 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  فرط  زا  دوبن  روهـشم  برع  ماوقا  نایم  رد  عقوم  نآ  ات  ایوگ  هک  نسح »  » مانو تفرگ  ماجنا  ملـسو ) هلآو 
دوخ راوگرزب  دـج  ( ، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تمظعرپ  نارود  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  (. 1) دش هدیزگرب  وا  يارب  ملـسو )

یهاتوک هلصاف  هبو  تفگ  تایح  دورد  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دوب  هلاس  تفه  ًابیرقتو  درکن  كرد  شیبب  ار  یلاس  دنچ 
ماما يو  ردارب  زینو  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  یلـست  لماع  هناگی  تسب . ورف  ناهج  زا  هدـید  زین  اـهیلع ـ  هّللا  مالـس  ارهز ـ  وا  یمارگ  رداـم 

ناشخرد هرهچ  شناد ، ملع و  ظاحل  زا  یناوج  نارود  زا  وا  دوب . مالسلا ) هیلع   ) یلع شردپ  رهمرپ  مرگ و  شوغآ  مالسلا ، ) هیلع   ) نیـسح
امهیلع  ) یلع نب  نسح  دـسیون : یم  دوـخ  خـیرات  رد  یطویـس » (. » 2) تفگ یم  خـساپ  مدرم  تالکـشم  هبو  تفر  یم  رامـش  هب  يزاـتممو 

هقالع درومو  هدنشخبو  ّیخس  نیتم ، رابدرب ، راقواب ، راوگرزب ، یصخش  وا  دوب ; یناوارف  یناسنا  لیاضفو  یقالخا  تازایتما  ياراد  مالـسلا )
(. 3) دوب مدرم 

--------------
ءافلخلا ص172 . خیرات   . 3 دوش . هعجارم  یفاک ج7ص33 عورف  هب  دروم  نیارد   . 2 راحبوش ج43ص253 . دیفم ص202 داشرا   . 1

هحفص 135  -------------- 
قافنا ادـخ  هار  رد  ار  شیوخ  ییارادو  لاوما  مامت  رابود  دوخ ، كرابم  رمع  لوط  رد  هک  تسا  یفاـک  نیمه  وا  یگدنـشخبو  تواخـس  رد 
یبتجم ماما  (. 1) تشاد هاگن  دوخ  يارب  ار  یمینو  درک  لذب  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  زا  یمین  دومرف ، میـسقت  مین  ود  هب  ار  دوخ  ییاراد  راب  هسو 

گنج ياه  ههبجو  مالسلا ) هیلع  )
هیلع  ) نانمؤمریما فرط  زا  لمج  گنجرد  وا  تشادن . هار  وا  دوجو  رد  میبو  سرتو  دوب  یتماهش  اب  عاجش و  درف  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما 

اب هک  هفوک  رادناتسا  دش ، رهش  دراو  وا  یتقو  دنک . توعد  سدقم  داهج  نیا  رد  تکرش  تهج  ار  مدرمو  دورب  هفوک  هب  دش  رومأم  ( مالـسلا
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، رادناتسا ياه  ینکشراک  دوجو  اب  نکیل  درک ، یچیپرـس  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  روتـسد  زا  تشادن ، یبوخ  طباور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
، ردپ رانک  گنج ... نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  (. 2) دنک مازعا  گنج  نادـیم  هب  ار  هفوک  مدرم  زا  رفن  رازه  هن  تسناوت  ترـضح  نآ 

یتخس تالمح  نمشد  هاپس  بلق  ربو  تفرگ  یم  تقبـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عاجـشو  روالد  نارای  زا  یتحو  دیگنج ، ههبج  مدقم  طخ  رد 
يارب ار  قارع  مدرم  دوخ  جـیهمو  روشرپ  نانخـس  اب  نیفـص  دربن  رد  هکلب  دوب ، ههبج  مدـقم  فص  رد  لمج  گنج  رد  اـهنت  هن  وا  درک . یم 

وا اـت  تساوخ  دوـخ  ناراـی  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  درک ، هلمح  نمـشد  هاپـس  بلق  رب  وا  یتـقو  درک ، توـعد  ماـش  هاپـس  یبوـکرس 
ود نیا  ندـش  هتـشک  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ لسن  ات  دـنراد  زاب  گنج  همادا  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  شرداربو 

(. 3  ) دوشن عطق  تیصخش 
--------------

هدبع .»  » عبط  ، هبطخ 202 هغالبلا  جهن   . 3 يرونید ص145 . لاوطلارابخألا   . 2 یبوقعی ج2ص215 . خیرات   . 1
هحفص 136  -------------- 

راوگرزب ردپ  لیاضف  هراب  ردو  تفر  ربنم  هب  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ملهچ ، لاس  ناضمر  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  تداهـشزا  سپ 
ربمایپ و نیشناج  ناونع  هب  مالسلا » ) هیلع   ) یلع نب  نسح   » ابو دنتـساخرب  هورگ  هورگ  هفوک  مدرم  عقوم  نیا  رد  درک ، داریا  يا  هباطخ  دوخ 
زا فرط  کی  زا  اریز  . دمآ رد  ینیع  بجاو  تروص  هب  شترـضح  رب  یمالـسا  هعماج  يرادمامز  قیرط ، نیا  زاو  دـندرک  تعیب  تما ، ربهر 

تعیب و مه  یفرط  زا  دوـب و  هدـش  بوـصنم  ماـقم  نیا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع صخـشو  ( ملـسو هلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دوـخ  بناـج 
هب هام  شـش  بیرقو  دریگ  تسد  هب  ار  ناناملـسم  روما  مامز  هک  دش  ببـس  رما  ود  نیاو  درک  مامت  وا  رب  رهاظ  هب  ار  تّجح  مدرم ، یگدامآ 

هیلع  ) یلع تداهش  ربخ  یتقو  اّما  دیامرف ، رداص  ار  مزال  تاروتسد  نارادشخب ، نارادناتـسا ، نارادنامرف ، هیلک  ربو  دزادرپب  نانآ  روما  هرادا 
نسحو دریگب  تسد  هب  ار  ناناملسم  رما  مامز  ات  درک  تکرح  هفوک  يوس  هب  مّظنم  یشتراو  نارگ  یهاپس  اب  هیواعم  دیسر ، ماش  هب  مالسلا )

اب حلـص  هار  شترـضح  ارچ  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هراب  رد  مهم  لاؤس  دزاس . میلـست  هب  راداو  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب 
نوماریپ هک  تسا  يا  هدرتسگ  عوضوم  دوخ  نیاو  دیزگرب ؟ ار  دربنو  گنج  قیرط  وا ، دنمجرا  ردارب  هک  یلاحرد  تفرگ ، شیپ  ار  نمـشد 

دای ًالبقو  میراگن  یم  هدرشف  تروص  هب  اج  نیا  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما حلص  ياه  هزیگنا  ام  . تسا هدش  هتشون  ییاه  هلاسر  اهباتک و  نآ ،
مه تسد  هب  تسد  دعاسمان ، طیارش  عاضواو و  دش  لیمحت  وا  رب  حلـص  هکلب  درکن  حلـص  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  میوش  یم  رروآ 
حلص نتفریذپ  زج  ترضح ، هک  يا  هنوگ  هب  تشگ  لیمحت  ماما  رب  يرورـض  هلأسم  کی  ناونع  هب  حلـص  هک  دروآ  دوجو  هب  یعـضوو  داد 

مالسا یجراخ  تسایـس  اریز  تشادن . حلـص  لوبق  زج  يا  هراچ  تفرگ ، یم  رارق  وا  طیارـش  ردو  دوب  وا  ياج  هب  سکره  دیدن و  يا  هراچ 
مالسا هب  دز  یم  گنج  هب  تسد  ترضح  رگاو  درک  یمن  باجیا  ار  گنج  وس ، رگید  زا  ترضح  هاپس  قارع و  یلخاد  عضوو  وس  کی  زا 

زا  يا  هدننکش  ياه  هبرض  هک  مور  يروطارپما  یجراخ ، تسایس  رظن  زا  دمآ . یم  دراو  یگرزب  تبرض  عّیشت  و 
هحفص 137  -------------- 

هاپس ییارآ  فص  زا  یتقو  مور  دنک ; یهدنامزاس  مالسا  نایک  هب  ار  يا  هدرتسگ  هلمح  ات  دوب  تصرف  یپ  رد  تشاد ، شرکیپ  رب  ناناملسم 
یمالسا روشک  مزاع  میظع  یهاپس  ابو  درمش  دوخ  دوصقم  يارب  تصرف  نیرتهب  ار  نآ  دش ، هاگآ  هیواعم  رکشلو  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما 

اب هک  تشادن  نیا  زج  يا  هفیظو  تسا  مالسا  ساسا  ظفح  وا  تلاسر  هک  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دننام  یـصخش  یطیارـش  نینچ  رد  دش .
هب مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  اب  حلص  دقع  زا  سپ  هیواعم  دسیون : یم  یبوقعی  دنک . عفد  مالسا  ناهج  زا  ار  گرزب  رطخ  نیا  حلص ، شریذپ 
مور زا  یمالـسا  روشک  رب  هلمح  دـصق  هب  یگرزبو  مظنم  هاپـس  اـب  مور  روطارپما  هک  دیـسر  وا  هب  یـشرازگ  ماـگنه  نیا  رد  تشگرب . ماـش 

هب رانید  رازه  دـص  لاس  ره  هک  دـش  راچان  هیواعم  دوبن ، مور  شترااب  هلباقم  ياراـی  ار  یمالـسا  تلود  ناـمز  نآ  رد  نوچو  هدرک  تکرح 
هدنرب یقرش  مور  روطارپما  داد ، یم  خر  يریگرد  هاپـس  ود  نایم  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  دنـس  نیا  (. 1) دزادرپب یقرش  مور  تلود 
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رقاب ماما  تهج ، نیا  زا  دش ، فرطرب  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  یشیدنا  رود  اب  رطخ  نیا  هیواعم . هنو  ( مالـسلا هیلع   ) یلع نب  نسح  هن  دوب ،
رظن زا  اـّما  (. 2 «) دش یم  مالـسا  هجوتم  یگرزب  رطخ  تفریذـپ ، یمن  ار  حلـص  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  رگا  :» دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  )

یبتجم ماما  نارای  مامت  ًالوا : اریز : دـید . هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  هیواعم  اب  حلـص  زج  اه  هار  مامت  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  یلخاد ، تسایس 
رگاو دنداهنن  نیمز  هب  هحلـسا  زگره  ترـضح  نآ  تفالخ  لاس  جنپ  رد  هک  دندوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع وا  ردـپ  نارای  نامه  مالـسلا ) هیلع  )

نیمز  هب  حالس  مه  يزور 
--------------

راونألا ج44 ص1 . راحب   . 2 یبوقعی ج2ص206 . خیرات   . 1
هحفص 138  -------------- 

ماما هاپس  رب  هداعلا  قوف  یگتسخ  عون  کی  ور  نیا  زا  دندش ، یم  رضاح  رگید  ههبج  ردو  هتفرگزاب  ار  دوخ  حالـس  زور  نآ  يادرف  دنداهن ،
لطاب اب  هزرابم  هب  ار  نانآو  دـناوخ  يزیگنا  ناجیه  هباطخ  دجـسم  رد  ماما ، دیـسر ، هفوک  هب  هیواـعم  هاپـس  تکرح  ربخ  یتقو  ودوب  مکاـح 

توکس نیا  درکن ، قیدصت  ار  وا  یـسکو  دندیزگرب  ار  توکـس  همه  دش ، غراف  دوخ  هباطخ  زا  یتقو  درک ; توعد  يراکادفو  ییابیکـشو 
زا سپ  ماجنارس  (. 1) دندناوخ تعاجش  دقافو  وسرت  یمدرمو  نیغورد  نامرهق  ار  قارع  مدرمو  دمآ  نارگ  ماما  يافوو  اب  نارای  زا  یخرب  رب 

دندرک یمن  زواجت  رفن  رازه  راهچ  زا  هک  دـندمآ  درگ  ۀَْـلیَُخن »  » هاگودرا رد  یهورگ  ماما ، ناراـی  زا  یعمج  ياـه  ینارنخـس  زینو  اـهتیلاعف 
عون کی  تموکح  زا  هک  یلاح  ، عیاقو نیا  دـنک . مازعا  هاـگودرا  هب  ار  يرگید  هورگو  دـیامرف  يددـجم  ینارنخـس  زاـب  دـش  راـچان  ماـماو 

رایسب ماما  هاپس  ءاضعا  ًایناث : دوش . زوریپ  حتاف و  گنج  ههبجرد  تسناوت  یمن  یهاپس  نینچزگرهو  دوب  ماما  هاپس  رب  یگدرسفا  یگتـسخ و 
ار ماما  هاپـس  تشاد . یفده  دوخ  يارب  مادکره  هک  يرـصانع  دوب ، هتفای  لیکـشت  داضتم  رایـسب  رـصانع  زاو  دوب  مجـسنم  ریغو  گنهامهان 

دربن هدامآ  ناج  دحرـس  اـت  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضحو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  نیتسار  ناراـی  :1 داد : یم  لیکـشت  ریز  رـصانع 
هیلع  ) یبتجم ماما  اب  یتسود  يارب  هن  دندوب ، هدرک  تکرـش  ماما  هاپـس  رد  هیواعم  اب  ینمـشد  لیلد  هب  هورگ  نیا  جراوخ ، : 2 دندوب . راکیپو 
عفانم يارب  هک  بلط  اـیندو  وجدوس  دارفا  : 3 دوب . رتشیب  هیواعم  اب  نانآ  توادع  دـنچره  دـندوب ، رفن  ود  ره  فلاخم  تقیقح  ردو  مالـسلا )

هجرد  داتشه  ودص  ًاعطق  دندید  یم  فلاخم  تهج  رد  ار  شیوخ  عفانم  رگاو  دندوب  هدرک  تکرش  ماما  هاپس  رد  دوخ  يدام 
--------------

نیبلاطلا ص39 . لتاقم   . 1
هحفص 139  -------------- 

نانآ رب  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  تیناـقح  زونه  هک  لد  ودو  كاکـش  دارفا  : 4 دنتـساخ . یمرب  هزراـبم  هب  ماـما  هیلع  هداد و  تهج  رییغت 
دوخ هلیبـق  سیئر  روـضح  لـیلد  هب  اـهنت  هک  یهورگ  : 5 دـنداد . یمن  ناـشن  يریلدو  يراکادـف  دوخ  زا  دربن  نادـیم  رد  ًاـعبطو  دوبن  تباـث 
یم عضوم  رییغت  دیدهت  ایو  عیمطت  قیرط  زا  هلیبق  سیئر  رگاو  دندوب  هدرک  تکرش  ( مالسلا هیلع   ) یبتجم ترـضح  هاپـس  رد  ماما ، باکررد 

؟ دنک دربنو  گنج  یـصخشم  فده  قیرط  رد  تسناوت  یم  ماجـسناو  یگنهامه  دقاف  هاپـس  نیا  ایآ  دـنداد . یم  عضوم  رییغت  زین  نانآ  داد ،
ماـما هکنیا  رب  نشور  هاوگ  تشادـن . يرگید  هجیتـن  ماـما  نیتـسار  ناراـی  ندـش  هتـشکو  تسکـش  زج  یگنج  نینچ  هکلب  هن ; مّلـسم  روـطب 
اجنآ ات  ترضح  هاپـس  هک  يا  هطقن  نیرخآ   ) نئادمرد ماما  هک  تسا  نیا  دش ، لیمحت  وا  رب  حلـص  ماجنارـسو  دوب  هیواعم  اب  راکیپ  ناهاوخ 
دنلب فدـه  فالخربو  فاصنا  زا  رود  هک  تسا  هدرک  ام  هب  يداهنـشیپ  هیواـعم  دـش ، روآ  داـیو  دومرف  یعماـج  ینارنخـس  درک ) يورـشیپ 
بلاط رگاو  میهدب  ریـشمش  اب  ار  وا  خساپو  میزیخرب  هزرابم  هب  وا  اب  ام  دیتسه ، ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  هدامآ  رگا  تساام ; گرزب  حورو 

اب ترـضح  هاپـس  دیـسر ، اج  نیا  هب  ماما  نخـس  یتقو  مییامن ; نیمأت  ار  امـش  تیاضرو  میریذـپب  ار  وا  داهنـشیپ  دـیتسه ، تیفاع  یگدـنز و 
ماش هاپس  هدنامرف  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دینک  ضرف  دنتشادرب . دوخ  یعقاو  تایونم  زا  هدرپ  یگدنز » یگدنز  «،» ۀیقبلا ۀیقبلا   » ياهدایرف
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ًالوصا دنک !؟ لمع  تفرگ ، شیپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  ار  يراکزج  تسناوت  یم  هیواعم  ایآ  قارع ، هاپـس  هدنامرف  هیواعمو  دوب 
یبتجم ماما  رصع  رد  اریز  دوب ; مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رصع  رب  مکاح  طیارش  زا  ریغ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  رـصع  رد  مکاح  طیارش 
مدرمو  درک  یمن  داجیا  يوما  بزح  دض  رب  مدرم  رد  بضغ  مشخ و  زا  یجوم  هیواعم  هلیسو  هب  ترضح  نآ  تداهش  ( مالسلا هیلع  )

هحفص 140  -------------- 
نیا مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  حلص  تسا . هدش  هتشک  يرگید  یعدم  هلیـسو  هب  یتفالخ  یعدم  ایو  يا  هفیلخ  هک  دندرک  یم  روصت  نینچ 

نیتسخن تموکح  لوط  رد  ًاقافتا  دنـسانشب . دنتـسه  هک  نانچنآ  ار  ناـنآ  دوش و  هتـشادرب  ناـیغاط  هرهچ  زا  هدرپ  اـت  داد  مدرم  هب  ار  تصرف 
تسین حرطم  نانآ  يارب  هک  هچنآ  ًالوصاو  مالسا ، جیورت  هلیسو  هنو  تسا  فده  نانآ  يارب  تموکح  هک  دش  نشور  هیواعم ) ) يوما مکاح 

هیلع  ) نیـسح ماـما  يو  ردارب  هورگ ، نیا  تیعقاو  ندـش  نشورو  مالـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما  ریبدـت  وترپ  رد  تسا . یهلا  تلاـسرو  مالـسا 
ترفنو هدوت  مشخ  دزاس و  رتاوسر  ار  اوسر  بزح  نیا  رگید  راب  دوخ  تداهـش  اب  دروآ و  دیدپ  ار  گرزب  بالقنا  نآ  دـش  قفوم  مالـسلا )

حلص نامیپ  نتم  دزیگنارب . مکاح  بزح  دض  رب  ار  نانآ 
درف کی  هاگره  تسا . مالسا  سدقم  ياهنامرآو  اهفده  نیمأت  رد  يو  ياهششوک  زا  يرادومن  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  حلـص  نامیپ  نتم 
قیرط نیازا  صاخ  طیارـش  نآ  رد  ماما  هک  دنک  یم  يرواد  ینـشور  هب  دهد  رارق  یـسررب  دروم  ار  همان  حلـص  داوم  کیاکی  نیب ، کیراب 

هب ار  يرادـمامزو  تموکح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  : 1 نامیپ : داوم  کنیا  دنک . ظفح  ار  مالـسا  سدقم  ياه  نامرآ  تسا  هتـساوخ 
نسح نآزا  تفالخ  هیواعم ، تشذگرد  زا  سپ  : 2 دنک . لمع  ربمایپ  شور  نآرق و  قبط  هیواعم  هک  طرش  نیا  اب  هّتبلا  دنک ، راذگاو  هیواعم 

قح هیواعمو  دـشاب  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  نآزا  تفـالخ  دـیایب ، شیپ  يا  هثداـح  وا  يارب  رگاو  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب 
نآ ریغ  رد  هچو  زامن  لاح  رد  هچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  هب  تناهاو  نتفگ  ازسان  تعدب  : 3 دنک . نّیعم  نیشناج  دوخ  يارب  درادن 

ددرگن . يدای  یکین  هب  زج  وا  زاو  دوش  عونمم  دیاب  لاح ،
هحفص 141  -------------- 

دیاـب هیواـعمو  دوش  فرـصم  مالـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما  رظن  ریز  دـیاب  تسا  دوجوم  هفوک  لاـملا  تیب  رد  هک  مهرد  نویلیم  جـنپ  غلبم  : 4
نانمؤمریما باکر  رد  هک  نیفـصو  لمج  گـنج  يادهـش  ناگدـنامزاب  ناـیم  رد  مهرد  نویلیم  کـی  غلبم  درگ » باراد   » جارخ زا  لاـسره 

هک يداژن  ره  زا   ) زاجحو ماش  قارع و  نانکاس  زا  معا  مدرم ، ماـمت  هک  دوشب  دـهعتم  هیواـعم  :5 دنک . میسقت  دنا  هدش  هتشک  ( مالـسلا هیلع  )
رارق بیقعت  تحت  هیواعم ، دـض  رب  دوخ  هتـشذگ  ياهتّیلاعف  لیلد  هب  دـیابن  نانآ  زا  رفن  کیو  دنـشاب  ناما  رد  يو  رازآو  بیقعت  زا  دنـشاب )

هداوناخ لامو و  ناجو  داد  رازآ  دیابن  ار  نانآزا  کی  چیهو  دنشاب  ناما  رد  دیاب  دنتـسه  اجکره  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارای  مامتو  دریگ 
. دـش دـهاوخن  هتفرگ  سپ  تسا  اهنآ  تسد  رد  لاـملا  تیب  زا  هک  یلاوماو  دـشاب ، ناـماو  نما  رد  دـیاب  یگمه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناوریپ 

مامتو دریگ  یم  هاوگ  هلأسم  نیارب  ار  ادـخو  دـنک  ارجا  تقد  هب  ار  نامیپ  لوصا  مامت  هک  دوش  یم  دـهعتم  هیواعم  نامیپ ، ناـیاپ  رد  هاـگنآ 
نایاپ وا  حلص  رارساو  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  یناگدنز  حرـش  هب  اج  نیا  رد  ام  (. 1) دـنا هداد  یهاوگ  رما  نیا  رب  زین  ماش  لاجرو  ناگرزب 

اب هک  دوب  نیا  سابع ، ینب  نانآ  زا  سپ  يوما و  بزح  ياه  هسیسد  زا  یکی  میناسر . یم  رخآ  هب  ار  ثحب  نیا  يا  هتکن  رکذت  ابو  میهد  یم 
ماما دننام  یتیصخش  مینیب  یم  تهج ، نیازا  دنزاس ; نیبدب  ( مالسلا هیلع   ) یلع نادناخ  هب  تبسن  ار  یمومع  راکفا  غورد ، رابخا  رشنو  لعج 

زا یخرب  هب  تسا ، هتـشگربو  هتفر  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  هنهرب  ياپ  اـب  یهاـگو  هداـیپ  ياـپ  راـب  جـنپ  تسیب و  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم
داد  قالط  تفرگ و  يدایز  نارسمه  ( مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  دنا ، هتفگ  هکنیا  لثم  دنا ، هدرک  مهتم  لئاسم 

--------------
دوش . هعجارم  تاحفص 259،261  ، نیسای لآ  نسحلا ، حلص  باتک  هب  حلص  نامیپ  داوم  هرابرد   . 1

هحفص 142  -------------- 
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یـسررب اب  بلطم  نیا  تسا ; هدیدرگ  شخپ  ناناملـسم  نایمرد  هدش و  لعج  يوما  نامدود  ناحادمو  نایرابرد  هلیـسو  هب  رابخا  نیا  ًابلاغو 
سیق و نب  ثعشا  رتخد  هک  ار  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  رـسمه  هدعُج » ، » هیواعم (. 1) تسا حضاوو  نشور  ًالماک  رابخا  نیا  نایوار  عضو 

هیلع  ) یلع نب  نسح  رگا  هک  داد  هدعوو  داتسرف  وا  يارب  مهرد  رازه  دصو  درک  کیرحت  دوب ، يولع  دض  ياه  هداوناخ  زا  یکی  هب  هتسباو 
ماماو دروخ  ار  هیواعم  چوپ  ياه  هدعو  بیرف  راکتیانج ، رسمه  دروآ ، یم  رد  دیزی  دوخ  دنزرف  يرسمه  هب  ار  وا  دزاس  مومسم  ار  مالـسلا )
قوف دش ، هاگآ  ماما  تداهش  زا  یتقو  دناوخ ، یم  تقد  هب  ار  هنیدم  زا  هدیسر  ياهشرازگ  هک  هیواعم  دیناسر . تداهش  هب  درک و  مومسم  ار 

(. 2) دید یفتنم  ار  دوخ  دصاقم  ربارب  رد  عنام  نیرتگرزب  اریز  تشگ ، لاحشوخ  هداعلا 
--------------

يو دشاب . یم  هّیما  ینب  نامدود  نارادفرط  زا  هک  تسا  ینیادـم  فورعم  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دـننام  يدارفا  زا  رابخا  نیا  نایوار   . 1
جورم ۀسایسلاو ج1ص174 ، ۀمامإلا  دیرفلا ج4ص251  دـقع   . 2 تسا . هدورـس  نانآ  هرابرد  يداـیز  اعـشاو ر  دوب  هیما  ینب  یمـسر  غّلبم 

هریغو . 105 صج بهذلا 
هحفص 143  -------------- 

مراهچ لصف 

مراهچ لصف 
مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

ربمایپ یمارگ  تخد  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هدنخرف  دنویپ  هویم  نیمود  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  ترضح  هعیش ، ناهج  ياوشیپ  نیموس 
شردارب دـننام  وا  يراذـگمان  مسارمو  دوشگ  ناهج  هب  هدـید  ترجه  مراهچ  لاـس  نابعـش  موس  رد  وا  تسا . ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

زیزع ردامو  یمارگ  لوسر  رهم  رپ  شوغآ  ردو  تفرگ  ماجنا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هلیـسو  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح 
نـسح نم  دـنزرف  ود  :» دومرف ( مالـسلا هیلع   ) یلع نب  نسح  يو  یمارگ  رداربو  وا  قح  رد  ربمایپ  تفای . شرورپ  مالـس ـ  اـهیلع  ارهز ـ  دوخ 

، تیالو نامـسآ  رتخا  نیموس  تایح  رد  هثداح  نیرتمهم  دنـشک ». تسد  ماـیق  زا  اـی  دـننک  ماـیق  هاوخ  دنـشاب ، یم  تما  ناـیاوشیپ  نیـسحو 
ار اه  هثداح  مامتو  هداد  ناکت  ار  اهلقع  هک  يا  هثداح  تسا . البرک  تشد  رد  شزیزع  نارایو  نادنزرفو  يو  تداهشو  يراکادف  يزابناج ،

يور ناهجرد  هک  یمیظعو  گرزب  هثداحره  تسا . رادـیاپو  یقاب  خـیرات  تاحفـص  رد  هتـسویپو  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  دوخ  ربارب  رد 
دهاک یم  نآ  غورفو  ناجیه  زا  نامز  رورمو  دراپـس ، یم  یـشومارف  تسد  هب  ار  نآ  یگدـنز ، دـمو  رزج  هک  دـشک  یمن  یلوط  دـهد ، یم 
هدعم دراو  هکنآ  زا  سپ  اذغ  هک  هنوگ  نامه  تسا ، اذغ  ناسب  یخیرات  ثداوح  ایوگ  دنام . یمن  یقاب  خیرات  تاحفص  رد  زج  یمان  نآزاو 

گرزب همـضاه  رد  اهدادـیورو ، ثداوح  نینچمه  ددرگ ، یم  مضهو  هدـمآ  رد  یفلتخم  ياـه  تروص  هب  شراوگ  هاگتـسد  قیرط  زا  دـش 
مضه  جیردت  هب  ناهج 

هحفص 144  -------------- 
نکیل تسا . هعماجو  خـیرات  ناـهج ، یعیبط  مّلـسم و  نوناـق  نیا  دـهد ; یم  رتدـیدج  ثداوح  هب  ار  دوخ  ياـج  زورید  ثداوحو  هدـیدرگ 

یمن مضه  راگزور  گرزب  همضاه  رد  تسین ، نآ  مضه  هب  رداق  ناسنا  هدعم  هک  الطو  نایلرب  ناسبو  دراد  یئانثتـسا  هبنج  ثداوح ، یخرب 
نایاوشیپ هلیسو  هب  هک  ییاهبالقناو  ینامسآ  ناربمایپ  يراکادفو  یهلا  نادرم  خیرات  دهاک . یمن  نآ  ياقب  تردق  زا  نامز  تشذگو  ددرگ 

اب اهدادیور  نیا  هک  يدنویپو  طابترا  رثا  رب  راگزور ، تشذـگ  هک  تسا  ثداوح  عون  نیا  زا  یگمه  تسا ، هتفریذـپ  تروص  یهلا  گرزب 
هیلع  ) یلع نب  نیسح  ترـضح  تضهن  دنام . یم  دیواجو  هدنز  اه  هرطاخ  رد  دبا  يارب  هکلب  دنک  یمن  گنر  یب  ار  نآ  دراد  ناسنا  ترطف 

. دشاب یم  نآ  هاوگ  نیرتگرزب  لاس ، همه  نیا  تشذگ  هبرجتو  تسا  تیرشب  نادیواج  ثداوح  زا  یکی  اروشاع  نینوخ  هماگنهو  مالـسلا )
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للع : 1 تسا : یخیرات  قیمع  قیقد و  ياه  یـسررب  دـنمزاینو  هجوت  ناـیاش  رگید ، بلاـطم  زا  شیب  عوضوم ، هس  ـالبرک  نینوخ  خـیرات  رد 
رد ام  کنیا  تضهن . ياهدمایپو  جیاتن  : 3 مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تضهنو  بالقنا  تیفیک  : 2 مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  مایق  تابجومو 

یلع نب  نیسح  تضهن  هنیمز  رد  هک  ییاهباتک  هب  ار  موس  عوضوم  هراب  رد  ثحبو  مییوگ  یم  نخس  هدرشف  تروص  هب  عوضوم  هس  ره  هراب 
مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  مایق  تابجومو  للع  :1 میهد . یم  عاجرا  تسا ، هدش  هتشاگن  نآ  ناشخرد  جیاتنو  مالسلا ) هیلع  )

دیدپ راگزور  نآ  یمالسا  تموکح  هاگتسد  رد  هک  دوب  یتافارحنا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  بالقناو  مایق  رب  ّتلع  نیرتنـشور  فلا :
بزح  ّطلست  اب  تافارحنا  نیاو  دوب  هدمآ 

هحفص 145  -------------- 
هب هّکم  حـتف  ماگنه  ربمایپ ، اب  دربن  ینایلاس  زا  سپ  تشاد ، رارق  نایفـسوبا  نآ  سأر  رد  هک  يوما  بزح  دوب . نایامن  ًالماک  مدرم ، رب  يوما 
هک یـصوصخ  هسلج  کیرد  هیواعم  نامثع ، تفالخ  نارود  رد  یتح  تشاد . ظوفحم  لد  رد  ار  دوخ  قاـفنو  رفکاـما  دروآ  مالـسا  رهاـظ 

تفالخ يوگ  تسا  هیما  ینب  نآ  زا  ییاورنامرف  هک  نونکا  :» تفگو درک  ادیپ  تأرج  دنداد  یم  لیکشت  هیما  ینب  نادناخ  ار  نآ  نارس  همه 
ظوفحم دبا  يارب  امـش  نادنزرفو  باقعا  ردو  دورن  نوریب  هیما  ینب  نامدود  زا  هک  دـینک  شـشوکو  دـیهد  ساپ  رگید  کی  هبو  دـییابرب  ار 

مالـسا دـض  رب  ینلع  تروص  هب  يراـگزور  يوما ، بزح  (. 1 «) یخزود هنو  تسا  راـکرد  یتشهب  هن  هک  منک  یم  داـی  دـنگوس  نم  دـنامب ،
، یمالـسا رهاظ  هب  هفایق  ردو  داد  همادا  ینیمزریز  تروص  هب  ار  دوخ  تیلاعفو  دـش  یفخم  بزح  نیا  هّکم ، حـتف  زا  سپ  درک ، یم  ّتیلاـعف 

ياـه هشیر  زا  يرایـسب  دـنچ  ره  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  هلاـس  جـنپ  تموکح  داد . یم  تروص  ییاـهراک  نید  ندرک  نک  هشیر  يارب 
زا سپو  دـندیدرگن  نک  هشیر  يوما  تموکح  لاـمع  یهلا ، درم  دار  نآ  تموکح  نارود  ندوب  هاـتوک  لـیلد  هب  یلو  درک  عـطق  ار  يوـما 

، دایز دننام  دوخ ، رگامغی  رگمتس و  نارازگراک  تفای و  طلـست  یمالـسا  ياهروشک  رب  هیواعم ،)  ) نایفـسوبا دنزرف  ترـضح ، نآ  تداهش 
ْقِمَح نب  ورمعو  يرجه ، دیشُر  يدع و  نب  رجُح  تخاس . طلسم  ناناملـسم  لاملا  تیب  لام و  ناج ، رب  ار  ناورم و ... هرمـس ، صاع ، ورمع 

تـسیب تفالخ  لوط  رد  هیواعم  تشک . یعیجف  عضو  هب  يو ، یگماکدوخ  اب  هزرابم  ّتلع  هب  ار  يدازآو  قح  يدانم  اهدـص  رامت و  مثیم  و 
نیدبو تخاس  راوتـساو  مکحم  دوب  يوما  دیلپ  تخرد  هویمو  داسف  هراصع  هک  ار  دـیزی  شا  هیامورف  دـنزرف  تموکح  ياه  هیاپ  ، دوخ هلاس 

مالـسا و اب  هکلب  تشادن ، ینید  تیبرت  اهنت  هن  هک  دـمآ  راک  يور  يدرم  يرجه ، تصـش  لاس  بجر  همین  رد  هیواعم  گرم  زا  سپ  هنوگ 
نارود  ياه  يزوت  هنیک  يور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ

--------------
باعیتسا 2/690 .  . 1

هحفص 146  -------------- 
، دودحو نیناوق  يرجم  مالـسا ، تلاسر  شخب  موادت  دیاب  هک  یتموکح  دوب . فلاخم  ًادیدش  بازحاو ، دُحا  ردـب و  ياه  گنجو  تیلهاج 

یحوو تلاـسر  عوـضوم  اراکـشآ  هک  داـتفا  يدـیلپ  درم  تسد  هب  دـشاب ، یمالـسا  هعماـج  حور  مسجتو  ناناملـسم  ءارآو  راـکفا  هدـنیامن 
دیزی ( 1 !) تسناد یمن  شیب  يرادـنپ  ار  همه  نایفـسوبا  دوـخ  ياـین  نوـچمهو  درک ، یم  راـکناار  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) يدـمحم

، نارذگشوخ رسدوخ ، تسرپ ، توهش  هتخپان ، یناوج  یفرط  زاو  تشاد  لیامت  نآ  هب  ًابلقو  دوب  هتفای  شرورپ  ّتیحیـسم  تامیلعت  ساسارب 
یلو دوب ، مالـسا  هب  دـنب  ياپ  رهاظ  هب  ردـپ  هک  دوب  اجنیا  رد  تشاد ، رـسپ  اب  ردـپ  هک  یتوافت  (. 2) دوب طایتحاو  یـشیدنا  رود  دقاف  شایع ،

ار یمالسا  تاسّدقم  اراکشآ  يو  دیامنب ; نامیا  ابو  رادنید  ار  دوخ  رهاظ  تروص  هب  یتح  تسناوتن  تموکح  هب  ندیـسر  زا  سپ  وا  دنزرف 
ياه مزبو  اه  ینیشن  بش  ردو  دروخ  یم  بارش  ًامسر  درکن . راذگ  ورف  زیچ  چیه  زا  دوخ  تاوهـش  ياضرا  هار  ردو  تشاذگ  یم  ياپ  ریز 
همغن هبو  دیزیخرب ! نم  هلایپ  مه  نارای  : » تسا نینچ  اهنآ  همجرت  هک  دورس  یم  يراعـشا  هناکاب  یبو  تخادرپ  یم  يراسگ  هداب  هب  یفارـشا 
ناذا گناب  ندینش  زاو  ربکا  هّللا  يادن  زا  ارم  زاوآو ، زاس  ریذپلد  همغن  دیـشکرس ، یپ  رد  یپ  ار  اه  هلایپو  دیهد  شوگ  زاوآ  شوخ  نابرطم 
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، درک یم  نیهوت  مالسا  تاسّدقم  هب  ًانلعوا  مه  (. 3 «) منک ضوع  بارش  فرظ  هدروخ  مین  اب  ار  یتشهب  ناروح  مرـضاح  نمو  دراد  یم  زاب 
تیحیسم  نییآ  هب  ار  دوخ  شیارگ 

--------------
يزوج ص291 . نبا  صاوخلا  ةرکذت   . 3 . 77 صج بهذلا  جورم   . 2 نیبلاطلا ص120 . لتاقم  ۀیاهنلاو ص197 ، ۀیادبلا   . 1

هحفص 147  -------------- 
نوناک دیزی ، رابرد  (. 1 «) شونب میرم  نب  حیـسم  نییآ  هب  ار  نآ  وت  تسا  مارح  دـمحا  نییآ  رد  بارـش  رگا  :» تفگ یمو  تشاد  یمن  ناهنپ 

یلع نب  نیـسح  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  (. 2) دوب هدیـسر  هنیدـم  هّکم و  نوچمه  یـسدقم  نکاما  هب  یتح  نآ  موش  راثآو  دوب  هاـنگو  داـسف 
نب نیسح  مایق  ياه  فده  دنتسناوت  یمن  هیما  ینب  نارودزم  رگید  اریز  دید ، هدامآ  ًالماک  تضهن  بالقنا و  يارب  ار  طیارش  مالسلا ) هیلع  )

هب اه  هدوت  اریز  دننک ، دادملق  هطلـسو  تردـق  رـس  رب  یـشکمشک  ار  نآو  دـنهد  هولج  هنوگرگد  یمومع  راکفا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
( مالسلا هیلع   ) نیسح هک  دوب  نآ  زّوجم  بلطم  نیمهو  تسا  یهلا  میلاعتو  ینید  نیزاوم  دض  رب  تموکح  راتفر  هک  دندید  یم  دوخ  مشچ 

مالـسا ءایحا  نآ  زا  فده  هک  یمایق  دنک ; مایق  تموکح  دض  ربو  دناوخ  ارف  دوخ  نوماریپ  ناهج  رانکو  هشوگ  زا  ار  مالـسا  نیتسار  نارای 
شبنج قارع  نایعیش  ، يرجه هاجنپ  لاس  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  تداهش  زا  سپ  دوب . تردقو  تفالخ  بحاصت  هن  ینید ، ننس  و 

علخ تموکح  زا  ار  هیواعم  هک  دـندرک  تساوخرد  ماما  زاو  دـنتخادرپ  هبتاکم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ابو  دـنداد  ناـشن  دوخ  زا  یـصاخ 
ماما هیواعم ، تشذگرد  زا  سپ  دنکـشب . ار  نآ  دـناوت  یمنو  دراد  ینامیپو  دـهع  هیواعم  اب  وا  هک  دـش  روآ  دای  نانآ  خـساپ  رد  ماما  دـنک ;

هداـمآ هدـنزاسو  دـیفم  یماـیق  يارب  ار  طیارـشو  دـید  یفتنم  ار  یعرـش  عناوم  یتـقو  تصـش ، لاـس  بجر  همین  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح
مدرم ياوشیپو  ماما  : » دومرف نایب  دـشاب ، هتـشاد  نیملـسم  رادـمامز  دـیاب  هک  ار  ییاـهیگژیو  قارع ، مدرم  توعد  خـساپ  رد  داد ، صیخـشت 

تلادع  دنک ، يروادو  تموکح  نآرق  يور  زا  هک  تسا  یسک 
--------------

بهذلا ج 3 ص77 . جورم   . 2 یهتنملا ص43 . ۀمتت  میرم  نب  حیسملا  نید  یلع  اهذخف  دمحأ ***  نید  یلع  ًاموی  تمرح  نإف   . 1
هحفص 148  -------------- 

هزیگنا هب  البرک  یکیدزن  رد  دوخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  ماـما  (. 1 «) دشاب راد  نتـشیوخ  ادـخ  هار  ردو  قح  نییآ  وریپ  رتسگدادو ، رورپ 
لالح ار  ادخ  ياهمارح  هک  دنییبب  ار  يرگمتـس  ياورنامرف  سکره  دومرف : ادخ  ربمایپ  مدرم  يا  :» دـیامرف یم  حیرـصت  نینچ  نیا  دوخ  مایق 

، دنک یم  ییاورنامرف  زواجت  هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دزرویم ، تفلاخم  وا  ربمایپ  ّتنس  اب  دنکش ، یم  ار  ادخ  ياهنامیپ  درامش ، یم 
نایدـیزیو دـیزی  مدرم ، يا  ناه  «. » دـهد یم  رارق  شتآ  رد  رئاج  ياورنامرف  هارمه  ار  واادـخ  دـنکن ، راهظا  ار  دوخ  تفلاخم  لمعو  نابزاب 

، دـنا هدرک  لیطعت  ار  یهلا  نیناوق  هداد و  شرتسگ  ار  داسف  هتفگ ، كرت  ار  نامحر  يادـخ  زا  يوریپو  هداـهن  ندرگ  رب  ار  ناطیـش  تعاـطا 
هتـسیاش تموکح  نیا  رب  ضارتعا  رد  نمو  دنا  هدرک  مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  دنا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاملا  تیب 

هناهاگآ  مایق  ب : (. 2 « ) منیرت
یم هک  یهورگ  راـجفنا ؟ اـی  دوب  ماـیق  ماـما  تکرح  اـیآ  هک  تسا  نآ  یگنوـگچ  یـسررب  مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح بـالقنا  رد  مهم  ثحب 

هاگآان راجفنا  هب  زا  ار  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیسح  مایق  دنجنسب ، اسران  ياه  سایقم  اب  ار  يرشب  سدقم  ثداوح  همه  هتـسویپ  دنهاوخ 
هدیدپ رگید  هک  دـسر  یم  يا  هیاپ  هب  يدام  ياه  هدـیدپ  رد  یجیردـت  ياه  ینوگرگد  یهاگ  هک  هنوگ  نامه  ینعی  دـننک ، یم  ( 3) ریسفت

تارییغت  شیازفا  مک  مکو  تسین ، تارییغت  نآ  ياریذپ 
--------------

يربط ج3. خیرات   . 2 داشرا ص210 . ِهّللا » ِتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ِِسباْحلَا  ِّقَْحلا  ِنیِِدب  ِنئاّدـلا  ، ِطْسِْقلِاب ُِمئاْقلَا  ، ِباتِْکلِاب ُمِکاْحلا  ّالإ  ُمامْالا  اَم   . » 1
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دهد . یم  لیکشت  تیفیک  هب  تیمک  لیدبت  مان  هب  کیتکلاید  هناگراهچ  لوصا  زا  یکی  ار  ریسفت  نیا  ساسا   . 3
هحفص 149  -------------- 

هاوخ تفر  الاب  ترارح  هجرد  هک  هاـگنآ  دراد ، ینیعم  ّدـح  بآ ، ترارح  شیازفا  ًـالثم  ، دـماجنا یم  دـیدج  يا  هدـیدپ  شیادـیپ  هب  یئزج 
رب يراجفنا ، اب  هک  یماگنه  نکیل  دوش ، اریذپ  ار  رگمتـس  هقبط  متـس  دـناوت  یم  يدـح  ات  زین  هعماج  دوش ، یم  راخب  هب  لیدـبت  بآ  هاوخان 

ّتلم رب  يوما  هاگتـسد  راشف  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  تداهـش  زا  سپ   » دنیوگ یم  ور  نیا  زا  دـنک ; یم  اپ  رب  یبالقنا  مکاح  ماظن  ّدـض 
راجفناو دش  زیربل  هعماج  ربص  ماج  دیسر ، دوخ  جوا  هب  دیزی ، شدنزرف  يرادمامز  ماگنهو  داهن ، شیازفا  هب  ور  هدیدمتـس  هقبطو  ناملـسم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ترضح  تضهن  هرابرد  يرواد  نیا  دوب . يرهق  راجفنا  نیا  زا  یشیامن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح مایق  هک  داد  خر  یگرزب 
ترـضح نآ  ماـیق  خـیرات  نتم  هب  ناـنآ  رگاو  دریگ ، یم  همـشچرس  يداـم  نارگلیلحت  یـصخش  هدـیقع  زا  هک  تسا  يروادـشیپ  عون  کـی 

زا دندرک . یمن  يرواد  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دنمـشزرا  تضهن  هراب  رد  زگره  دندوب ، ارگ  قحو  نیب  عقاوو  دندرک  یم  هعجارم 
فرط زاو  دنا ، هتفریذـپ  ییعیبط  ياه  هدـیدپ  هراب  رد  تسبرد  روط  هب  ار  ّتیفیک » هب  ّتیمک  لیدـبت   » لصا نارگ ، لیلحت  عون  نیا  هک  اجنآ 

هک دندش  راچان  ًارهق  تسا ، مکاح  تساکو  مک  نودب  زین  هاگآ  رشب  خیراتو  هعماج  رب  هاگآان ، تعیبط  رب  مکاح  لوصا  هک  دندقتعم  رگید 
تعیبط  » لصا زا  ایو  دنتـسناد  یمن  لومـش  ناهج  ار  لصا  نیا  نانآ  رگاو  دـننک  هیجوت  شنیب  نیا  اب  زین  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـنزرف  مایق 
بالقنا زگره  دندرک ، یمن  يوریپ  تسا ،) مکاح  زین  هاگآ  خیراتو  هعماج  رب  تسا ، مکاح  روعـش  دـقاف  تعیبط  رب  هچنآ   ) ناسنا رد  یبآم »

هک تسا  نیا  هورگ  نیا  راک  لاکشا  دندیمان . یمن  دشاب ) یم  نآ  ندرک  دادملق  شزرا  یب  نآ  هجیتن  هک   ) هاگآان راجفنا  ار  نادیهش  رالاس 
هب تسد  راچان  هب  دزاس  یمن  نآ  اب  هک  دندروخرب  یمایق  هب  رگاو  دننک  یم  ریـسفت  يدام  دودحم  ییاه  سایقم  اب  ار  یتضهن  رهو  زیچ  همه 

هک  تسا  يراخب  گید  راجفنا  دننام  هعماج  کی  راجفنا  يدام  قطنم  رد  دنهد . یم  حیجرت  ار  دوخ  يدعب  کی  زت » هدز و« فیرحت 
هحفص 150  -------------- 

رظن زا  هعماـج  تیفرظ  اریز  دومن ، دـهاوخ  خر  یهاوخن  یهاوخو  دوخ  هبدوـخ  راـجفنا  تسا و  دودـسم  ًـالماک  نآ  ناـنیمطا  ياـه  هچیرد 
سایقم رد  يراجفنا  مایق  دـبای . یم  قّقحت  یعطق  هدـیدپ  کی  تروص  هب  راجفنا  ، دـش زیربل  هک  هاگنآو  تسا  دودـحم  متـسو  راشف  لّـمحت 

. ددرگ یم  نامیشپ  ًادعب  دنچره  دزیر ، یم  نوریب  دراد  لد  رد  هچنآ  رایتخا  نودب  هک  تسا  هدقع  رپ  ناسنا  کی  راجفنا  دننام  نآ  کچوک 
رد ناگدننک  تکرش  مامت  اریز  دوتس ، ار  بالقنا  نامرهق  ناوت  یمن  زگرهو  تسا  یقالخا  شزرا  عون  ره  دقاف  يراجفنا  مایق  شنیب ، نیا  اب 

ار دوخ  هک  تسا  ییاه  يرگمتـسو  یتحرانو  اهداضت  شیازفا  نامه  اهنت  رثؤم  لماعو  نآ ، نارگیزاب  هن  دـنبالقنا  نارگاشامت  ماـیق ، هنحص 
زت نیا  نارادـفرط  ، تهج نیا  زا  دراد . یم  او  يزادـناربو  تفلاـخم  هب  ار  رگـشاخرپ  هورگو  دـهد  یم  ناـشن  اهـشروشو  اـهناجیه  قـیرط  زا 

رجفنم دوخ  هب  دوخ  هعماج ، راخب  گید  ات  درک ، نادـنچ  ود  ار  اه  یتحارانو  دوزفا  اهداضت  رب  دـیاب  راجفنا  نتخادـنا  ولج  يارب  دـندقتعم ،
ترضح مایق  ایآ  : 2 دراد ؟ یقالخا  شزرا  يراجفنا  ياهدربن  اـیآ  : 1 تسا : یّـسررب  لباق  بلطم  ود  اج  نیا  رد  دـنکفا . رب  ار  ماـظنو  دوش 

ییاهتکرح نینچ  یلصا  لماع  اهداضتو  اهراشف  زگرهو  دوب ، هناهاگآ  مایق  کی  ای  تسا  یبایزرا  لباق  سایقم  نیا  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح
جراخ ياهراک  مینادب  تسا  یفاک  تسخن  بلطم  هرابرد  دراد ؟ شقن  نآ  رد  یقالخاو  یناسنا  لماوع  همه ، زا  شیب  هکلب  دشاب  دناوت  یمن 
ناسنا هب  دـهاوخ  یم  يا  هدـنرد  روناج  دـینک  ضرف  تسا ; یلعاف  نسحو  یقالخا  شزرا  دـقاف  دـشاب ، دـنمدوسو  رثؤم  دـنچره  رایتخا ، زا 

اب دریگ  رارق  هدنرد  لاگنچ  رد  تسا  کیدزن  فیرـش  ناسنا  نآ  هکنیا  زا  عّالطا  نودبو  نایرج  زا  هاگآان  يزادنا  ریتو  دـنک  هلمح  یفیرش 
باترپ 

هحفص 151  -------------- 
فده یب  زادناریت  راک  هب  تبـسن  ار  ناسنا  نیـسحت  دناوت  یمن  يراک  نینچ  دـبای ، تاجن  ناسنا  نآ  هجیتن  ردو  دـشکب  ار  ناویح  نآ  يریت 
میظع ياـه  شنت  رگا  درک . نیـسحت  ار  وا  ناوت  یم  هنوـگچ  تروـص  نیا  رد  دوـب ، هاـگآان  ًـالماک  دوـخ  راـک  هجیتـن  زا  وا  اریز  دزیگنارب ،
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دروآ یم  تکرح  هب  ار  یهوک  هک  ینورد  ياـهراشفو  یتاـقبط  داـضت  زا  يدازآو  راـیتخا  دـقاف  نویبـالقنا ، تسا . هلوقم  نیا  زا  یعاـمتجا 
یقالخا شزرا  هنوگ  چیه  يراک  نینچ  ًامّلـسم  دننز ، یم  گرتس  یبالقنا  هب  تسدو  دنوش  یم  کیرحت  دزادنا ، یم  هار  هب  گرزب  یلیـسو 

هلیسو هک  اه  یتشک  مامت  مالسا ، هاپس  لک  هدنامرف  روتسد  هب  نیمزرس ، نآ  هب  ایرد  هار  زا  مالسا  هاپس  دورو  زا  سپ  ایناپـسا ، حتف  رد  درادن .
تـشپ تفگ ، نایهاپـس  هب  هدنامرف  هاگنآ ، دنتخیر ، ایرد  هب  ار  یمک  رادقم  زج  ییاذغ  تاکرادت  همهو  دش ، هدنازوس  دوب ، نانآ  تشگزاب 
ریخستو ندیگنج  زج  يا  هراچ  سپ  درادن ، گرم  زج  يا  هجیتن  هطقن  نیا  رد  فقوتو  تسا  نمـشد  ياوق  امـش  يور  شیپو  ایرد  امـش  رس 

، تخیگنارب ار  نایناهج  نیـسحت  دنچره  ، هدنامرف نیا  لمع  ; دندش هریچ  نمـشد  ربو  دنداهن  شیپ  هب  ماگ  یگمه  ور  نیا  زا  دیرادن ; ندرک 
هحفص قالخا  رتفد  رد  ناوت  یمن  هاپـس  هب  تبـسن  مه  نآ  يزوریپ  نیا  يارب  نکیل  داد ، رارق  نمـشد  ماک  رد  ار  دوخ  يدازآ ، لامک  اب  اریز 

هک ار  اه  هار  زا  یکیو  دریگ  رارق  یهار  ود  رـس  رب  ناـسنا  هک  دراد  شزرا  يراـک  نوچ  دـناوخ ، دنمـشزرا  لـمع  کـی  ار  نآو  دوشگ  يا 
، دنامن یقاب  وا  يارب  هار  کی  زجو  دنیبب  هتسب  دوخ  يور  هب  ار  اهرد  مامت  هکنیا  هن  دنیزگرب ، يدازآو  تیرح  لامک  اب  تسا  تلیضف  هارمه 

دیامیپب . ار  نآ  هک  دوش  راچان  هاگنآ 
هحفص 152  -------------- 

هناهاگآ مایقو  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح 
نآ دمآ ; یم  مهارف  مارآ  مارآ  يو  نایعیشو  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  شردارب  تضهن  هنیمز  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تلحر  زا  سپ 

ار وا  همان ، قیرط  زا  یهاگو  درمش  یم  رب  مالسا  تّما  رب  ار  وا  تایانجو  داد  یم  رارق  لاؤس  دروم  گرزب  تاعامتجا  رد  ار  هیواعم  ترضح 
هتسه داد ، رارق  دوخ  نیشناج  ار  درف  نیرت  لذر  نیرت و  تسپو  تفر  گرم  شوغآ  هب  هیواعم  هک  هاگنآ  درک ، یم  دیدهت  تضهن  مایق و  هب 

نیا دومرف . توعد  بالقناو  مایق  رب  نوگانوگ  ياههار  زا  ار  ناناملـسم  ترـضح  نآو  تفاـی  لّکـشت  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح تضهن  ياـه 
توعد طوطخ  نآ  ندومیپ  هب  ار  تّماو  درک  یم  میـسرت  ار  اهنآ  ناگدازآ  رورـس  هک  تشاد  تیاکح  يا  هدـش  باـسح  طوطخ  زا  اـهراک 

نیارق نیا  رب  هتـشذگ  داد . رارق  شزرا  یب  ياه  بالقنا  فیدر  رد  ار  نآو  دـناوخ  هاگآان  راجفنا  ار  وا  مایق  ناوتیم  هنوگچ  لاـح  درک ، یم 
دیزی يارب  تعیب  ذخا  ماگنه  ماما  ینارنخس  1 ـ دور : یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  هک  تسوا  هناهاگآ  بالقنا  رب  لاد  یناوارف  یخیرات 

دیزی اب  تعیب  يارب  ار  اهتیـصخش  زا  یهورگ  تقفاوم  دـیدهتو ، عیمطت  قیرط  زا  دـناسر ، تداهـش  هب  ار  یبتجم  ماـما  هکنیا  زا  سپ  هیواـعم 
لاـمک هراـب  رد  هک  ار  یفیـصوت  : » دوـمرف نینچ  يو  هب  ماـما  دـش ، وربور  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نـب  نیـسح  اـب  يو  هـک  هاـگنآ  درک ، بـلج 

، ییوگ یم  نخـس  يا  هتخانـشان  درف  هراب  رد  وت  ایوگ  يزادـنیب ، هابتـشا  هب  ار  مدرم  یهاوخ  یم  مدینـش ، يدرک  دـیزی  تدـنزرف  ینادراکو 
راک  نیا  هب  ار  دوخ  تقایلو  تیعقوم  دیزی  میرادن ، ار  نآ  ام  هک  يراد  یصاخ  یهاگآ  ایوگ 

هحفص 153  -------------- 
، تسا زاسمد  یقیـسوم  ياههاگتـسد  عاونا  نتخاون  رگـشمار و  نانز  اب  هتـسویپو  تسا  زاب  رتوبکو  زاب  گس  درف  کی  وا  تسا ، هداد  ناـشن 

هیواعم هب  ماما  همان  2 ـ (. 1 ...«) يزاسن رت  نیگنس  ار  دوخ  هانگ  نیگنس  راب  ینک و  رظن  فرص  راک  نیا  زا  هک  رتهب  هچ 
نایعیش زا  راکزیهرپ  لاجرو  هباحص  ناگرزبو  ناحلاص  لتق  همه  سأر  رد  هک  ار  وا  گرزب  میارجو  دسیون  یم  هیواعم  هب  یلصفم  همان  ماما 

یم ما  هدرکن  مایق  وت  دض  رب  اهانگنت  زا  يا  هراپ  لیلد  هب  نوچ  : » دیازفا یم  همان  نآ  رد  هاگنآ  درمش ، یم  رب  دراد ، رارق  ( مالـسلا هیلع   ) یلع
یندوشخبان میارج  زا  یکی  دوش ، یم  روآ  دای  نایاپ  رد  هاگنآ  دشابن .» هتفریذپ  یهلا  هاگرد  رد  نم  ياهرذـع  هک  تسا  نکمم  اریز  مسرت ،

نیمزرس رد  ماما  ینارنخس  3 ـ (. 2) یتفرگ تعیب  مدرم  زا  دنک ، یم  يزاب  اهگس  ابو  دشون  یم  بارش  هک  دوخ  دنزرف  يارب  هک  تسا  نیا  وت 
ینم

نارایو مشاه  ینب  زا  یگرزب  ياهتیـصخش  نآ  رد  هک  رفن  دصهن  زا  رتنوزف  یعامتجا  رد  ینم »  » نیمزرـس رد  هیواعم  تموکحرخاوا  رد  ماما 
نخس داریا  هب  یمالسا ، روشک  رب  مکاح  ماظن  هراب  رد  لدتسم ، ینارنخس  کی  اب  دنتشاد ، تکرـش  ناعبات  زینو  نانآ  نادنزرف  ادخ و  لوسر 
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دنرب یم  رـس  هب  یمالـسا  دـالب  رد  هک  یگرزب  ياهتیـصخش  ياربو  دـنناسرب  رگید  دارفا  هب  ار  وا  نانخـس  اـت  تساوـخ  ناـنآ  زاو  تـخادرپ 
دنزاس . هاگآ  شیوخ  هیرظن  زا  ار  ماما  دوخ ، نیمزرس  هب  تشگزاب  زا  سپو  دنسیونب ،

--------------
ۀسایسلاو ج1ص165 . ۀمامإلا   . 2 ۀسایسلاو ج1ص170 . ۀمامإلا   . 1

هحفص 154  -------------- 
هدـش بکترم  یلع  نایعیـش  هژیو  هب  یمالـسا  تّما  هراب  رد  وا  هک  یتایانجو  درک  زاغآ  هیواعم )  ) نامز توغاـط  هراـب  رد  ار  دوخ  نخـس  وا 

ایو هدـش  دراو  تلاسر  نادـناخ  قح  رد  هک  ار  یتاـیآ  زا  يرایـسب  عمجم ، نیا  رد  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلع نب  نیـسح  دـش . روآ  داـی  تسا ،
قیدصت دندوب ، دالب  رگیدو  هنیدـمو  هّکم  رد  مالـسا  ياه  هناوتـسا  هک  راضح  زاو  دـش ، روآ  دای  دوب  هتفگ  نانآ  هراب  رد  ربمایپ  هک  ینانخس 

ماما اهنیا  همه  زا  هتشذگ  (. 1) دنناسرب نامیا  ابو  دهعتم  دارفا  هب  ار  نادناخ  نیا  هک  داد ، دنگوس  ادـخ  هب  ار  نانآ  هاگنآ  تساوخ ، یهاوگو 
جح مسارم  رد  تکرش  زا  ار  دوخ  فارـصنا  هزیگنا  مدرم  زا  یهوبنا  ربارب  ردو  درک  لیدبت  هدرفم » هرمع   » هب ار  جح  ۀجحلا  يذ  متـشه  زور 

هب فسوی ، هب  بوقعی  هقالع  دننامه  نمو  تسا  هتسب  ناسنا  ندرگ  رب  سورع  هدالق  نوچمه  گرم  : » دومرف حیرشت  قارع  يوس  هب  جورخو 
یم هعطق  هعطق  ارم  ندب  ياهدـنب  نابایب  ياه  گرگو  مسر  یم  تداهـش  هب  نآ  رد  هک  ار  يا  هطقن  اج ، نیمه  زا  نم  مقاتـشم ، دوخ  ناکاین 
نم دنـشاب ; تکرح  هداـمآ  دـندنویپب ، یهلا  ءاـقل  هبو  دـنهدب  نوـخ  هار  نیا  رد  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  :» دوزفا هاـگنآ  مرگن ،» یم  دـننک 
زاو دـنک  یم  صخرم  ار  دوخ  نارای  هک  اروشاع  بش  زینو  ـالبرک  هار  نیب  رد  ماـما  ینارنخـس  زا  سپ  اـیآ  (. 2 «) منک یم  تکرح  نادادماب 

میمانب !؟... هاگآان  راجفنا  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح شزرا  رپ  تضهن  هک  تسا  حیحص  دیامرف ، یم  رظنفرص  نانآ  تعیب 
--------------

دادغب .  عبط  فوهل ص41  . 2 فجن . عبط   186 سیق ص183 ،  نب  میلس  لصا   . 1
هحفص 155  -------------- 

مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  مایق  جیاتن 
زا يا  هرطق  زج  ناوت  یمن  هک  تسا  هدرتسگ  يردق  هب  نخـس  نآ ، باتزابو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  سدقم  تضهن  جـیاتن  هراب  رد 

همکاح تأیه  نتخاس  اوسر  فلا ــ  دومن : نایب  ار  ایرد 
هب یمارتحا  نیرتکچوک  تیبرت ، طیحمو  هداوناخ  زا  یثوروم  راکفا  رثا  رب  تقو  رگمتس  هفیلخ  هک  میدش  روآ  دای  ینیسح  مایق  للع  هراب  رد 
... ودوب سونأم  هنیزوب  گس و  اب  داد ، یم  بیترت  یگدنزاونو  شونو  شیع  سلاجم  دیشون ، یم  بارـش  ًانلع  تشاذگ ، یمن  مالـسا  نیناوق 
رد ماما  تداهـش  دزاس . نوگرگد  ار  راکفاو  بلقنم  ار  بولق  تفر  یم  هک  دوب  هدش  وا  ناراداوه  دیزی و  هچیزاب  بهذـمو ، نید  ور  نیا  زا 

فرحنم ياهتموکح  لباقم  رد  دیاب  ناناملسمو  تسا  دنزرفو  لام  ناج ، زا  رتالاب  مالـسا  هک  داد  مدرم  هب  ار  گرزب  سرد  نیا  طیارـش ، نآ 
، وس رگید  زا  درک . وا  يادـف  ار  دوـخ  ناـج  نیـسح ، لـثم  هک  تسا  شزرا  اـب  زیزع و  ناـنچنآ  نآرقو  مالـسا  دـنرذگب ; دوـخ  زیچ  همه  زا 

ناونع هب  ار  نانآو  تخاس  ادـج  نآرقو  نیدو  یمالـسا  هعماـج  زا  ار  ناـنآ  باـسح  هک  درک  اوسر  ار  هیما  ینب  ناـنچنآ  ترـضح  تداـهش 
نیعم  ) يدنه گرزب  رعاش  تهج  نیا  زا  درک . یفرعم  یتسپ  ترارش و  رصانعو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخو  نید  نمـشد 

ددجمو مالسا  خاک  هدننک  انب  نیمود  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  زا  سپ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  يریمچا ) نیدلا 
دناوخ . یم  یتسرپ  اتکیو  دیحوت 

هحفص 156  -------------- 
اهشروش اهبالقنا و  ب ـ 

عوقو هب  یپ  رد  یپ  ياهبالقناو  دمآ  دیدپ  یمالـسا  تّما  رد  يرگـشاخرپ  بالقنا و  حور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  تداهـش  زا  سپ 
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نیتسخن دـیمد . تّما  دـبلاک  رد  يا  هزاـت  حور  ینیـسح  ماـیق  ییوگ  وت  دوب ; هیما  ینب  تموکح  زا  مدرم  دـیدش  رفنت  زا  یکاـح  هک  تسویپ 
تضهن نیا  ردو  تسا  درص » نب  نامیلس   » مان هب  ربمایپ  نارای  زا  یکی  یهدنامرف  هب  نیباوت  مایق  مالسلا ) هیلع   ) نیسح تداهـش  زا  سپ  شنت 

صالخاو دوب  نیـسحلا » تاراثل  اـی   » هملک ناـنآ  راعـش  دنتـشاد و  تکرـش  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  ناراـیو  هعیـش  ناـگرزب  زا  یهورگ 
( مالـسلا هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ربق  ترایز  هب  یگمه  بالقنا ، زاـغآ  رد  ناـنآ  دروخ . یم  مشچ  هب  ًـالماک  ناـنآ  ماـیق  هویـش  زا  يزاـبکاپو 

هاگرد زا  دندرکن  يرای  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح هکنیا  زاو  دنداد  رس  يرایسب  ياه  هلانو  اه  هیرگ  دندنام ، اجنآ  رد  زور  هنابـش  کی  دنتفر ،
هب نایاپ  ردو  دومن  خر  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  هروثو  اهمایق  هاگنآ  دش ، زاغآ  راتخم  مایق  نآ ، زا  دعب  دنتـساوخ . شزوپ  تخـس  دـنوادخ ،

تداهش بتکم  يزیر  یپ  ج ـ  دیماجنا . هیما  ینب  يدوبان 
ترـضح نآ  تلحر  زا  سپ  اما  دندوب  نآ  راذـگ  هیاپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپو نآرق  هک  تسا  یبتکم  تداهـش  تسا  تسرد 

ياه تموکح  هب  نداد  نتو  یتسـسو  توخر  عون  کی  للم ، رگید  اب  ناناملـسم  طـالتخاو  یمالـسا  روشک  هعـسوت  تاـحوتف و  شرتسگو 
هّللا دبع   » هک ینامز  یّتح  تفر ، یم  رامش  هب  هضیرف  دوب  هطلسو  تردق  ياراد  هک  سک  ره  تعاطاو  دمآ  دیدپ  یمالـسا  هعماج  رد  قیالان 

روهظ هیام  مظن و  ندروخ  مهب  هقرفت و  بجوم  تموکح ، اب  تفلاـخم  هک  دروآ  رذـع  نینچ  درک  تعیب  وا  اـبو  دـمآ  جاـجح  دزن  رمع » نب 
دوش . یم  يزیرنوخو  هنتف 

هحفص 157  -------------- 
اب مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  دـهد ، نت  يرباـجو  ملاـظ  تموـکح  ره  هب  تسا  يرکفت  زرط  نینچ  ياراد  هک  يا  هعماـج  تسا  یعیبـط 

سرد ناناملـسم  هبو  درک  هدـنز  ون  زا  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  تداهـش  هدـنزومآ  یلاـع و  بتکمو  دز  مه  هب  ار  هماـنرب  نیا  دوـخ  تداـهش 
هیلع  ) یلع نب  نیسح  رتخد  هنیکس »  » شرسمه هب  مایق  نیا  ریثأت  رد  ریبز » نب  بعصم   » هک يا  هنوگ  هب  تخومآ ، مایقو  تماقتساو  یگنادرم 

ار بلطم  نیا  مالـسا  ناهج  هبو  دراذگن  رذع  ياج  يا  هداز  دازآ  چـیه  رب  تردـپ  ًارذـع .» ةَّرُح  ِنبال  َكوبأ  ِْقُبی  مل  : » تفگ نینچ  ( مالـسلا
تسا .» نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرس  گرم  :» هک درک  میهفت 

هحفص 158  -------------- 

مجنپ لصف 

مجنپ لصف 
مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما 

هیلع  ) یلع نب  نیـسح  دـنزرف  هک  وا  تسا ; مالـسلا ) هیلع   ) داّجـس ترـضح  نیـسحلا ، نب  یلع  ماما  تیالو  نامـسآ  نازورف  رتخا  نیمراهچ 
نیز ماـما  تسب . ورف  ناـهج  زا  هدـید  يرجه  راـهچو  دون  لاـس  ردو  دوـشگ  ناـهج  هب  هدـید  يرجه  تشهو  یـس  لاـس  رد  تسا  مالـسلا )
يو دوب ; مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  وا  راوگرزب  دج  تسد  رد  روما  مامز  هک  دوشگ  ناهج  هب  هدید  ینامز  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا

ار یمالسا  تفالخ  هام  شش  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  وا  تداهش  زا  سپو  درک  كرد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  زا  لاس  هس  هب  بیرق 
رد یتقو  تشادـن . يریطخ  تیلوؤسم  زور  نآ  یمالـسا  هعماج  رد  مراهچ  ماما  نکیل  داـتفا ، هیواـعم  تسد  هب  تموکح  هاـگنآ  درک ، هرادا 

بناج زا  ناناملسم  يرادمامز  تیلوؤسم  دمآ ، لیان  تداهش  ضیف  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  يرجه ، کیو  تصش  لاس  ياروشاع 
ۀیواعم (، 1) ریبز نب  هّللادبع  هیواعم ، نب  دیزی  نوچ  ینارادمامز  اب  دیسر  تداهـش  هب  هک  ینامز  ات  زور  نآ  زاو  دش  هراذگ  وا  هدهع  رب  ادخ 

مکح  نب  ناورم  نب  کلملا  دبع  مکح ، نب  ناورم  دیزی ، نب 
--------------

هبوا اب  یهورگ  دـیزی  گرم  زا  سپو  تشگ  نصحتم  هکمردو  دـیزرو  عاـنتما  دـیزی  اـب  تعیب  زا  هک  تسا  یناـسک  زا  ریبز  نب  هّللادـبع   . 1
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هعماج تقیقحردو  دـندومن  تعیب  مکح  نب  ناورم  اـب  ماـش  مدرم  دـیزی  دـنزرف  گرم  زا  سپ  عقوم  ناـمهردو  دـندرک  تعیب  هفیلخ  ناونع 
یم تموکح  قارعو  نمیو  زاجحرب  هک  ریبز  نب  هّللادبع  مان  هب  يا  هفیلخ  دـیدرگ ،  هفیلخو  اوشیپ  ود  ياراد  دـحاو  نامز  کیرد  یمالـسا 

ار روما  مامزو  درم  يرجه  جـنپو  تصـش  لاسرد  ناورم  هکنآات  . دـنار یم  تموکح  رـصمو  ماش  رب  هک  ناورم  مان  هبرگید  يا  هفیلخو  درک 
رد ریبز  نب  هّللادبعو  درک  مازعا  هکم  يوس  هب  یهاپس  ریبز  نب  هّللادبع  يریگتسد  يارب  سپـس  تفرگ .  تسد  هب  کلملادبع  وا   c d دنزرف

تفرگ . رارق  کلملادبع  رایتخارد  یمالسا  ياهنیمزرس  همهو  دش  هتخیوآ  راد  هبو  ریگتسد  هسو  داتفه  لاس  یلوُالا  يدامج  هدفه 
هحفص 159  -------------- 

دنزگ زا  ار  وا  یهلا  فطلو  دنام  ملاس  البرک  رد  اسآ  هزجعم  یتروص  هب  مالسلا ) هیلع   ) داّجس ترضح  دوب . رصاعم  کلملا  دبع  نب  دیلو  و 
اب یصاخ  تاعامتجا  رد  ریسم  نیا  ردو  دش  لقتنم  ماش  هب  هاگنآو  هفوک  هب  ارسا  رگید  هارمه  ریسا  کی  تروص  هب  يو  درک ; ظفح  نمشد 

دیبع دیدش  مشخ  بضغ و  هک  یلصفم  يوگتفگ  زا  سپ  دایز  نب  هّللا  دیبع  سلجم  رد  دوب ; البرک  نینوخ  بالقنا  رادساپ  اه ، هبطخ  داریا 
ام يارب  ندش  هتـشک  هک  یناد  یمنو  یناسرت  یم  نتـشک  اب  ارم  ایآ  : » دومرف وا  خـساپ  رد  ماما  دـیدرگ ، دـیدهت  لتق  هب  دـش ، بجوم  ار  هّللا 

هکلب دش  لتق  هب  دیدهت  هفوک  ریما  رب  يرگـشاخرپ  رثا  رب  اهنت  هن  وا  (. 1 « ) تسا تلیضف  تمارک و  ام  يارب  تداهـشو  تسا  يداع  راک  کی 
ینب دننام  یناگدش  دازآ  هاگچیه  :» تفگ وا  خـساپ  رد  ماما  تشگ ; لتق  هب  دـیدهت  زین  یمـسر  سلجم  کی  رد  دـیزی  اب  ییوگتفگ  زا  سپ 

رضاح ار  ینئمطم  درم  يراد ، یمیمصت  نینچ  رگاو  دنوش  جراخ  مالسا  زا  رگم  دننک  رداص  ار  ءایـصوا  ءایبنا و  لتق  مکح  دنناوت  یمن  هیما 
هک دومن  تساوخ  رد  هکلب  درکن ، وفع  تساوخرد  دیزی  زا  زگره  خـساپ  نیا  رد  ماما  (. 2 «) مراپسب وا  هب  ار  مرح  لهاو  منک  تیـصو  ات  نک 

ماش دجسم  هباطخو  داجس  ماما  دنک . نّیعم  هنیدم  هب  ارسا  ناوراک  ندناسر  رب  ار  ینیما  درف 
عمجم  کی  رد  هکلب  درک ، يرگشاخرپ  دیزی  رب  ماما  هک  تسین  يدروم  اهنت  نیا 

--------------
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هحفص 160  -------------- 
دومرف یّجیهم  ینارنخـس  دجـسم  ربنم  زارف  رب  وا  هک  هاگنآ  تخاـس ، راکـشآ  ار  يوما  بزح  فیثک  تیهاـمو  دز  ـالاب  ار  اـه  هدرپ  یمومع 

زا هعمج  زامن  ياه  هبطخ  زا  لبق  هتخورف  دوخو  يرابرد  هدـنیوگ  کی  هک  دوب  یماگنه  نیاو  دروآ  دـیدپ  ماش  مدرم  رد  یمیظع  بـالقناو 
ار قولخم  يدونشخ  هتخورف ، دوخ  بیطخ  ياوت  رب  ياو  :» دز دایرف  ماما  تفگ ، ازسانو  دب  يولع  نادناخ  هبو  درک  شیاتس  نایدیزی  دیزی و 

يالاب ماـما  دوخ  ریبعت  هب   ) ربنم زارف  رب  هک  درک  تساوخرد  دـیزی  زا  هاـگنآ  تسا ;» شتآ  وت  هاـگیاجو  يدرک  هلداـبم  راگدـیرفآ  مشخ  اـب 
ردو درکن ، تقفاوم  وا  تساوخ  رد  اب  دیزی  دناسرب ، یباوث  هب  ار  مدرم  دزاس و  لاحـشوخ  ار  ادخ  هک  دیوگب  ینانخـس  دریگ و  رارق  اهبوچ )

نییاپ دورب ، ربنم  رگاو  دنا  هدـیکم  ریـش  اب  یکدوک  زا  ار  ملع  نانآ  :» تفگ نینچ  دورب  ربنم  هب  ماما  دنتـساوخ  یم  هک  نایماش  رارـصا  لباقم 
( مالسلا هیلع   ) ماما درک ، تقفاوم  راچان  هب  راضح  راشف  ربارب  رد  ماجنارـس  یلو  دزاس ;» اوسر  ار  نایفـسوبا  نادناخو  نم  هکنیا  ات  دیآ  یمن 

دورد ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  هب  درک و  شیاتس  ساپس و  نایب  نیرتاسر  نیرتاویش و  اب  ار  ادخ  تفرگ و  رارق  ربنم  زارف  رب 
. دومرف یثنخ  يّدح  ات  ار  هلاس  جنپ  تسیب و  يولع  دض  تاغیلبت  هک  يا  هنوگ  هب  تخادرپ  شیوخ  نادناخو  دوخ  یفرعم  هب  هاگنآ  داتسرف ،

يادص نانچنآ  دیدرگ !» هتشک  هنشت  بل  ابو  دش  رو  هطوغ  شیوخ  نوخ  رد  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  :» دیسر اجنیا  هب  ماما  نانخـس  یتقو 
ناذا مارتحا  هب  ماما  دنک ; عطق  ار  ماما  نانخـس  ناذا ، نتفگ  اب  داد  روتـسد  نذؤم  هبو  هدز  تشحو  دیزی  هک  تساخرب  دجـسم  زا  هیرگو  هلان 

ترضح داد ، یهاوگ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم تلاسر  هبو  دیسر  مّود  تداهـش  هب  نذؤم  هک  هاگنآ  داتـسیا ، زاب  نتفگ  نخـس  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) دّـمحم نیمه  هب  ار  وت  نذؤم ، يا  » دوـمرفو درک  نذؤـم  هب  ور  ربـنم  زارف  زاو  دـیبوک  يوـما  ماـظن  رب  ار  هبرـض  نیرخآ 
رگا تسا ؟ نم  ّدج  ای  وت  ّدـج  دّـمحم »  » مان هب  ربمایپ  نیا  ایآ  دـیزی  يا  : » تفگو درک  دـیزی  هبور  هاگنآ  نک ،» ربص  یمک  دـنگوس  ملـسو )
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ارچو .»...؟ ارچ  ؟ يدرک ریسا  ار  وا  نارتخدو  یتشک  ار  وا  نادنزرف  ارچ  تسا  نم  ّدج  رگاو  ياهتفگ  غورد  تسا  وت  ّدج  ییوگب 
هحفص 161  -------------- 

نوریب دجـسم  زا  یتحاران  تدـش  زا  زین  یهورگ  تفگ ، كرت  ار  دجـسمو  دـش  كانمیب  هداعلا  قوف  سلجم  عضو  ماما و  تاملک  زا  دـیزی 
هتـسب هناـگیب  يور  هب  ار  رد  تهج  نیا  زا  درب و  یم  رـس  هب  یلماـک  تیدودـحم  رد  هـچرگ  هنیدـم ، هـب  تشگزاـب  زا  سپ  ماـما  (. 1) دندمآ

هک هتـسجرب  درگاش  داتفهو  دـص  تسناوت  نکیل  تفرگیمن ، سامت  یـسک  اـب  دوخ  نئمطم  ناراـی  اـب  زجو  دوب  شیاـینو  تداـبع  لوغـشمو 
ناوت یم  نایم  نآ  زا  و  (. 2) تسا هدمآ  لاجر  ياهباتک  رد  نانآ  یماسا  هک  دنک  تیبرت  دندوب  یمالسا  هعماج  رد  نازورف  یغارچ  مادکره 
یلامث هزمح  وباو  یلباک ، دلاخ  وبا  لیوط ، ما  نب  ییحی  ریما  ریبج ، نب  دمحم  ریببج ، نب  دیعس  ّبیـسم ، نب  دیعـس  مان  هب  ییاه  تیـصخش  زا 
هعماـج لد  رد  یبـیجع  لـالجو  تمظع  فراـعم ، شخپو  درگاـش  تیبرت  قـیرط  زا  ینیمز  ریز  ياـهتیلاعف  هیاـس  رد  ترـضح  نآ  درب . ماـن 

هکلب درکن  مالس  وا  هب  اهنت  هن  دش  وربور  ناورم  نب  کلملا  دبع  اب  هک  جح  مسارم  زا  یکی  رد  یتح  دوب ، هدرک  ادیپ  يوما  نارس  یمالسا و 
نم هب  دمحم ، ابا  : » تفگ تفرگ و  ار  ماما  تسد  هتسهآ  تفـشآ و  رب  تخـس  ییانتعا  یب  نیا  زا  کلملا  دبع  دومرفن ; هاگن  زین  وا  هرهچ  هب 
دوخ ترخآ  ( مالسلا هیلع   ) نیـسح لتق  اب  مردپ  لتاق  :» تفگ وا  خساپ  رد  ماما  متـسین .» دیزی »  » وت ردپ  لتاق  متـسه و  کلملا  دبع  نم  رگنب ،

، مهاوخ یمن  زگره  نم  : » تفگ هتخورفارب  هرهچ  اب  کلملا  دبع  درادن .» یعنام  یـشاب ؟ مردپ  لتاق  دننام  یهاوخ  یم  مه  وت  درک ، دوبان  ار 
يزاین دـیراد  هچنآو  امـش  يایند  هب  ارم  :» دومرف وا  خـساپ  رد  ماما  يوش .» دـنم  هرهب  ام  تاـناکما  زاو  يریگب  ربخ  اـم  زا  هک  مراد  عقوت  یلو 

(. 3 « ) تسین
--------------

راحب ج46ص120 .  . 3 یسوط ص181 . خیش  لاجرو  یشک ص119  لاجر   . 2 یئاهب ج2ص30 . لماک   . 1
هحفص 162  -------------- 

تمظع نانآ  ربو  دوزفا  تیب  لها  یگرزبو  تمظع  رب  مالـسلا ) امهیلع   ) یلعو ربمایپ  نادـناخ  هب  تبـسن  يوما  بزح  دـیلپ  تشز و  لاـمعا 
فاوطو تشاد  روضح  کلملا  دـبع  دـنزرف  ماشه  هک  جـح  مسارم  زا  یکی  رد  دروآ . دوجو  هب  راجزناو  ترفن  ناـنآ  نانمـشد  رب  تّزعو و 

هب ماشهو  دادن  لاجم  وا  هب  تیعمج  جوم  اما  دنک ، مالتـسإ  ار  دوسألا » رجح   » تساوخ راب  نیدنچ  ماشه  ، دوب وربور  یبیجع  ماحدزا  اب  هناخ 
هب هتـسهآ  هتـسهآ  هک  داتفا  ینارونو  امیـس  شوخ  مادنا ، رغال  يدرم  هب  شمـشچ  ناهگان  تخادرپ ; اشامت  هبو  تسـشن  يا  هشوگ  يراچان 

مدرم دـنک ; مالتـسا  ار  رجح  وا  هک  دـنور  یم  بقع  رایتخا  یبو  دـننک  یم  مارتحا  وا  زا  مدرم  همهو  دراد  یم  رب  ماگ  دوسألا » رجح   » يوس
ماما یفرعم  زا  تخانـش ، یم  یبوخ  هب  ار  ترـضحهکنیا  اب  ماشه  تسیک ؟ درم  نیا  دندیـسرپ  وا  زا  دندوب  کلملا  دبع  دـنزرف  رود  هک  ماش 

رادروخرب یـصاخ  یگدازآ  زا  زور  نآ  رد  هک  قدزرف »  » ماـن هب  يرعاـش  ماـگنه ، نیا  رد  مسانـش ،» یمن  :» تفگ غورد  هبو  درک  يراددوخ 
هک تسا  یسک  نیا  : » تسا نینچ  وا  راعشا  زا  یتمسق  همجرت  درک ; یفرعم  یبوخ  هب  ار  داجس  ماماو  دورـس  دنچ  يراعـشا  گنرد  یب  دوب ،

سانـشرسو هزیکاپو  راگزیهرپ  يدرف  وا  تسا  انـشآ  وا  اب  یبوخ  هب  نآ ، جراخو  مرحو  هبعکو  دسانـش  یم  ار  وا  ياـپ  ياـج  ءاـحطب  كاـخ 
هکنیا ماـشه ! داـتفا ; یم  نیمز  هب  وا  یـسوب  ياـپ  يارب  دـنک ، مالتـسا  ار  وا  دـهاوخ  یم  یـسک  هچ  تـسناد  یم  دوسـألا  رجح  رگاو  تـسا 

عقاو رثؤم  نانچنآ  قدزرف  راعشا  (. 1 «) دنـسانش یم  یبوخ  هب  ار  وا  مجع  برع و  دنز ، یمن  وا  رب  يررـض  مسانـش ، یمن  ار  وا  نم  ییوگیم 
. دومرف ییوجلد  يو  زا  ، رعاش دهعت  زا  یهاگآ  زا  سپ  ماما  ، درک رداص  ار  قدزرف  فیقوت  روتـسد  ًاروف  درک و  نیگمـشخ  ار  ماشه  هک  دـش 

ساسا هک  اجنآ  ًاصوصخ  ، درک یمن  يراد  دوخ  نانآ  ییامنهار  تیاده و  زا  يوما  رـس  دوخ  نارادمامز  زا  رفنت  زاربا  نیع  رد  ترـضح  نآ 
دوب . حرطم  مالسا 

--------------
یناغا ج19ص40 .  . 1
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هحفص 163  -------------- 
; تشاد جاور  دوب ، هتسب  شقن  نآ  رب  سدقلا ) حور  ، رـسپ ردپ ،  ) تیحیـسم یتاغیلبت  راعـش  هک  ییاه  هچراپ  يوما  هفیلخکلملادبع  نامز  رد 

رارق ناناملسم  ضارتعا  دروم  راک  نیا  دندز ، یم  ار  شقن  نامه  نایمور  زا  دیلقت  هب  دنتفاب  یم  یمالـسا  رـصم  رد  هک  ییاه  هچراپ  رب  یتح 
دیـسر مور  روطارپما  هب  ربخ  دنک ; شقن  اهنآ  رب  دیحوت  تمالع  ثیلثت »  » تمالع ياج  هب  هک  دـندرک  تساوخرد  کلملا  دـبع  زاو  تفرگ 

نیا ریغ  رد  دوش ، يراددوخ  يرـصم  تفاـب  ياـه  هچراـپ  رد  ینوگرگدو  رییغت  عوـنره  داـجیا  زا  هک  درک  تساوـخرد  کلملادـبع  زا  واو 
نامه مالسا ، روشک  رد  جیار  لوپ  زور  نآ  رد  دشاب ; هتسب  شقن  مالسا  ربمایپ  هب  ازـسان  نآ  يور  هک  منک  یم  برـض  ییاه  هکـس  تروص 

حرط ماما  درک ، دادمتـسا  داجـس  ماما  زا  دیـسر ،، کـلملا  دـبع  هب  يربخ  نینچ  یتقو  دـش  یم  برـض  هیهت و  مور  رد  هک  دوب  ییاـه  هکس 
دوش برض  يدیدج  ياه  هکس  یمالسا  روشک  رد  دیاب  دومرفو ، درک  داهنـشیپ  ار  مور  جیار  ياه  هکـس  زا  يزاین  یبو  يداصتقا  لالقتـسا 

( مالـسلا هیلع   ) ماما هاگنآ  ددرگ ; ّکح  هّللا » لوسر  دّـمحم   » شرگید يور  ردو  وه » ّالإ  هلإـال  ّهنا  هّللا  دهـش   » هلمج نآ  يور  کـی  رد  هک 
رامعتسا هبو  دمآ  رازاب  هب  یمالسا  ياه  هکس  دش و  یلمع  ترضح  نآ  حرط  تخومآ ; نانآ  هب  ار  اه  هلمج  نیا  برضو  قیقد  يریگ  بلاق 

شیاین اعد و  (. 1) دش هداد  همتاخ  هناگیب » یحیسم  روشک   » مور يداصتقا 
هب  مالسلا ) هیلع   ) مراهچ ماما  زا  هک  تسا  اعد  راهچ  هاجنپ و  هعومجم  هیدّاجس » هفیحص  »

--------------
لاس 86 رد  دلوتم و  يرجه  لاس 26  رد  ناورم  نب  کلملادبع  .» ءزج 2 یقهیب  يواسملاو  نساحملا  یلحر ، عطق  ۀعیشلا 1/654  نایعا   . 1

رقاب ماـما  هب  ار  نآ  یقهیب ، یلو  دـشاب  وا  تروشم  فرط  دـیاب  و  تسا ، هدوب  داجـس  ماـما  ِنآ  زا  تماـما  ناـمز  نآ  رد  و  تسا ، هتـشذگرد 
ام تهج  نیا  زا  تسا ، هداد  تروص  ار  راک  شراوگرزب  ردپ  فرط  زا  یگدنیامن  هب  يو  مییوگب ، دیاب  تحص  تروص  رد  دهد  یم  تبسن 

میدروآ . داجس  ماما  لصف  رد  ار  تشذگرس  نیا 
هحفص 164  -------------- 

نایب يدازآ  ماما  هک  ینامز  رد  مه  نآ  تسابتکمو  ینیب  ناهج  قیمعو  لماک  هرود  کی  اعد ، رهاظ  هب  باتک  نیا  اما  تسا ، هدـنام  راـگدای 
ردو دومرف  نایب  ار  یـسایس  یعامتجا  یگدـنز  همانرب  هتـسیاب  هویـشو  یقالخا  لماک  لوصا  تاجانمو  اعد  بلاق  رد  ترـضح  نآ  تشادـن ،

هیداجس هفیحص  :» دیوگ یم  يواطنط »  » يرـصم فورعم  رـسفم  هک  تسا  یفاک  جرا  رپ  باتک  نیا  تمظع  رد  ; درک رـشتنم  ناناملـسم  نایم 
مدرم یتخبدـب  نیاو  دوش  یمن  تفای  يرگید  باـتک  رد  هک  دراد  دوجو  ییاـه  تمکحو  فراـعمو  مولع  نآ ، رد  هک  تسا  یباـتک  هناـگی 
نییاپو قولخم  مالک  زا  رتالاب  ار  نآ  مرگن  یم  نآ  رد  هچره  نم  دنا ، هدوبن  هاگآ  يوبن  دیواجو  اهبنارگ  رثا  نیا  زا  نونکات  هک  تسا  رـصم 

هب اعد  سابل  رد  اوزنا  شنیزگ  اب  ماما  دـسیونب . باـتک  نیا  رب  هدرتسگ  يریـسفت  هک  دـهد  یم  هدـعو  هاـگنآ  منیب ;» یم  قلاـخ  مـالک  زا  رت 
یناسک رب  مناوتب  ات  هد  ییورین  تسد و  نم  هب  ادنوادخ  : » دـنک یم  زاینو  زار  هنوگ  نیا  شیوخ  يادـخ  ابو  دـهد  یم  مایق  سرد  ناناملـسم 

هلیح هک  امرف  تیانع  يا  هشیدناو  رکف  منک و  هبلغ  نانآ  رب  جاجتحا  ماقم  رد  هک  امرف  تیانع  ینابزو  موش  زوریپ  دـننک  یم  متـس  نم  هب  هک 
(. 1) دوش یم  تفای  ناوارف  هیداجـس  هفیحـص  رد  هنومن  نیا  زا  «. مزاـس هاـتوک  زواـجتو  يدـعت  زا  ار  ملاـظ  تسدو  منکـش  مهرد  ار  نمـشد 
وت اراگدرورپ ،  » ًالثم تسا ، هدـش  دراو  تشادـن  یهاگآ  اهنآ  زا  زور  نآ  ناهج  هک  یملع  تازجعم  يا  هراپ  رون  هفیحـص  نیا  رد  نانچمه 

لماع هک  دیوگ  یم  ینشور  هب  زین  متفهو  تسیب  ياعد  رد  (! 2 «) یهاگآ اوه  هیاس و و  نزو  زا  یناد ، یم  ار  رونو  یکیرات  نزو  هک  یهزنم 
اب ار  مالـسا  نانمـشد  یندـیماشآ  بآ  دوخ  تردـق  اب  ایادـخ ، راب  :» دـنک یم  نیرفن  نینچ  ادـخ  نانمـشد  هراب  ردو  تسا  بآ  اـبو »  » لاـقتنا

زیمایب .» ابو  يرامیب 
--------------

مکیو . هاجنپ  ياعد  ۀیداجس  هفیحص   . 2 متسیب . ياعد  ۀیداجس  هفیحص   . 1
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هحفص 165  -------------- 

مشش لصف 

مشش  لصف 
مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

لاسرد دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  هنیدـم  رد  يرجه  لاسرد 57  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  دنزرف  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ترـضح 
ششو یـس  داتفا ، قافتا  يرجه  لاسرد 94  هک  دوخ  راوگرزب  ردـپ  تافو  ماگنهوا  تسبورف . ناهج  زا  هدـید  رهـش  ناـمهرد  يرجه   114

ردام رظنزا  مهو  ردپ  رظنزا  مه  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  يو  تهج  نیازا  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  رتخد  وا  ردام  تشاد . لاس 
تلیضف ابو  هتسیاش  يردام  ناتسپ  زاو  تفای  شرورپ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  نوچمه  يردپ ، رهمرپ  شوغآ  رد  وا  دوب . يولعو  یمطاف 

(. 1) دیـسر یمن  یبتجم  ترـضح  هناـخرد  وا  تلیـضف  هیاـپ  هب  ینز  چـیه  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  لوق  هب  هک  يرداـم  دروخ ، ریش 
تالاوئـس لـح  عـجرم  هتـسویپو  دوـب  فورعم  اوـقتو  تلیـضف  شناد و  مـلع و  هـب  یناوـج  نارود  ناـمه  زا  مالـسلا ) هـیلع   ) رقاـب ترـضح 

1ـ نوچ : يوما ، نارادمامز  اب  دیماجنا  لوط  هب  لاس  هدـجیه  هک  دوخ  تماما  نارود  رد  وا  تفریم . رامـش  هب  ناناملـسم  یملع  تالکـشمو 
کلملادبع  نب  نامیلس  کلملادبع 2 ـ نب  دیلو 

--------------
یفاک ج 1ص469 .  . 1

هحفص 166  -------------- 
يرگمتـس رد  زیزعلادـبع  نب  رمع  زج  هب  ناـگمهو  دوب  رـصاعم  کلملادـبع  نب  ماـشه  کلملادـبع 5 ـ نب  دـیزی  زیزعلادـبع 4 ـ نـب  رمع  3 ـ

يارب دندومن . یم  مهارف  یتالکـشم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  يارب  هتـسویپو  دنتـشادن  دوخ  ناکاینزا  یمک  تسد  یگماک  دوخو  دادبتـساو 
هب نانآ  زا  کیره  هرابرد  میوش ، هاگآ  الامجا  يوما  نیطالس  طسوت  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  تماما  نارود  قانتخاو  یسایس  عضو  زا  هکنیا 

يرخالا يدامج  همین  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  يرجه  لاس 86  لاوشرد  کلملادبع  نب  دیلو  مییوگ : یم  نخس  هدرشف  تروص 
يروالد شنمو  داهج  حور  هب  طوبرم  تاحوتف ، نیا  یلو  تفای  شرتسگ  تاحوتف  هنماد  دـنچره  وا  ناـمزرد  تشذـگرد . يرجه  لاس 96 

هک سب  نیمه  دـیلو  يراکهبت  رد  تشادـن . دـیلو  لاثما  هب  یطابتراو  دوب  هدـیمد  زور  نآ  ناملـسم  هعماج  دوجورد  یمارگ  ربماـیپ  هک  دوب 
هدرک گنت  مدرم  رب  ار  هصرع  هدع  نیاو  دوب  هتخاس  طلـسم  ناناملـسم  تشونرـس  رب  هدنامرفو  ریما  ناونع  هب  ار  يراکتیانجو  دساف  رـصانع 
دیلو تموکح  نامزرد  يو  تسا . فورعم  خـیراترد  یماشآ  نوخو  یکافـس  هب  هک  دوب  یفقث  فسوی  نب  جاجحوا  لامع  زا  یکی  دـندوب .

اهراتشک يزکرم ، تموکح  یمرگتشپ  هبو  تفر  ورف  قارع  هانگ  یب  مدرم  نوخ  رد  قفرم  ات  شتسدو  دیدرگ  بوصنم  قارع  يرادناتسا  هب 
هام مهد  هعمج  زور  ردو  تفرگ  تسد  هب  ارروما  مامز  شردارب  زا  سپ  کلملادبع  نب  نامیلس  تخادنا . هار  هب  یکانتشحو  ياه  هجنکشو 
داد ناشن  شمرن  دوخ  يرادمامز  زاغآ  رد  وا  دیدرگ . ناناملسم  بیصن  زین  يرگید  تاحوتف  وا  نامزرد  تشذگرد . يرجه  لاس 99  رفص 

زین  وا  یناگدنز  لاح  نیعرد  یلو  درک  دازآ  ار  یهانگ  یب  دارفاو  دوشگ  ار  قارع  ياهنادنز  ياهردو 
هحفص 167  -------------- 

يدرموا ( 1  .) دیـشک یم  هشقن  نانآ  زا  یخرب  ندرک  دوبان  يارب  درک و  یم  رظن  لامعا  دوخ  نایلاو  هراـب  رد  وا  دوبن ، متـس  ملظ و  زا  یلاـخ 
تفاـی یلماـک  جاور  وا  راـبرد  رد  ینارذگـشوخو  یـشایع  وا  تفـالخ  نارود  ردو  دوب ، تسرپ  لـمجتو  نارذگـشوخو  روـخرپ  صیرح و 

داسف مک  مک  دـینارذگ . یم  ارـسمرح  نانز  اب  ار  دوخ  تاـقوا  بلغاو  تشاد  یم  هاـگندوخ  تفـالخ  رـصق  رد  ار  يددـعتم  ياـه  هجاوخو 
، نامیلـس گرمزا  سپ  زیزعلادبع  نب  رمع  (. 2) تفای شرتسگ  روشک  حطـسرد  داسفو  درک  تیارـس  زین  روشک  يارماو  نایلاو  هب  یگدولآو 
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هزرابم ضیعبتو  داسف  ابو  دشخب  ناماس  ورـس  اهیناشیرپ  اهیناماسبان و  زا  یخرب  هب  يدودح  ات  تسناوتو  دـش  هدـیزگرب  يو  ینیـشناج  يارب 
عوـنمم ار  مالـسا  تیـصخش  نیرتـگرزب  هب  نتفگ  ازـسانو  یلع  ّبس  ینعی  دوـب ، هتـسشن  زور  نآ  تموـکح  نماد  رب  هک  یگنن  هکلو  دـنک .

سپ تشذگرد . يرجه  لاس 101  رد  بجر  هام  جنپ  تسیب و  رد  يو  دومن . وحم  دـبا  يارب  ار  هیواعم  موش  ثاریمو  تعدـب  نیاو  تخاس 
يرگید فده  ینارذگـشوخ  یـشایع و  زج  هک  دمآ  راک  يور  يدرم  اب ر  نیا  تفرگ ، تسد  هب  کلملادبع  نب  دـیزی  ار  روما  مامز  يوزا 

رامـش هب  هیما  ینب  تموکح  راودا  نیرتکیراتو  نیرت  هایـس  زا  یکی  وا  تفالخ  مایا  دوبن . دنب  ياپ  ینیدو  یقالخا  لوصا  هب  زگرهو  تشادن 
یم شوگ  ارعـش  دـیاصق  هبو  دـندرک  یم  لوغـشمار  دوخ  برع ، هنیرید  ياهناتـساد  اب  تغارف  تاقوا  رد  هیما  ینب  نیـشیپ  يافلخ  دور . یم 

ناگدنناوخ هک  دیزرو  طارفا  تمسق  نیارد  يردق  هبو  تفرگ  ار  راعـشا  دیاصق  ياج  زاوآو  زاس  کلملادبع  نب  دیزی  نامزرد  یلو  دنداد 
هب  تسد  رود  ياهرهش  زا  ار  نارگ  اینخو 

--------------
كردم . نامه   . 2 مالسا ج1ص387 . یسایس  خیرات   . 1

هحفص 168  -------------- 
وا يزابسوه  نایرج  (. 1) تفای جاور  برع  هعماج  نایمرد  يزاب  قروو  جنرطش  يزابسوهو ، یشایع  قیرط  نیازا  درک و  یم  توعد  قشمد 

ماجنارس يو  ( 2) تسا فورعم  خـیرات  رد  دـندش  یم  بوسحم  وا  نانز  نیرتبوبحم  هک  ۀـَباَبَح  ۀمّالَـس و  ياه  ماـن  هب  ارـسمرح  زینک  ود  اـب 
رگمتـسو نشخ  لـیخب و  يدرم  وا  تفرگ . تـسد  رد  ار  روـما  ماـمز  کلملادـبع  نـب  ماـشه  يو  زا  سپ  تشذـگرد . لاس 105 نابعـشرد 

تیذاو رازآ  رد  وا  تسا ، راوتـسا  تردـقو  روزرب  وا  تموکحو  درادـن  یهاگیاپ  یمومع  راکفا  رد  هک  تسناد  یم  یبوخ  هبو  دوب  محریبو 
زین وا  تخیوآ ، راد  هب  یعیجف  عضو  هب  ار  وا  درک و  بوکرـس  ار  یلع  نب  دـیز  ماـیق  هک  دوب  واو  دیـشوک  یم  ( مالـسلا هیلع   ) یلع نادـنزرف 
یلو دوب ، وربور  تفالخ  نایعدم  نینچ  اب  دوخ  تفالخ  نارودرد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  تشذگرد . يرمق  يرجه  لاسرد 125  ماجنارس 

رد ار  یمالـسا  هاگـشناد  کـی  سیـسأت  تامدـقمو  دروآ  دوـجو  هب  ار  يراد  هنماد  یملع  شبنج  تیبرتو ، میلعت  قـیرط  زا  وا  لاـح  نیعرد 
زا کیره  دیـشخب . هجیتنو  تفرگ  لکـش  مالـسلا ») هیلع   ) قداص رفعج  ماما   » شزیزع دنزرف  نامز  ردو  درک  يزیر  یپ  دوخ  تماما  نارود 
رد اهنآ  راک  لکش  یلو  دندوب  مالسا  نییآ  نابهگنو  رادساپو  یمالسا  هعماج  يربهرو  داشرا  راد  هدهع  دوخ  رصع  رد  ام  گرزب  نایاوشیپ 

هظحالم دـناسرب ، فدـه  هب  ار  ناـنآ  هک  دـندیزگ  یم  رب  ار  یهار  دوخ  ناـمز  طیارـش  بساـنتم  مادـکرهو  دوب  فلتخم  فدـه  نیا  ققحت 
یم تهج  نیازا  داد ، یمن  هزاجا  وا  هب  ار  يرگید  راک  یمالـسا  میلاعت  شرتسگو  ثیدح  رـشن  زج  رهاظ  رد  رقاب  ماما  نامز  هدیچیپ  طیارش 

ددرگ . یم  صاخو  ماع  دزنابزدوخ  رصعرد  يرقاب  مولع  مینیب 
--------------

كردم . نامه   . 2 . 484 صج مالسا  یسایس  خیرات   . 1
هحفص 169  -------------- 

هب ناقفخ  راشف و  طیارش  رد  هک  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماماو  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  لاثما  صخألابو  نایاوشیپ  راک  شور  هکنیا  رگید  هتکن 
نیمه دوشن . عـلطم  ناـنآ  ياـهتیلاعف  زا  یـسک  دـش  یم  بجوـم  هک  يا  هویـش  دوـب . ینیمز  ریزو  یناـهنپو  یفخم  هویـش  هب  دـندرب ، یم  رس 
رطاخ هبو  دومن  یم  مهارف  ار  اهنآ  نادنزو  دیعبت  لیاسو  درک و  یم  تحاران  تخـسار  افلخ  دـش ، یم  راکـشآ  هک  یهاگ  یناهنپ  ياهتیلاعف 

رد ماما  دوش . هاگآ  وا  رارـسا  زا  اتدرک  راضحا  ماش  هب  شزیزع  دـنزرف  اب  ار  رقاب  ماما  تقو ، هفیلخ  هک  دوب  یفخم  يرـس و  ياه  راـک  نیمه 
ریسفتو یمالسا  دنلب  فراعم  اب  ار  ناناملـسمو  دیزرو  تردابم  ادخ  لوسر  ثیداحا  نتخومآ  هب  دوب ، عونمم  ربمایپ  ثیدح  رـشن  هک  ینامز 
تلزنم دنلب  یناهیقفو  ثیدح  هیاپ  دنلب  نایوار  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  داد  شرورپ  ار  ییاه  تیـصخشو  تخاس  انـشآ  مالـسا  ماکحاو  نآرق 

هیلع  ) قداص ماما  هک  تسا  یفاک  دارفا  نیا  تمظع  رد  & هیواـعم ... نب  دـیرب  ریـصب ، وبا  نیعا ، نب  ةرارز  ملـسم ، نب  دّـمحم  دـننام  دـندوب .
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یم رکذ  میدرک ، دای  هک  يوحن  هب  ار  رفن  راهچ  نآ  یماسا  هاگنآ  دندرک . هدنز  رفن  راهچ  ار  مردپ  ثیداحاو  بتکم  دـنیامرف : یم  مالـسلا )
زا رگید  یکی  تفرگ . ارف  قداص  ماما  زا  ثیدح  رازه  هدزناشو  رقاب  ماما  زا  ثیدح  رازه  یس  دوخ ، رصع  هیقف  ملسم  نب  دمحم  (. 1) دنیامن
نآ ار  همه  هک  هدرک  طبـضو  هدینـش  رقاب  ماما  زا  ثیدـح  رازه  داتفه  يو  تسا ; یفْعُج  رباج  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماـما  هتـسجرب  نادرگاـش 
زا دوب ، كانمیب  تخـس  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  وا  زیزع  دنزرفو  رقاب  ماما  تیعقوم  زا  ماشه  (. 2) دنا هدومن  لقن  ربمایپ  زا  ترـضح 

ترفاسم  دزاس . ماش  هناور  ار  ود  ره  هک  داد  روتسد  هنیدم  مکاح  هب  تهج  نیا 
--------------

2 ص7 . شخب ۀعیشلا ج4 نایعأ   . 2 یشک ص125 . لاجر   . 1
هحفص 170  -------------- 

ابرقاب ماما  هرظانم  اما  دـنک  کچوک  ماش  مدرم  راظنا  رد  ار  رـسپو  ردـپ  هک  دیـشوک  یم  رایـسب  ماشهو  دوب  يراـبجا  دـنچره  ماـش  هب  ناـنآ 
روبجم ماشه  تهج  نیازا  دندش . هاگآ  ماما  گرزب  تیعقوم  زا  ماش  مدرم  همه  هک  دیشخب  تمظع  رقاب  ماما  هب  نانچ  نآ  نایحیسم  فقـسا 
بضغو مشخ  دروم  هتسویپ  هک  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ماجنارـس  (. 1) دنادرگ زاب  هنیدـم  هب  ار  نانآو  هدرک  صخرم  ار  رفنود  ره  هک  دـش 

رد شراوگرزب  ردپ  ربق  رانکردو  تشذگرد  يرجه  لاس 114  ردو  دش  مومسموا  يدایا  هلیسو  هب  دوب ، کلملادبع  نب  ماشه  تقو ، هفیلخ 
دش . هدرپس  كاخ  هب  عیقب ، ناتسربق 

--------------
تسا .  هدمآ  راونألاراحب ج46ص307ـ313  باتکرد  يرابجا  ترفاسم  نیا  رد  ماما  تشذگرس  حورشم   . 1

هحفص 171  -------------- 

متفه لصف 

متفه  لصف 
مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

هدید يرجه  لاس 83  لوالا  عیبر  هام  مهدفه  رد  يو  تسا . مالسلا ) هیلع   ) قداصلا دّمحم  نب  رفعج  ترضح  تیالو  نامسآ  رتخا  نیمشش 
راوگرزب ردپ  دقرم  رانکرد  عیقب  ناتسربق  ردو  تسب  رب  ناهج  زا  هدید  يرجه  لاسرد 148  یگلاس  جنپ  تصش و  نسردو  دوشگ  ناهج  هب 

راهچو یـس  وا  تماعزو  تماما  نارود  عومجمو  تسا  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  مساـق  رتخد  هورف » ما   » وا رداـم  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  دوخ 
زا یتـقو  یقیناود  روصنم  وا  نمـشد  هک  مینادـب  تسا  یفاـک  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  تیـصخشو  تمظع  هراـبرد  (. 1) دـشاب یم  لاس 

هتفرگ ارف  ار  اج  همه  یـشوماخو  توکـس  هک  دوب  بش  ياه  همین  : » دیوگ یم  خـیرات  تخیر . کشا  وا  رب  رایتخا  یب  دـش  هاگآ  شتداهش 
دید ار  روصنم  دش ، قاطا  دراو  بویا  وبا  هک  یماگنه  . درک راضحا  دوخ  خاک  هب  ار  يزوخ  بویا  وبا  دوخ  صوصخم  یـشنم  روصنم ، دوب ،

روصنم یشنم  . » درک یم  هیرگ  دناوخ و  یم  ار  نآو  تشاد  تسد  رد  يا  همان  وا  دوب . نشور  شربارب  رد  یعمشو  هتسشن  یلدنص  يور  هک 
تسا هتشون  هنیدم  رادنامرف  نامیلـس  نب  دمحمار  همان  نیا  :» تفگو تخادنا  نم  يوس  هبار  همانوا  مدرک ، مالـس  نم  هکنآ  زادعب  دیوگ  یم 

( 2 (.»؟ دوش یم  ادیپ  يریظن  رگید  دمحم  نب  رفعج  يارب  ایآ  هتشذگ ، رد  دمحم  نب  رفعج  هک  تسا  هدرک  شرازگو 
--------------

راونألا ج47ص3 . راحب   . 2 داشرا ص289 .  . 1
هحفص 172  -------------- 

مدیسر یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  روضح  هب  ًارارک  نم  دیوگ  یم  تسا  ننست  لها  هناگراهچ  بهاذم  همئا  زا  یکی  هک  سنا  نب  کلام 
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هدـیدنار وا  دـننام  یمـشچ  زگرهو  دـناوخ  یم  نآرقو  دوب  راد  هزور  ایو  درازگ  یم  زامن  ای  مدـید : یم  لاـح  هس  زا  یکی  رد  هتـسویپ  ار  وا 
(. 1) تسا هدرکن  روطخ  يراگزیهرپو  تدابعو  شنادرظن  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  رترب  یناسنا  بلق  رب  زگرهو  هدینـشن  ار  نآ  ریظن  یـشوگو 
نم ، دروآ قارع  هبار  ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  روصنم  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  تسا  هناگراهچ  بهاذـم  همئا  زا  یکی  دوخ  هک  هفینح  وبا 
مدش دراو  یتقو  منک ، لاوئـس  وا  زا  ات  مدرک  مهارف  دروم  نیارد  هلئـسم  لهچ  نم  مزادرپب ، ثحب  هب  وا  اب  هک  مدش  توعد  روصنم  فرط  زا 

روصنم رما  هب  سپـس  درک ، یفرعم  ارم  روصنم  هاـگنآ  متـسشنو ، مدرک  مالـس  تسا . هتـسشن  روصنم  تسار  فرط  دّـمحم  نب  رفعج  مدـید 
سپـسو قارع  لهاو  هنیدملها  تایرظنو  ءارآ  هلئـسم  ره  رد  وا  تفگ . خـساپ  ار  کی  اکی  واو  مدرک  حرطم  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لئاسم 

درف نیرت  اـناد  ار  وا  نم  دـیوگ : یم  هفینح  وبا  هاـگنآ  فلاـخم  یهاـگو  دوب  قفاوماـهنآ  هیرظن  اـب  یهاـگ  درک ، یم  ناـیب  زینار  دوخ  هیرظن 
وا یگنه  رف  تیـصخشو  یملع  تمظعرد  (. 2) دـشابیم دوخ  نامز  مدرم  دـیاقع  هب  اهنآ  نیرت  هاگآ  درف ، نیرتاناد  وا  اریز  مداد . صیخـشت 
مک یملاعو  گرزب  یتیصخش  مادکره  هک  دنک  تیبرت  هتـسجرب  ملاع  رازه  راهچ  تسناوت  دوخ  تماما  نارود  تدمرد  وا  هک  تسا  یفاک 

هدهاشم ثیدح  داتـسا  دصهن  هفوک  دجـسمرد  نم  : » دـیوگ یم  دـشاب ، یم  ثیدـح  ناداتـسا  زا  هک  ءاّشو ، یلع  نب  نسح  (. 3) دندوب ریظن 
دّمحم  نب  رفعج  زا  مادکره  هک  مدرک 

--------------
دیفم ص389 . داشرا   . 3 ظافحلا ج1ص157 . ةرکذت   . 2 بیذهتلا ج2ص104 . زا  لقن  هب  قداصلا  مامإلا   . 1

هحفص 173  -------------- 
تاحفص نیارد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  یناحورو  یملع  تیـصخش  هرابرد  نخـس  (. 1 .«) دندرک یم  لقن  ثیدح 

وا تفرگ  تـسد  هـب  ار  تـما  يربـهر  يرجه  لاـسرد 114  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  مینک . یم  اـفتکا  هزادـنا  نیمه  هب  اـمو  دـیآ  درگ 
کلملادبع نب  ماشه  دننام : يدارفا  هیما  ینب  يافلخ  زا  . دوب رـصاعم  سابع  ینبو  هیما  ینب  زا  دنچ  ییافلخ  اب  دوخ  تماما  نارود  عومجمرد 

هب فورعم  دمحم  نب  ناورم  ، کلملادبع نب  دـیلو  نب  میهاربا  کلملادـبع ، نب  دـیلو  نب  دـیزی  کلملادـبع ، نب  دـیزی  نب  دـیلو  ناورم ، نب 
نیا زا  دوب . رـصع  مه  یقیناود  روصنم  هب  فورعم  رفعج  وباو  حافـس  هب  فورعم  دمحم  نب  هّللادبع  اب  سابع  ینب  يافلخ  زاو  رامح ، ناورم 

طلست زا  یکاح  ار  نآ  یجراخ  نارگـشهوژپ  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  یـسابعو  يوما  هفیلخ  تفه  لاس ، راهچو  یـس  تدم  رد  هک 
لاس 132 رد  يوما ، نامدود  تموکح  دـش  بجوم  هک  یجنـشت  دـنناد . یم  یمالـسا  هعماج  رب  تابث  مدـعو  بارطـضاو  جنـشت  عون  کـی 

يدراومردو دندوبن  هیما  ینب  نادنزرف  زا  رتمک  متسو  ملظ  رد  زین  نانآ  هک  دتفیب  سابع  نادنزرف  تسد  هب  روما  مامزو  دوش  ضرقنم  يرجه 
زاو دنارذگ  يوما  دـهع  رد  ار  دوخ  یگدـنز  زا  لاس  هاجنپ  دودـح  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دـندرک . یم  لمع  اهنآ  زا  رتدـبو  رتدـیدش 
راد هب  هنوراوو  هنهرب  يرجه  لاس 122  هب  هفوکرد  ار  یلع  نب  دیز  وا ، يومع  هک  دندوب  اهنامه  اریز  دوب  انشآ  هیما  ینب  تایانج  اب  کیدزن 

نایوماو دنتخیرایرد  هب  ار  نآ  رتسکاخو  دندز  شتآو  دندروآ  نییاپ  ار  نآ  سپـسو  دنتـشاد  هاگن  رادیالاب  لاس  جنپ  ار  وا  دسجو  دنتخیوآ 
دنتشک . یعیجف  عضو  هب  ار  دیز  نب  ییحیوا  دنزرف  دندرکن ، افتکا  زین  نیا  هب 

--------------
همجرت 79 . هرامش  یشاجن ج1/139 ، لاجر   . 1

هحفص 174  -------------- 
اهمتس دهاش  تسخن  عطقمرد  رگاو  دومن  يرپس  سابع  نادنزرف  اب  ار  دوخ  رمع  هدنامیقاب  درب ، رـسب  هیما  ینب  اب  لاس  هاجنپ  دودح  ماما  رگا 

: دـهع ود  رـصاعم  رعاش  ریبعت  هبو  تفای ، شیازفا  مود  شخب  رد  متـس  هکلب  تشادـن  یلوا  زا  مک  تسد  زین  رگید  عطقم  دوب . اهتیدودـحمو 
رـصع ود  رب  مکاح  طیارـش  هظحالم  اـبو  .« درک یمن  زاـب  یلاـب  رپ و  امرـس  رب  ساـبع  ینب  لدـع  تشاد و  همادا  ناورم  ینب  متـس  شاـک  يا  »

راوتـسا شنادو  مولع  شخپو  نادرگاـش  تیبرتو  هاگـشناد  سیـسأت  ساـسا  رب  اردوخ  یعاـمتجا  ياـه  هماـنرب  ماـما  ارچ  هک  دـید  میهاوـخ 
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مایق  ياه  هزیگنا  تخاس .
شیب لماعود  لماوع  نآ  نایمزاو  تسا  سکعنم  هدرتسگ  تروص  هب  خیراترد ، هیما  نادناخ  دض  رب  قارعو  ناریا  ياهتلم  مایق  ياه  هزیگنا 

رب رتشیب  دمآرد ، شیازفا  يارب  تاناکما  داجیاو  دـیلوت  شیازفا  هب  هجوت  ياج  هب  يوما  تلود  نکـشرمک : ياهتایلام  1 ـ دوب : رثؤم  همه  زا 
ناـناقهد ماـمت  هک  اـجنآ  اـت  دوزفا . یم  یلبق  نازیمرب  دـمآ  یم  راـک  يور  هک  يا  هفیلخرهو  دروآ  یم  راـشف  یتـلود  جارخو  تاـیلام  ذـخا 

« زوروـن يایادــه   » ماــن هـب  یتاــیلام  ، ناــیناساس مـسر  هـب  یمــسر ، ياــهتایلام  تـخادرپ  رب  هوــالع  هکدــندرک  روـبجمار  نازرواــشکو 
غلاب مهرد  نویلیم  هدزیـس  هب  قارع  لاس  کی  طقف  زورون  يایاده  دمآ  ردو  دوب  هیواعم  داد  تیمـسر  ار  نآ  هک  یـسک  نیتسخنو  ، دـنزادرپب
دعب هب  هیواعم  نارود  زا  تایلام  عضو  یمالـسا . نیمزرـس  طاقن  رگیدو  نمیو  ناسارخو  تاره  دـننام  رگید  طاقن  هب  دـسر  هچ  اـت  دـیدرگ .

نبرمع نارود  رد  طـقف  دــنداد ، یم  شیازفا  مدرم  رب  ار  راـشف  زور  ره  دوـخ  یمنهج  ياهتردــق  اـب  يوـما  لاـمعو  دوـب  شیازفا  لاــحرد 
زا  يرایسب  یصاخ ، همانرب  اب  واو  دش  لح  تایلام  لکشم  هک  دوب  زیزعلادبع 

هحفص 175  -------------- 
2ـ دوب . رتشیب  راشفو  ملظو  نارحب  لاحرد  يداصتقا  عضو  هتسویپو  تشگزاب  قباس  عضو  هب  نایرج  وا  زا  سپ  یلو  (. 1) درک وغل  ار  اهتایلام 

روحم هک  دوب  صلاـخ  یبرع  تموکح  کـی  يوما  تموکح  دوـب ، يوـما  یتـموکح  ماـظن  رگید  لکـشم  یلاوـم  لکـشم  یلاوـم : لکـشم 
« یلاوم  » مان هب  هک  ار  یمالـسا  فیاوط  رگیدو  دندرپس  یم  بارعا  تسد  هب  ار  تاماقمو  بصانم  هیلکو  هداد  رارق  تیبرع  اردوخ  تموکح 

لماوع نیا  ، تشاد ییانثتـسا  هبنج  دـندومن  یم  هدافتـسا  اهنآ  دوجو  زا  یهاگ  مه  رگاو  دـندرک  یم  مورحم  بصانم  مامت  زا  دـندناوخ  یم 
زا یکی  يربهر  هب  یمالـسا  تموکح  کی  يوما ، تموکح  يزادنارب  اب  دنزیخ و  اپ  هب  قارعو  ناریا  رایـشهو  رادـیب  ياهتلم  هک  دـش  ببس 

تلادـع زمرو  لبمـسو  دـندوب  یمالـسا  هعماجرد  هرهچ  نیرت  بوبحم  هک  ربماـیپ  نادـناخ  ناـمز  نآرد  دـنروآ . دوجو  هب  ربماـیپ  نادـنزرف 
دنتـساخ اپ  هب  روشک  ود  رد  دّمحم » لآ  نم  اضرلا  اعـش ر« اب  اهیبالقناو  دش ، زاغآ  دـمحم  لآ  راعـش  هب  یمایق  دـنتفر ، یم  رامـش  هب  يوقتو 

يدرفو دوب  هتخود  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  اهمشچ  همه  بالقنا  زاغآرد  دنشخب . نایاپ  اه  يوما  هلاسدون  هنارباج  هطلس  رب  دنتـسناوتو 
یگنهامه اهنآ  ابو  داد  یمن  ناشن  قفاوم  يور  تسخن  زور  زا  نارگ  توعد  نیا  اب  ماما  دیوگ  یم  خیرات  اما  دنتخانش ، یمن  وازا  رت  قیال  ار 

لآ راعـش  اب  دـنچره  ماـیق  نیا  هک  دوب  هاـگآ  نارگتوعد  نیا  ریامـضو  تاـیونمزا  ًـالماک  وا  اریز  دومنیمن ، زین  تفلاـخم  دـنچ  رهدرک  یمن 
ققحت هار  ردو  دوخ  مان  هبو  هدرک  نوگرگد  ار  بالقنا  ریسم  يزوریپ  زا  سپ  نانآو  تسا  يرگید  زیچ  فده  یلو  دریگ  یم  لکش  دمحم 

تـساوخ وا  زاو  درک  هرکاذم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  اب  نسح  نب  هّللادبع  هک  یماگنه  دیوگ : یم  خیرات  درک . دنهاوخ  مامت  ناشفادها 
دومرف  يو  هب  ماما  دنک ، یهارمه  توعد  ناماگشیپ  روصنمو  حافس  اب 

--------------
ریثا ج 5ص29 . نبا  لماک   . 1

هحفص 176  -------------- 
ود وت و  يریگ  هجیتن  عقوم  یلو  دنا  هتخادنا  هار  هب  یمایق  دّمحم  لآ  راعـش  هب  نمو  وت  مان  هب  نانآ  دـنرادن ، یکاپو  حـلاص  تین  رفن  ود  نیا 

نارگتوعد نیا  تایونمزا  ماـما  : هک يرگید  نشور  هاوگ  درک . دـنهاوخ  یفرعم  تیعمج  رادـمامز  ار  دوخو  دز  دـنهاوخ  بقع  ار  تدـنزرف 
هب ار  ماما  يو  هک  هاگنآ  تسا ، یفریـص  ریدـس  اـب  ترـضح  هرکاذـم  ناـمه  درکن ، ناـنآ  اـب  یکیدزن  يراـکمه  تهج  نیا  زاو  دوب  هاـگآ 

دوب يا  هنوگب  ماما  طیارش  هک  یلاحرد  (. 1) منیب یمن  یصالخا  نانآ  رد  نم  تفگ : وا  خساپرد  يو  درک ، توعد  نارگتوعد  اب  یگنهامه 
ماکح رب  يرگشاخرپو  ضارتعا  زا  لاح  نیعرد  یلو  دشخب ، تینیعو  مسجت  تموکح ، داجیا  قیرط  زا  نیتسار  مالـسا  هب  تسناوت  یمن  هک 

تـساوخرد ناشیا  زاو  تشون  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  يا  همان  روصنم  هک  یماگنه  درک . یمن  يراد  دوخ  بسانتم  طیارـش  رد  تقو 
ارـس ي هک  سک  نآو  دنک ، یمن  تحیـصن  ار  وت  دهاوخب ، ار  ایند  هک  سک  آ ن  : » تشونوا خـساپ  رد  ماما  دـننک ، تحیـصن  ار  وا  هک  درک 
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ایند قداص  ماما  : » تفگ یـصاخ  یتفگـش  اـب  يو  داـتفا ، روصنم  تسد  هب  هماـن  خـساپ  یتقو  دوش ». یمن  نیـشنمه  وت  اـب  ، دـهاوخب ار  رگید 
يرود نمزا  هک  ناـنآو  هاوخ ، ترخآ  هن  دـنا  هاوخ  اـیند  دـنا ، هتفرگ  ارم  رود  هک  یناـسک  درک . صخـشم  ناـهاوخ  ترخآ  زا  ار  ناـهاوخ 

يرفعج  گرزب  هاگشناد  و  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هاوخ .» ایند  هن  دنا  هاوخ  ترخآ  دنا ، هدیزگ 
هفیظو هک  داد  هزاجا  ماما  هب  دندوب ، دروخو  دزرد  فلاخم  هورگ  اب  يوما ، تموکح  نارادفرط  هک  ترتف  نیارد  یعامتجاو  یسایس  طیارش 

مولع  رشن  قیرط  زا  ار  دوخ 
--------------

یفاک ج 2ص 243 . لوصا   . 1
هحفص 177  -------------- 

تساجنیا دهد . لکش  دوب ، هدرک  يزیر  یپ  ، وا گرزب  ردپ  هک  ار  یگرزب  هاگـشناد  نآو  دشخب  مسجت  نادرگاش ، تیبرتو  یمالـسا  راثآو 
ره هک  داد  لیوحت  مالـسا  ناهج  هب  ار  ییاهتیـصخشو  درک  تیبرت  نوگانوگ  مولعرد  ار  رفن  رازه  راهچ  دوخ  تماما  تدمرد  مینیب  یم  هک 

تافیلأت تروصو  ماما  نادرگاش  یماسا  لاـجر ، ملع  نادنمـشنادو  اـملع  دـندوب . ققحم  يدنمـشنادو  نازورف  یغارچ  دوخرـصعرد  مادـک 
ضیف بسک  وا  رضحمرد  هک  درب  یم  مان  ار  رفن  رازه  هس  زا  زواجتم  دوخ  لاجررد  یسوط  خیش  اهنت  دنا . هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نانآ 

ار یگرزب  ياهتیـصخش  تسناوتوا  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  هقفو  ثیدحو  ریـسفترد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  یملع  تامدخ  دنا . هدرک 
(. 1) تسا هدنام  ياج  رب  باتک  جنپو  تسیب  وازا  هک  تسا  مکح  نب  ماشه  نآزراب  هنومن  هک  دهد  شرورپ  هرظانمو  ملعو  هفـسلفو  مالکرد 

يا هتفهن  ياهزارو  دومن  ییاهثحب  یعیبط  مولع  رد  وا  . تسین مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  یملع  تامدخ  داعبا  زا  يدعب  اهنت  دش  هتفگ  هچنآ 
درک الما  زور  راهچرد  ار  نآ  ماما  هک  تسا  لّضفم  دـیحوت  نآ  نشور  هاوگو  تسا  باجعا  هیاـم  زورما  نادنمـشناد  يارب  هک  درک  زاـب  ار 

. دـنک یم  تباثار  ناتـسرپ  ادـخ  قطنم  ، ناهج رب  مکاح  یعیبط  نیناوق  نایبرذـگهر  زا  ماـما  باـتک  نیارد  تشون . یفوک  رمع  نب  لّـضفمو 
ملع هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  دور . یم  رامـش  هب  یمیـش  ردـپ  زورما  ناهج  رد  هک  تسا  نایح  نب  رباج  تیبرت  اهنیا  زا  رت  زیگنا  تفگش 

دراذگ . راگد  ای  هب  دوخ  زا  اه  هلاسر  يدایز  دادعتو  تشون  باتک  هراب  نیا  ردو  تخومآ  ماما  زا  ار  یمیش 
--------------

هحفص 250 . میدن ،  نبا  تسرهف   . 1
هحفص 178  -------------- 

متشه لصف 

متشه لصف 
مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما 

يرجه لاسردو 183  دوشگ  ناهج  هب  هدـید  يرجه  لاسرد 128  تیالو ، نامسآ  رتخا  نیمتفه  مالـسلا ، ) امهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ماما 
دوب يوما  بزح  تسد  رد  ترـضح  نآ  یکدوک  نارود  رد  تفالخ  مامز  . تسبرب ناهج  زا  هدـید  یگلاـس  جـنپو  هاـجنپ  نس  رد  دادـغبرد 

ناورم هب  فورعم  دـمحم  نب  ناورمو  کلملادـبع  نب  دـیلو  نب  میهاربا  صقان ، هب  فورعم  کلملادـبع  نب  دـیلو  نب  دـیزی  نوچ ،  يدارفاو 
تیلوئسم ادخ  بناج  زاوا  تشذگرد ، مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  يرجه  لاسرد 148  دندرک . یم  ینارمکح  یمالسا  هعماج  رب  رامح ،

اب دوخ  تماما  نارود  رد  عومجم  رد  وا  دوب . هتشگ  لقتنم  سابعلا  ینب  هب  هیما  ینب  تسد  زا  تردق  زور  نآردو  تفرگ ، هدهع  ربار  يربهر 
یـشم طخ  دوب . رـصاعم  يدهم ، رگید  دنزرف  دیـشرلا  نوراه  يدهم ، دنزرف  يداه  ، روصنم دـنزرف  يدـهم  ، یقیناود روصنم  دـننام : ییافلخ 
دومن هجوت  دـیاب  ًالوصا  دوب . نافلاخم  يریگ  ههبجو  اهتردـق  یبایزراو  عامتجا  طیارـشو  عاـضوا  شجنـس  اـسارب س  ماـما  هزراـبم  لکـشو 
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نانآ یـشم  طخ  هتبلاو  دـندوب ، مالـسا  نییآ  نابهگنو  یمالـسا  هعماـج  يربهرو  داـشرا  راد  هدـهع  دوخ  رـصعرد  اـم  ناـیاوشیپ  زا  کـیره 
هب یهاگو  هدوبن  تخاونکیو  ناسکی  ام  نایاوشیپ  ياه  همانرب  مینیب  یم  ور  نیازا  دوب . نامز  طیارـش  هب  هجوت  اب  نیملـسم  تیادـه  ریـسمرد 

نداد  نودب  بتکم  ظفحو  يرس  هزرابم  تروص  هب  یهاگو  نینوخ ، تضهن  مایقو و  هزرابم  تروص 
هحفص 179  -------------- 

، یقیناود روصنم  دوب . یملع  تضهن  داجیاو  گرزب  نادرگاش  تیبرتو  یمالـسا  هاگـشناد  سیـسأت  لکـش  هب  یهاـگو  تاـعیاضو ، تاـفلت 
يو دومن . مومسم  دوخ  صوصخم  يدایا  هلیسو  هب  ار  وا  درکن و  لمحت  هنیدمرد  ار  قداص  ماما  دوجو  یـسابع ، زیر  نوخو  كافـس  هفیلخ 

هب اذلو  دید  بسانم  یلامتحا  نیفلاخم  عون  ره  ندرک  نک  هشیر  يارب  ار  هصرع  دـش ، هاگآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تافو  زا  هک  ینامز 
رارق دوخ  نیـشناج  ار  یـصخش  دـمحم  نب  رفعج  رگا  هک  تخاس  فظوم  ار  وا  تشون و  همان  نامیلـس » نبدـمحم   » مان هب  هنیدـم  رادـنامرف 

یمـسر همان  تیـصورد  دـمحم  نب  رفعج  هک  تشون  نینچ  روصنم  همان  باوجرد  رادـنامرف  دـنزب . ار  شندرگو  دـیامن  راـضحا  ار  وا  هداد ،
هنیدم 3ـ رادنامرف  نامیلـس  نب  دّـمحم  یقیناود 2 ـ روـصنم  1 ـ زا : دـنترابع  اـهنآ  تسا  هداد  رارق  دوخ  نیـشناجو  یـصو  ار  رفن  جـنپ  دوـخ 

مادک هک  دوب  هدرک  فیلکت  بسک  همان  لیذرد  رادنامرف  هاگنآ  دوخ  رسمه  هدیمح  5 ـ مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  رفعج 4 ـ نبهّللادبع 
هیلع  ) قداص ماما  یعقاو  یصورب  دوب  هتسناوتن  هکنیا  زا  يو  دش . نیگمشخ  دیـسر  روصنم  تسد  هب  همان  یتقو  دنزب . ندرگ  ار  اهنآ  زا  کی 
همان تیـصو  نینچ  میظنت  اب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نک ». رظن  فرـصاهنآ  نتـشک  زا  :» تفگو دش  تحاران  دـنک ، ادـیپ  تسد  مالـسلا )

نسرد مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  دش . یم  هتشکوا  تروص  نیا  ریغ  ردو  دنک  يریگولج  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  لتق  زا  تسناوت  یـسایس 
يرگمتس  ماکح  نینچ  اب  هک  یلاحرد  ، یگلاس تسیب 

هحفص 180  -------------- 
میسرت ام  ياربار  زور  نآ  رطخ  رپو  کیرات  عاضوا  يامنرود  هنیدم  رادنامرف  هب  روصنم  همان  تشگ . راد  هدهع  ار  تما  يربهر  دوب ، وربور 

نیا هار  نیرتهب  هکداد  صیخشت  عاضوا  یسرربزا  سپ  ماما  درک . باختنا  هنوگچ  ار  دوخ  هزرابم  لکش  ماما  هک  دید  دیاب  نونکا  دنک . یم 
، دوب هدش  يراذگ  ناینب  شدنمجرا  ناردـپ  تسد  هب  هک  يرفعج ، هاگـشناد  رادـساپو  دـنک  بیقعت  ار  ردـپ  یملع  بالقنا  همانرب  هک  تسا 

دهد لکـش  نینچ  ار  دوـخ  هزراـبم  تشاد  قـح  ماـما  درک . تیبرت  ار  تلیـضف  ملع و  لاـجرو  گرزب  نادرگاـش  تـهج  نـیمه  هـبو  ددرگ 
دننک ریگتسد  تسا ، نایعیش  قافتا  دروموا  تماما  هک  ار  یـسکات  دوب  هدرامگ  يدایز  ناسوساج  روصنم  اریز  درادرب ; هناطاتحم  ياهمدقو 

نآ وترپرد  دـنک و  بیقعت  فراـعم  رـشن  قیرط  زا  ار  يربـهر  نیگنـس  فیاـظو  هک  دـیدن  يا  هراـچ  ماـما  تهج  نیا  زا  (. 1) دننزب ندرگو 
دندـش یم  رـضاح  ترـضح  نآ  سرد  سلجمرد  هک  یهورگ  . دـهد شرورپو  تیبرت  لمع  ملع و  ظاحل  زا  ار  یتلیـضف  اـب  لاـجر  تسناوت 
قداص رفعج  ماـما  يرجه  لاسرد 148 :» هاگآ ناگدنـسیونزا  یکی  ریبعت  هبو  دـندرک  یم  طبـض  دندینـش ، یم  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  هچنآ 
مظاک یسوموا  دنزرفو  نیـشناج  يربهر  هب  هکلب  دشن  لیطعت  وا  یملع  بتکم  هناتخبـشوخ  یلو  تشذگرد ، هنیدم  رهـشرد  مالـسلا ) هیلع  )

جیورت يرابرد  تاضق  نایتفمزا و  ( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  لباقمرد  یسابع  تموکح  لاح  نیعرد  یلو  ( 2 .«) درک ظفح  اردوخ  ییافوکش 
راـشف ریز  ار  ماـما  نادرگاـش  دنتـشاد و  یم  زاـب  یملع  ياـهتیلاعف  زا  ار  مظاـک  ماـما  دـندوب و  تقو  تموکح  شور  رادـفرط  هک  دومن  یم 

هب يو  زا  لقن  ماگنه  هکلب  دنربب ، ار  متفه  ماما  مان  حیرـص  روط  هب  یتح  دـندوبن  رداق  وا  بتکم  ناگتف  ای  تیبرت  هک  اجنآ  ات  دـنداد  یمرارق 
دندرب . یم  مان  نیما  رباص و  ملاع ، حلاص ، دبع  میهاربا ، وبا  ياهمان 

--------------
برعلا ص209 . خیرات  رصتخم   . 2 یشک ص 240 . لاجر   . 1

هحفص 181  -------------- 
یگرزب ياهماگ  یمالسا  یگنهرف  تضهنو  یملع  شبنج  لماکتردو  داتسیان  زاب  ششوک  تدهاجم و  زا  ماما  تالکشم ، همه  نیا  اب  یلو 
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ریمع یبا  نبا  دّمحم  نیطقی 2 ـ نب  یلع  1 ـ دننام : يدارفا  زا  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  هک  دومن  تیبرت  دنمـشنادو  رـسفم  اهدصو  تشادرب 
مظاک ماما  رصعرد  دادبتساو  ناقفخ  نازیم  یبایزرا  يارب  اجنیا  رد  درب . مان  نمحرلادبع  نب  سنوی  ملاس 5 ـ نب  ماشه  مکح 4 ـ نب  ماشه  3 ـ

نادرگاشو هتسجرب  نارایزا  ریمع  یبا  نب  دمحم  میهد : ارف  شوگ  ماما  هتسجرب  نادرگاش  زا  یکی  تشذگرس  هب  تسا  مزال  مالـسلا ) هیلع  )
هب دوخ  زا  باتک  دـلج  هنو  لهچو  دـسیونب  هلاسرو  باتک  نوگاـنوگ  یثحاـبم  رد  تسناوت  وا  دوب . مالـسلا ) هیلع   ) مظاـک ماـما  ماـقم  دـنلب 

ياوشیپ اب  نانآ  طابترا  دانـساو  نایعیـش  يرـس  تازرابمو  یـسایس  ياهتیلاعف  رارـسا  هک  تسناد  یم  نوراه  تقو  مکاح  دراذـگب . راـگدای 
نوراه هب  ناسوساج  ماجنارـس  دـنریگب . رظن  ریز  ار  وا  ياهتیلاعف  هک  درامگ  ار  یناسوساج  اذـل  تسا . ریمع  یبا  نب  دـمحم  رایتخارد  متفه 

دـش ینادنزو  ریگتـسد  نوراه  روتـسد  هب  دمحم  ور  نیازا  تسا ، ریمع  یبا  نبدمحم  رایتخا  رد  قارع  نایعیـش  یماسا  هک  دـندرک  شرازگ 
ود نایمرد  هدرک و  تخل  ار  وا  ماجنارـس  دـشن ، رارـسا  ياشفا  هب  رـضاحوا  دزاس . شافار  اـهنآ  یماـساو  رارـسا  هک  تفرگ  رارق  راـشف  ریزو 

(. 1) دنتخاون وا  رکیپ  رب  هنایزات  دصو  دنداد  رارق  بوچ 
--------------

توریب . 204 ط  یشاجن 2 / لاجر   . 1
هحفص 182  -------------- 

هب ناج  ، یـسابع يداه  یـسابع ، يدـهم  ، یقیناود روصنم  دـننام  ینامکاح  رـصعرد  تسناوت  يراک ، یفخم  تسرد  ياـه  هویـش  باـختنااب 
نایعیـش اب  هزرابم  ههبجرد  یلو  تسناد ، یم  تاهج  ماـمترد  قفوم  يا  هفیلخ  اردوخ  يو  هک  نوراـه  تموکح  ناـمز  رداـما  دربب  تمـالس 

دوخ اب  نوراه  اریز  دیسر ، تداهش  هبو  دیدرگ  ینادنزو  ریگتـسد  ماما  دادیم ، صیخـشت  هدروخ  تسکـش  اردوخ  يولع  تیب  نادنمقالعو 
ماما هک  تفرگ  میمـصت  ور  نیازا  دوب . دـهاوخ  هدـیاف  یب  وا  ياهـششوک  همه  دزادـنین ، راک  زا  ار  ههبج  نیا  يربهر  زکرم  ات  هک  درک  رکف 

نآ رهطم  ربـق  هب  ورو  دـش  ربماـیپ  دجـسم  دراو  هناروزم  تروص  هب  میمـصت  نیا  یپ  رد  نوراـه  دـنک . تشادزاـب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) مظاـک
تـشادزاب ار  رفعج  نب  یـسوم  مهاوخیم  اریز  مبلط ، یم  شزوـپ  ما  هتفرگ  هک  یمادـقا  رب  میمـصت  زا  نم  ربماـیپ ، يا  : تفگو درک  ترـضح 

زور نآ  يادرف  تهج  نیا  زا  ددرگ . يزیرنوخ  بجوم  دنک و  فالتخاو  فاکـش  داجیا  یمالـسا  تما  نایمرد  مسرت  یمو  منک ، ینادـنزو 
ياپ ریز  ار  ربمایپ  مرحو  ادـخ  هناخ  مارتحاو  دـندرک  ریگتـسد  دوب  زامنو  شیاـین  لوغـشم  هک  ربماـیپ  دجـسمرد  ار  ماـما  نوراـه  ناـمیخژد 

هرـصب دـصقم  هبار  يرگید  هفوک و  دـصقم  هب  ار  یکی  داد ، بیترت  هواجک  ود  ماما  دـیعبت  لحم  نتـشاد  هاگن  یفخم  يارب  نوراه  دـنداهن .
ياوشیپ دنشاب . هتشادن  ار  ترضح  نآ  هب  یسرتسد  ناکما  مدرمات  دراد  هاگن  هدیـشوپ  ار  ماما  دیعبت  لحم  تساوخ  قیرط  نیازاودرک  هناور 

هبار ماما  هک  داد  نامرف  رفعج » نب  یـسیع   » مان هب  هرـصب  رادنامرف  هب  نوراه  هاگنآو  درب  یم  رـس  هب  هرـصب  نادنز  رد  لاس  کی  تدم  متفه 
مهاوخ دازآ  اروا  تروص  نیا  ریغ  رد  دریگب و  لیوحت  اروا  ات  تسرفب  ار  یـسک  تفگو  درک  يراددوخ  ماما  لتق  زا  رادنامرف  . دـناسرب لتق 

لاسراهچ زا  سپ  ماما  ماجنارس  دیامن . لقتنم  دادغب  هب  ار  ماما  اتدرک  هرـصب  هناور  ار  کهاش » نب  يدنـس  ، » مایپ نیا  رطاخ  هب  نوراه  درک .
. دیسر تداهش  هب  دادغب  نادنزرد  یشارخلد  عضو  ابو  تشگ  مومسم  يرجه  لاسرد 183  ندش  ینادنز 

هحفص 183 

مهن لصف 

مهن  لصف 
مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

زا يرجه ، لاس 148  هدعقلا  يذ  مهدزای  زوررد  وا  تسا . مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  تیالو  نامسآ  رتخا  نیمتشه 
نادـنز رد  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  يو  تسا . اضر  وا  بقل  نسحلا و  وبا  وا  هینک  . دوشگ ناهج  هب  هدـید  هرهاط » » ماـن هب  يرداـم 
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هد هک  دیماجنا ، لوط  هب  لاس  تسیب  ترـضح  نآ  تماما  تدمو  تشگ  يربهرو  تیالو  ماقم  راد  هدهع  یگلاس  جنپو  یـس  نسرد  دادـغب 
، نومأم هّللادبع  تفالخ  ابرـصاعم  رگید  لاس  جنپو  نیما  دـمحم  تفالخ  اب  رـصاعم  لاس  جـنپو  دیـشرلا  نوراه  تفالخ  اب  رـصاعم  نآ  لاس 

راهچ هاجنپ و  تداهش  ماگنهو  دمآ . لیان  تداهش  ضیف  هب  يرمق  يرجه  لاسرد 203  رفص  هام  مهنو  تسیب  زور  شترضح  ماجنارس  دوب .
نآ هعماج  رد  هک  دوب  هتخاـس  مهارف  يدـعاسم  رایـسب  هنیمز  ساـبع ، ینبو  هیما  ینب  ياهیرگمتـس  تشاد . رمع  زور  هدزونو  هاـم  هسو  لاـس 

ياهتیـصخش يربـهرو  تیریدـمو  تراـظن  تحت  دوش و  لیکـشت  تشاد ، دوجو  مالـسا  ردـص  رد  هک  هچنآ  دـننام  هنوـمن  یتـموکح  زور ،
بجوم هعیـش  راوگرزب  همئا  هداعلا  قوف  تیبوبحمو  گرزب  ياه  هشیدـنا  ـالاو ، ماـقم  ددرگ . هرادا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نادـناخ  زا  یگرزب 

تاوذ نآ  زا  دیاب  هک  نانچنآ  دنناوتن  مدرمات  دنتـسرفب  نادنزو  دـیعبت  هب  ار  هعیـش  نایاوشیپ  هتـسویپ  یـسابعو  يوما  يافلخ  هک  دوب  هتـشگ 
هدافتسا  سدقم 

هحفص 184  -------------- 
یب دنوش ، انـشآ  اهنآ  اب  مدرم  رگا  هک  دنتـشاد  نآ  میب  اریز  دنوش ، هتخانـش  مدرم  ارب ي  اه  هرهچ  نیا  هک  دندوبن  یـضار  نانآ  یتح  دـننک ،

هب نیما ، دـمحم  دوخ  ردارب  نتـشک  زا  سپ  نومأم  نب  هّللادـبع  هک  مینیب  یم  الاب  بلاطم  هب  هجوت  اب  دـتفیب . نانآ  تسد  هب  روما  مامز  رایتخا 
ورم هب  هنیدـم  زا  ماما  ندروآ  دریگب . رظن  تحت  اروا  یگدـنز  ات  درواـیب  ورم  هب  هنیدـم  زا  ار  يولع  تیـصخش  نیرتگرزب  هک  دـتفا  یم  رکف 
نیا زا  دوبن . يرگید  زیچ  ماـما  يارب  رتـشیب  هچره  تیدودـحم  داـجیا  زج  نآ  یعقاو  تیهاـماما  دوب ، توعد  تروص  هب  رهاـظ  رد  دـنچره 

، دنک میهفت  ناناملـسم  هب  قیرط  نیا  زا  ات  درواین  دوخ  هارمه  ار  شیوخ  نادناخ  زا  کی  چـیه  توعد ، نیا  ّتیهام  میهفت  ارب ي  ماما  تهج 
فارشاو لاجر  زا  یهورگ  داد  روتسد  ماما  فده  ندرک  یثنخ  يارب  نومأم  یلو  . تیاضر هب  نورقم  يرفس  هن  تسا  دیعبت  یعون  رفـس  نیا 

، رهشمرخ هرصب ، هنیدم ، قیرط  زا  ماما  هک  دش  رارقو  تشگ  نیعم  زین  ماما  رفس  ریسم  یتحودنـشاب  ماما  باکر  مزالم  هنیدم ، یلاو  هلمج  زا 
اهتیصخش مرگ  لابقتسا  اب  دوخ  ریسمرد  ماما  دش . ورم  دراو  لاس 201  لاوش  مهد  رد  شترـضحو  دوش . دراو  ورم  هب  روباشین  ير و  زاوها ،

دوخ هواجکرد  هک  یلاحرد  ماما  دنونـشب ، وا  زا  ار  یثیدـح  هکدـندرک  تساوخرد  وا  زا  دیـسر ، روباـشین  رهـش  هب  یتقو  . دوب وربور  مدرم  و 
لقن ادـخ  اـت  لـیئربج  هب  ربماـیپ  زاو  ربماـیپ  هب  وا  زاو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـت  دوـخ  ناردـپ  زا  ار  نآو  درک  حرطم  ار  یثیدـح  تـشاد ، رارق 
نینچ ثیدح  نآ  نتم  دندیمان . بهذـلا » ۀلـسلس   » ار ثیدـح  نآ  دـنراد ، رارق  كاپ  نایاوشیپ  ثیدـح  نیا  رـسارس  رد  هک  اج  نآ  زاودومن 

هّللا الإ  هلاإل  نتفگ  دیوگ  یم  ادخ  ینعی : ِیباَذَع » ْنِم  َنِمأ  ِینْـصِح  َلَخَد  ْنَمَو  ِینْـصِح  َلَخَد  اَهلاَق  ْنَمَف  ِینْـصِح  َهّللاّالإ  َهلإال  ُۀَِـملَک  : » تسا
ناثدحم ددرگ . یم  نمیا  نم  باذعزا  دـش  نم  ژد  دراو  سکرهو  ددرگ ، یم  نم  ژد  دراو  دـیوگب  ار  نآ  سکرهو  تسا  نم  ینادواج  ژد 

نآو  دندوب  هتفرگ  تسد  هب  ملق  ماما  هواجک  رباربرد  هک  یناگدنسیونو 
هحفص 185  -------------- 

دنکفا ار  هواجک  هدرپ  هلمج  نآ  نتفگ  زا  سپ  ماما  اریز  تسا  هتفای  نایاپ  ثیدح  اجنیا  رد  هک  دندرک ، روصتدندرک  یم  طبـض  ار  ثیدـح 
دوزفا زین  يرگید  هلمج  دز و  بقع  ار  هواجک  هدرپ  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  هک  دـندید  هرابود  نانآ  یلو  تفرگ  رارق  نآ  لـخادرد  و 

رگید هک  تسا  نیرفآ  تاـجنو  شخب  نمیا  یتروـص  رد  دـیحوت  هب  رارقا  ینعی  « اهِطوُرُـش ْنِم  اـَنأَو  اهِطوُرُـش  َو  اهِطْرَِـشب  ْنِـکل  :» هـکنیا نآو 
ردو دریذپب  ًالماک  ار  موصعم  تموکحو  دورن  رانک  موصعم  تموکح  زا  رشب  هک  تسا  نآ  طیارـش  زا  یکیو  ددرگ  همیمـض  نآ  هب  طیارش 
یم ببـس  اهتوغاط  تموکح  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دناد  یم  دـیحوت  هدـننک  لیمکت  ار  موصعم  تموکحو  تیالو  هلئـسم  ماما  تقیقح ،

مالسلا ) هیلع   ) ماما یگدنزرد  مهم  هلئسم  ود  دورب . نایم  زا  زین  دیحوت  نامه  هک  دوش 
وا هبار  بلطمود  نومأـم  هسلج ، نیتـسخنرد  تـفرگ و  رارق  ناـیرابرد  رگیدو  نومأـم  مارتـحا  دروـم  رهاـظ  هـب  ورم ، هـب  دورو  زا  سپ  ماـما 

هلئـسم دش ، سویأم  ماما  شریذپ  زا  هک  هاگنآ  دور ، رانک  ماما  عفن  هب  نومأمو  ، دریذـپب ار  تفالخ  هک  دومن  يراشفاپ  تسخن  درکداهنـشیپ .
تفریذـپن ار  تسخن  داهنـشیپ  ماما  ارچ  هک  دوش  یم  لاوئـس  نونکا  تفریذـپ . ار  نآ  یطیارـش  تحت  زین  ماـماو  درک  حرطم  ار  يدـهعتیالو 
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داهنـشیپ کی  نومأـم ، داهنـشیپ  هکنیا  ضرفرب  اریز  ، تسا نشور  رایـسب  تسخن  داهنـشیپ  نتفریذـپن  ّتلع  تفریذـپ ؟ ار  مود  داهنـشیپ  ارچو 
تفرگ یم  رظن  ریز  ار  وا  یگدـنز  نومأـم  درک ، یم  تقفاوـم  وا  داهنـشیپ  اـب  ماـما  رگا  تشادـن ، ینوـمزآو  یناـحتما  هـبنجو  دوـب ، يدـج 

هکدادن هزاجا  یمازلا  يدـهعتیالو  هرود  رد  وا  هکنیا  هاوگ  هب  درادرب ، یحالـصا  مدـق  کی  داد  یمن  هزاجاو  درامگ  یم  وا  رب  یناسوساجو 
تـسناوت یم  ماما  هنوگچ  تروص  نیا  رد  درازگب . مدرم  اب  دوب ، هدرک  داهنـشیپ  ماما  هب  ار  نآ  يرازگرب  نومأم  دوخ  هک  ار  دـیع  زامن  ماـما 

زا  سپ 
هحفص 186  -------------- 

یم ماجنا  ار  هلماعم  نامه  وا  اب  تفریذپ ، یم  ار  تفالخ  ماما  رگا  درادرب . هنارگ  رادیب  یملعو  یتیبرتو  یحالـصا  یماگ  تفالخ ، شریذـپ 
اب زاب  تسایسو  رگ  هلیح  نومأم  ماجنارس  دندرک . یم  هصالخ  اهگنجو  اهشکمشکرد  اروا  يرهاظ  تفالخو  دنداد  ماجنا  یلع  اب  هک  دنداد 
وا هک  درک  یم  دومناو  نینچ  مدرم  هب  هاگنآ  دـنک ، راذـگاو  نومأم  هب  رگید  اب ر  ار  تفالخ  ات  درک  یم  روبجم  ار  ماما  فلتخم ، ياه  هنیمز 

سپ ، تسا هدرک  راذـگاو  نومأـم )  ینعی   ) وا هب  ار  تفـالخ  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  دـننام  یگرزب  تیـصخش  اریز  تسا ، قـح  رب  هفیلخ 
؟ تفریذپ ار  يدهعتیالو  ارچ  ماما  تسا . عورشم  تفالخ  عون  کی  نم  تفالخ 

اب حلـص  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  تفریذپ  یطورـش  نامه  ابار  يدهعتیالو  ماما  1 ـ دومن : لـیلحت  ار ه  ود  زا  ناوـت  یم  ار  بلطم  نیا 
هب یبصنو  لزع  چیهو  تفریذپ  دهاوخن  ار  يرما  چیه  تیلوئسم  هک  دهد  یم  رارق  نیاار  طورـش  زا  یکی  مینیب  یم  اذلو  تفریذپ  ار  هیواعم 

یگتخاس راثآ  هک  دنک  یم  دادملق  تیصاخو  وب  یب  حالطصا  هبو  يروص  یشریذپ  ار  ماقم  نتفریذپ  قیرط  نیا  زاو  . دوب دهاوخن  طوبرم  وا 
هکنیا نودب  مه  نآ  ماما  لتق  هکلب  دش ، یم  گرمو  لتق  هب  دیدهت  ، تفریذپ یمن  اما م  ار  مود  داهنـشیپ  رگا  2 ـ دوش . راکشآ  ناگمهرب  نآ 
نومأم دیبلط ، شزوپ  يدهعتیالو  ماقم  نتفریذپ  زا  ماما  یتقو  هکنیا  هاوگ  هب  دشیم ، یعطق  دروآ  دیدپ  تقو  مکاح  دض  رب  هعماجرد  یجوم 

ره هک  داد  روتـسد  ًانمـضو  دوب  یلع  وت  دـج  اروش  ياضعا  زا  یکیو  داد  رارق  رفن  شـش  نایمرد  ار  اروش  باـطخ  نب  رمع  : » تفگ ماـما  هب 
(. 1 «) يرادن يزیرگ  نآ  زاو  يریذپب  مهاوخ  یم  نمار  هچنآ  هک  دیراچان  مه  امش  دوش ، هتشک  دنک  يراد  دوخ  نآ  لوبق  زا  سک 

--------------
نیبلاطلا ص375 . لتاقمو  دیفم ص 290  داشرا   . 1

هحفص 187  -------------- 
هزیگنا ماـما  زا  هفرع  نب  دّـمحم  یتـقو  . دـندرک یم  لاوئـسو  هدرک  هعجارم  وا  هب  ًارارکو  دوب  حرطم  لاوئـس  نیا  ماـما  دوـخ  ناـمزرد  ًاـقافتا 
دیسرپ مامازا  تلـصلا  نب  ناّیر  یتقو  زینو  (. 1 «) تفریذپ ار  اروش  تیوضع  نانمؤم  ریما  مدج  :» دومرف ماما  دیـسرپ ، ار  يدـهعتیالو  شریذـپ 

لوبق یهار  ود  رـس  رب  یتقو  مدوبن  راک  نآ  هب  یـضار  نم  هک  دـناد  یم  ادـخ  : » تفگ وا  خـساپ  رد  ماما  ؟  یتفریذـپ ار  يدـهعتیالو  ارچ  : هک
نومأم تسد  هب  ماما  تداهش  ( 2 «.) متفریذپ ار  نآ  متفرگ  رارق  ندش  هتشک  ایو  يدهعتیالو 

، تسا هدش  دراو  هدرتسگ  تروص  هب  خیرات  رد  هک  دیع  زامن  نایرجرد  ًاصوصخو  دوب  كانمیب  هتـسویپ  ماما  نوزفا  زور  تیعقوم  زا  نومأم 
ثول ار  دوخ  هشقن  هکنیا  ياربو  درک  مومسم  یصاخ  هشقن  اب  ار  ماما  اذلو  دش  كانمیب  تخس  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  تبـسن  مدرم  هقالع  زا 

هلانودز یم  رـس  ربو  تخیر  یم  کشاو  هدز  كاچ  نابیرگ  هک  یلاح  رد  دمآ  ماما  هناخ  هب  همیـسارس  ماما  گرم  ربخ  راشتنا  زا  سپ  دنک ،
زا ًانایحاو  دنتفگ  یم  نخس  ماما  لتاق  هراب  رد  دوب و  دنلب  اهنآ  زا  هیرگو  هلان  يادصو  دندوب  هدمآ  درگ  ترضح  هناخ  رود  مدرم  درک . یم 

هزانج عییشت  دننک  مالعا  هک  داد  روتسد  ًاروفو  دشاب  نیرفآ  هثداح  تسا  نکمم  ماما  عییـشت  هک  درک  ساسحا  نومأم  دندرب ، یم  مان  نومأم 
(. 3) دندرپس كاخ  هب  نوراه  ربق  رانک  ردو  دنداد  لسغ  ار  ماما  هنابش  دندش ، قرفتم  تیعمج  یتقو  دوش . لوکوم  ادرف  هب  ماما 

--------------
اضرلا ج2ص242 . رابخأ  نویع   . 3 . 140 اضرلا ج2ص139 ، رابخأ  نویع   . 2 . 140 اضرلا ج2ص139 ، رابخأ  نویع   . 1
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هحفص 188  -------------- 

مهد لصف 

مهد لصف 
مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما 

لاس 195 ناضمررد  وا  تسا . رفعج  یبا  هب  ینکمو  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماـما  هب  فورعم  یقت  دـمحم  ماـما  تیـالو ، نامـسآ  رتخا  نیمهن 
. دیدرگ لیان  تداهـش  ماقم  هب  یـسابع  مصتعم  ّمس  هلیـسو  هب  دادـغبرد  لاـس 220  هدـعقلا  يذرد  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  يرمق  يرجه 

دربنو گنج  هک  دمآ  ایند  هب  ینارود  رد  وا  (. 1) دوب لاس  هدفه  شتماما  نارود  لاس و  جنپ  تسیب و  ایو  لاس  شش  تسیب و  وا  رمع  تدمو 
ياهنیمزرـس مامتو  تفریذپ  نایاپ  نومأم  عفن  هب  لاس 298  مرحمرد  دربن  ماجنارـس  دوب . هدـش  زاغآ  نومأم »  » يو رداربو  نیما  دـمحم  نایم 

هب یسابع  هفیلخ  ود  اب  دوخ  تماما  نارود  عومجمرد  مالـسلا ) هیلع   ) یقت دّمحم  ماما  (. 2) تفرگ رارق  نومأم  تموکح  ورملق  رد  یمالسا 
یـشم طخ  کی  زا  وا  هراب  رد  ود  رهو  دـندرک  راضحا  دادـغب  هب  هنیدـم  زا  ربج  هب  اروارفن  ود  رهو  هدوب  رـصاعم  مصتعمو » نومأم   » ياـهمان

زاو دوب  رادروخرب  ییالاو  تیـصخش  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یقت دـمحم  ماما  دـندومن . يوریپ  دوب ، هدرک  يزیر  یپ  ار  نآ  نومأـم  هک  یـسایس 
میوش : یم  روآ  دای  ار  دادیور  ود  دروم  نیارد  کنیا  دوب ، راکشآ  شراتفر  راتفگ و  زا  يربهرو  تماما  راثآ  یکدوک  نارود 

--------------
ۀـمغلا ج3 ص135 فشک  باـتک  هب  دروـم  نیارد  تسا  هتـشذگرد  ای 226  لاسرد 225  ماـما  هک  دـندقتعم  یخربو  داـشرا ص339   . 1

ءافلخلا ص329 . خیرات   . 2 دییامرفب . هعجارم 
هحفص 189  -------------- 

ماماو دومن  جـح  هب  يرفـس  ناسارخ  هب  تکرح  زا  شیپ  متـشه  ماما  درک  توعد  ناسارخ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  نومأـم  یتقو  1 ـ
هک درک  ساسحا  فاوط ، ماـگنه  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماـما  درب . دوخ  هارمه  تشاد ، لاـس  شـش  ناـمز  نآرد  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) داوج

لخاد رد  هک  دش  ببـس  نایرج  نیا  تشگ . دهاوخن  زاب  اجنآ  ترایز  هب  رگید  راب  ایوگ  هک  دنک  یم  عادو  نانچ  نآ  ار  ادـخ  هناخ  شردـپ 
شروضح هب  اروا  ات  داتـسرف  دوخ  دنزرف  لابند  هب  ار  یـصخش  دش  غراف  لامعا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  یتقو  تسـشن ، لیعامـسا  رجح 

اجنیا ارچ  مزیزع  دز  ادص  دمآ و  لیعامسا  رجح  هب  ماما  دوخ  راچان  دیزرو ، ابإ  ردپ  روضح  هب  ندمآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  دنروایب ،
يا هنوگ  هب  ار  ادخ  هناخ  مدـید  هک  یلاح  رد  مزیخرب  هنوگچ  :» تفگ رابگـشا  نامـشچ  اب  ماما  لاسدرخ  دـنزرف  میورب ، زیخرب  يا ؟  هتـسشن 

تداهش زا  سپ  نوم  (1) أم 2 ـ تساخرب . دوخ  ياج  زاو  تفگ  ار  نخـس  نیا  تشگ ». یهاوخنزاب  اـج  نیا  هب  رگید  اـیوگ  هک  يدرک  عادو 
درک بیقعت  ماما  دنزرف  هرابرد  ار  دوخ  موش  تسایس  دش و  دادغب  راپسهر  ورم  زا  يرجه  لاس 204  رفص  همینرد  مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما 

كرت دادغب  مزع  هب  ار  هنیدـم  رارطـضا  يور  زا  مهن  ماما  دـنک . یگدـنز  نومأم  تبقارم  تحت  شردـپ  دـننام  وا  هک  دوب  نیا  يو  فدـه  و 
هب نومأم  مشچ  دوب . دادـغب  ياـهنابایخ  زا  یکیزا  یـصاخ  تروکـسا  اـب  نومأـم  روبع  اـب  فداـصم  دادـغب  هب  ماـما  دورو  ياـهزور  تفگ .
خر يا  هثداح  ایوگ  هک  دوب  هداتـسیا  دوخ  ياج  رب  دـنداهن ) رارف  هب  اپ  نومأم  بکوم  هدـهاشمزا  هک  ) نارگید فالخ  رب  هک  داـتفا  یناوجون 
رارف نارگید  دـننام  ارچوت  نومأـم : دـنک . قـیقحت  ناوـجون  نیا  عـضو  زا  تساوـخو  دـنام  تفگـشرد  ناـیرج  نیا  زا  نومأـم  تسا ، هدادـن 
یتسیک ؟  دنزرف  نک  یفرعم  اردوخ  نومأم : مسرتب . هانگ  زا  هک  مدوب  مرجم  هنو  مزاس  عیسو  ارنآ  هک  دوب  گنتوت  ریسم  هن  ماما : يدرکن ؟

--------------
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تماما بصنم  لاسرد 203، متشه  ماما  تداهـش  زا  سپ  (. 1) یتسه وا  دنزرف  وت  هک  اقح  : نومأم متـسه . اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دنزرف  ماما :
نارودرد حیـسم  ترـضح  هک  نانچمه  درک  مایق  ریطخ  رما  نیا  هب  یگلاس  هن  نسرد  وا  دـیدرگ . لقتنم  مالـسلا ) هیلع   ) یقت دـمحم  ماما  هب 

درم کی  ینیب  ناهجرد  (. 3) دیدرگ بوصنم  يروادو  تواضق  ماقم  هب  یکچوک  نسرد  ییحی  ترضحو  ( 2) دیسر توبن  ماقم  هب  یکدوک 
یـصاخ ياـهتیبرت  زا  يونعم  فادـها  هتـشر  کـی  رطاـخ  هب  یهلا  ناـیاوشیپ  اریز  تسین ، روآ  تفگـش  نادـنچ  يربهر  ماـقم  لـمحت  یهلا 

داوج ماما  ترـضح  يوگتفگرد  . ددرگیمن تفاـی  يداـع  دارفا  رد  هک  دـنوش  یم  یتـالامک  دـجاو  یلاـسدرخ  نارود  رد  هدوب و  رادروخرب 
ارنآ زا  يا  هنومنام  هک  ، تشگ ملـسمو  نشور  ناگمه  رب  بیغ  ناهج  اب  ماما  طابترا  ، نومأم روضحرد  دادـغب  نادنمـشناد  اب  مالـسلا ) هیلع  )

نومأم موش  تسایس  دش : میهاوخ  روآ  دای 
ملع هب  ، صاخ یـسایس  لئاسم  هلـسلس  کی  رطاخ  هبو  دوب  فورعم  ینادراکو  ریبدـت  ، تواکذ شوه و  هب  یـسابع  ياـفلخ  ناـیمرد  نومأـم 

ناناملـسم بولقو  دـنرادن  یهاگیاپ  مدرم  بولق  رد  سابع  نادـنزرف  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  يو  داد . یم  ناشن  یناوارف  هقالع  گنهرفو 
. تشادرارق متشه  مامادنزرف  نانآ  سأر  رد  نامز  نآ  رد  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  نادنزرف  ربمایپ و  نادناخ  هجوتم 

فده  هک  تسناد  یم  وا 
--------------

هیآ 12 . میرم   . 3 هیآ 30 . میرم ،   . 2 راونألا ج 5ص91،92 . راحب   . 1
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یهلا تجح  ادخ و  یقیقح  نابیان  ینعی  یناحور  ياهتیـصخش  يرادمامز  یمالـسا ، ياهروشک  رانک  هشوگرد و  اه  یبالقنا  نارگتـضهن و 
اهتیلاعف ات  دـهد  ياج  دوخ  رانک  ار  اه  تضهنو  اه  بـالقنا  ياـهروحم  هک  داـتفا  رکف  هب  روز ، تسایـس  لاـمعا  ياـج  هب  وا  دـنا . نیمز  رد 

زا یلو  دروآ . ناسارخ  هب  یصاخ  تافیرشت  اب  ار  متشه  ماما  تهج  نیمه  هبو  دریگب  رظن  تحت  اهنآ  اب  ار  دارفا  طباورو  نانآ  ياهـششوکو 
، درکن فرط  رب  یلک  هبار  رطخ  متشه  ماما  تداهـش  درکدیهـش . اروا  هنادرمناوجانو  دش  كانمیب  ناسارخ  مدرم  بولقرد  ماما  ذوفن  ینوزف 

تـسایس نامه  تهج  نیازا  دیآرد ، نایعیـشو  اه  يولع  تضهن  يارب  يزکرم  هتـسه  بالقنا و  روحم  جیردت  هب  تسناد  یم  وا  دنزرف  اریز 
يا هنوگ  هب  ات  دروآرد  وا  دـقع  هب  ار  لضفلا » ما  » دوخ رتخد  نایعیـش ، بولق  بلج  ياربو  دـیبلط  دادـغب  هب  ارواو  درک  بیقعت  ار  دوخ  موش 

تیاضر بلج  وا  یلو  دوبن ، نایـسابع  تیاضر  دروم  دنچره  مهن  ماما  اب  نومأم »  » رتخد جـیوزت  هلئـسم  دروآ . تسد  هب  ار  نایعیـش  تیاضر 
ندرک مارآ  يارب  نومأـم  تفریذـپ . ناـیاپ  یمـسر  سلجم  کـیرد  جاودزاو  داد  حـیجرت  ساـبع  نادـنزرف  تیاـضر  بـلج  رب  ار  اـهیبالقنا 

جاودزا درومرد  نومأم  لمع  زاو  دـنوش  هاگآ  ( مالـسلا هیلع   ) داوج ماما  شناد  ملع و  هیاپ  زا  نانآ  اـت  داد  بیترت  یمـسر  سلجم  اهیـسابع ،
یـضاق دـش ، یمـسر  سلجم  یتقو  دـشاب ، شناد  ملع و  ياراد  دـح  نیا  ات  یناوجون  هک  دـندرک  یمن  رکف  سابع  نادـنزرف  دـننکن . داـقتنا 

ار دوخ  لاوئس  نیتسخن  وا  دیامن . بلط  مهن  ماما  زا  ار  اهنآ  خساپ  دنک و  حرط  ار  یتالاوئس  دش  رومأم  ( 1 « ) مثکا نب  ییحی   » تقو تاضقلا 
تسا ؟  هتشک  ار  نآ  هدرک و  راکش  مارحا  لاحرد  هک  یسک  هرابرد  دییوگ  یم  هچ  ادخ !! لوسر  دنزرف  درک : حرطم  نینچ 

--------------
دوش . هعجارم  دادغب ج14  خیرات  هب  مثکا  نب  ییحی  یگدنززا  یهاگآ  يارب   . 1

هحفص 192  -------------- 
ای هتشک  مرحرد  ار  راکـش  ایآ  1 ـ دش : روآ  دای  ریز  حرش  هب  ار  هلئسم  روصو  تخادرپ  هلئـسم  قوقـش  قیقـشت  هب  شـسرپ  نیا  خساپرد  ماما 

میرحت زاو  تسناد  یمار  هلئـسم  مکح  اـیآ  2 ـ دـنیوگ .) یم  مرح »  » ار نآ  جراخ  و  لـح »  » هبعک فارطا  زا  ار  یـصاخ  هدودـحم  (؟ لـحرد
زین البق  ای  هدـش  راک  نیا  بکترم  هک  دوب  راب  نیلوا  4 ـ اطخ ؟ يور  زا  ای  تسا  هدرک  ار  راک  نیا  ًادـمع  3 ـ هنای ؟ دوب  هاگآ  نآ  لتق  راکش و 
دوخ لمع  زا  باکترا ، زا  سپ  ایآ  7 ـ گرزب ؟ ایدوب  کچوک  راکش  6 ـ نآ ؟ ریغ  ای  دوب  ناگدنرپ  ءزج  راکـش  نآ  5 ـ دوب ؟ هدش  بکترم 
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، بکترم ایآ  10 ـ جح ؟ مارحارد  ای  درک  راکش  هرمع ، مارحارد  9 ـ زور ؟ رد  ایداد  ماجنا  ار  راک  نیا  بشرد  8 ـ هنای ؟ تشگ  نامیشپ  مدان و 
؟ تساهتروص نیا  زا  کی  مادک  امـش  دوصقم  دراد ، یـصاخ  مکح  دوخ  يارب  مالـسا  رد  اهتروص  نیازا  کیره  هدربو ؟ مالغ  ای  دوب  دازآ 

یکی نییعت  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تشگ ، ناریحو  توهبمو  تفرگ  نادند  هب  بجعت  تشگنا  هلئـسم ، روص  ریثکتو  قیقـشت  نیا  رباربرد  ییحی 
راچد نتفرگ ، رظن  تحت  رب  هوالع  ار  وا  هک  دوب  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  راـضحا  زا  نومأـم  فدـه  (. 1) دیدرگ فرصنم  اهتروص  زا 

نادنمقالع بولقرد  وا  تلزنمو  برق  زاو  هدش  باسح  ماما  ياپ  رب  اهیناماسبان  مظعا  تمسق  تروص  نیارد  اریز  دنک  تفالخ  هتفـشآ  روما 
هب ماـما  وا ، تیعقوـمو  تراـهط  تسادـق و  رباربرد  تسا  یمیظع  ماد  موـش ، تسایـس  نیا  هک  تفاـیرد  ماـما  تهج  نیازا  . دـش یم  هتـساک 

ناونع  هبو  درک  بلج  ار  نومأم  تیاضر  دوب  يا  هلیسوره 
--------------

. 145 صج ۀمغلا  فشک   . 1
هحفص 193  -------------- 

. تشگنزاب دادغب  هبو  دیزگ  ینکـس  هنیدمرد  هکمزا  تشگز  اب  زا  سپو  دیدرگ  هکم  راپـسهر  لضفلا  ما  دوخ  رـسمه  اب  جح ، هضیرف  يادا 
دراد یم  راعـشا  يا  هنوگ  هب  دوخ  خیراترد  يربط  دنچره  ار . هکم  هب  ماما  تکرح  تقو  هنو  دنک  یم  نییعت  ار  ماما  جیوزت  نامز  هن  خـیرات 

هبو درب  یم  رس  هب  هنیدمرد  نومأم ، تفالخ  هدنام  یقاب  رد  ماما  تسا  ملسم  هچنآاما  (. 1) دوب دوخ  جاودزا  لاس  نامه  رد  ماما  تکرح  هک 
روحم يولع  بتکم  ناـگتخابلد  ياربو  تخادرپ  یم  نایعیـش  ياهـشسرپ  هب  یبـتک  اهخـساپ ي  تیبرتو و  میلعت  قـیرط  زا  تماـما  فیاـظو 

ماقم مصتعم »  » يو زا  سپو  تشذگرد . يرجه  لاس 218 بجر  هام  مهدجیهرد  نومأم  تفر . یم  رامـش  هب  هعاطلا  ضرتفم  ماماو  تیاده 
هب فنعو  ربج  هب  اروا  دش ، كانمیب  هنیدـم  رد  روحم  نینچ  دوجو  زاو  درک  يوریپ  نومأم  موش  تسایـس  زا  زین  وا  دومن ، لاغـشا  ار  تفالخ 

ياه هسیـسد  اب  لاس  نامه  مارحلا  ةدعقلا  يذ  ردو  دـش  دادـغب  دراو  يرجه  لاس 220  مارحلا  مرحم  تشهو  تسیب  رد  ماما  دـیبلط . دادـغب 
هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  دوخ  راوگرزب  دـج  ربق  رانک  ردو  دـیدرگ  لیان  تداهـش  ضیف  هبو  مومـسم  دوخ  راک  افج  رـسمه  قیرط  زا  مصتعم 
ناـنآ زا  یخرب  یماـسا  هـکداد  شرورپ  ار  یگرزب  ياهتیــصخش  هنیدـم ، رد  دوـخ  تماـقا  تدـمرد  وا  (. 2) دـش هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا )
هقفرد یناوارف  تافیلأت  هک  ) رایزهم نب  یلع  4ـ هسامح »  » فلؤم مامت  وبا  ینسح 3 ـ میظعلادبع  ناذاش 2 ـ نب  لضف  1 ـ میوش : یم  روآدایار 

نازورف ياهغارچ  مادـک  ره  هک  يرگید  ياهتیـصخش  یطنزب و  رـصن  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ریمع 6ـ یبا  نب  دـمحم  5 ـ دراد ) یمالسا 
دندوب . شناد  ملعو و  تیاده 

--------------
ۀمغلا ج ص151،160 . فشک   . 2 يربط ج10ص 280 . خیرات   . 1

هحفص 194  -------------- 

مهدزای لصف 

مهدزای لصف 
مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما 

وا . تسا يداهلا » نسحلاوبا   » هب فورعم  ، یقت دّـمحم  ماما  دـنزرف  مالـسلا ، ) هیلع   ) یقنلا یلع  ماما  ترـضح  تیـالو ، نامـسآ  رتخا  نیمهد 
نسرد يرجه  لاس 254  بجر  هام  موس  زور  رد  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  هنیدـمرد  ( 1) يرجه  212 لاس مارحلا  ۀـجحلا  يذ  هام  همینرد 
رصاعم یسابع  هفیلخ  دنچ  اب  دوخ  رمع  تدمرد  ماما  دوب . لاس  هس  یـس و  يو  تماما  نارود  تسب . رب  ناهجزا  مشچ  یگلاس  کیو  لهچ 
دیدرگ مومـسم  ریخا  هفیلخ  نیمه  هلیـسو  هبو  زتعم  نیعتسم 6 ـ رصتنم 5 ـ لکوتم 4 ـ قثاو 3 ـ مصتعم 2 ـ 1 ـ زادـنترابع : بیترت  هب  هک  دوب 
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هلخادمو  موش  ثداوحو  یخیرات  ياهنارحب  رثارب  هک  مینک  فارتعا  دیاب  دش . هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخردو 
--------------

195 هحفص 194 ، موس  دلج  ۀمغلا  فشک  باتک  هب  تسه .  زین  رگید  لوق  ترـضح  نآ  تافوو  دلوت  خیرات  ردو  دیفم ص352  داشرا   . 1
دییامرف . هعجارم 

هحفص 195  -------------- 
هدـنام مهبم  خـیرات  رتسبرد  ام  نایاوشیپ  زا  يرایـسب  یـسایس  یناگدـنز  یخیرات ، دانـساو  كرادـم  دوبمکو  مالـسا  خـیراترد  ناراکتیانج 

نایاوشیپ رگید  زا  شیب  مهدزای ، ماما  مهد و  ماما  ینعی  نییرکسع »  » یـسایس یناگدنز  نایم  نیارد  دشاب . یم  هتخانـشان  نانآ  ياه  هرهچو 
کی مکح  یـسابع  ياـفلخ  يارب  هک   ) ارماـس رهـشرد  تیـصخشود  نیا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  دوجوم  كرادـمزا  تسا . هتخانـشانو  مهبم 
یفاک تقد  یخیراـت ، دنتـسم  كرادـم  یمک  دوجو  اـب  دـندوب . تبقارم  تحت  تهجره  زاو  دـندرب  یم  رـس  هب  تشاد ) ار  یماـظن  ناـگداپ 
دوجو یـسابع ، مصتعم  تفالخ  نارودرد  دزاس . انـشآ  یقیاقح  اب  ارامو  دـنک  فرطرب  ار  ماهبا  يدودـح  اـت  دـناوت  یم  دوجوم  خـیراوترد 
هطقن هب  ار  شترا  دش  راچان  يو  هک  اجنآات  دندوب ، تمحازم  هیام  دـح  زا  شیب  دادـغب ، مدرم  يارب  اهیطبق »  » و اهربرب » «،» اهکرت «، » ناگدرب »
لاقتنا هطقن  نیمه  هب  زینار  شتراو  دـیزگرب  تفـالخ  رقم  ناونع  هب  ار  اـجنآو  درک  اـنبار  ارماـس »  » رهـش تهج  نیازا  دـنک . لـقتنم  يرگید 

رارق شیوخ  نایفارطا  لاگنچرد  دوخ  افلخاما  دندیـشک ، تحار  یـسفن  دادـغب  مدرم  ارماس ، هب  دادـغب  زا  شتراو  تفالخ  لاقتنا  اب  (. 1) داد
یم هک  دنتـشاد  یتردق  نانچ  نآ  یهاگ  یتح  نانآ  دندرب . یمن  نامرف  هفیلخ  زا  هک  دـندش  هریچ  تفالخ  هاگتـسد  رب  نانچ  نانآ  دـنتفرگ .
شش نیارب  هوالع  ارماس  دنتـشک . یمار  يو  ، دندید یم  تحلـصم  مه  رگاو  ، دننک بصن  يو  ياج  هب  ار  يرگیدو  لزع  ار  هفیلخ  دنتـسناوت 

، اهربرب هیحان  زا  هک  راوگان  ثداوح  نیمه  رطاخ  هبو  دوب . زین  دـمتعم » و« يدـتهم »  » ماـن هب  رگید  هفیلخ  ود  تفـالخ  رقم  هدـش ، داـی  هفیلخ 
، دوب تفالخ  رقم  ارماس  هک  ینارود  رد  دـش . هدـینادرگزاب  دادـغب  هب  ارماس  زا  تفالخ  زکرم  ماجنارـس  دیـسر ، یم  نانآ  هب  اهیطبق  اهکرت و 

دوب  هدیسر  رتمولیک  هاجنپ  هب  نآ  تعسو 
--------------

ءافلخلا ص362 .) خیرات   ) هدوب لاس 220  رد  ارماس  هب  شتراو  تفالخ  لاقتنا  خیرات   . 1
هحفص 196  -------------- 

دنامن ياج  رب  نآ  زا  يراثآ  داهن و  یناریو  هب  ور  ارماس  رهش  ، دادغب هب  تفالخ  لاقتنا  زا  سپاما  تفر . یم  رامش  هب  ابیز  ياهرهش  زا  یکیو 
تفالخزا هرود  نیا  ياهیگژیو  (. 1)

هراشا اه  هصیـصخ  نیازا  یخرب  هب  ام  و  دزاس ، یم  ادج  اه  هرود  رگید  زا  ار  نآ  هکدراد  یـصاخ  ياهیگژیو  یـسابع  تفالخ  زا  هرود  نیا 
یلو ، تشاد یتلالجو  تبیه  دوخ  يارب  ، یـسابع هرود  رد  هچ  يوما و  هرود  رد  هچ  تفـالخ ، تفـالخ : تمظعو  تبیه  لاوز  1 ـ مینک : یم 

رصانع نیا  تسد  رد  دوب  ییوگ  تفالخو ، تفر  نیبزا  نآ  تمظع  ، تفالخ هاگتسد  رب  نایطبقو  ناگدربو  ناکرت  طلـست  رثارب  هرود  نیارد 
بناج زا  يرطخ  عقومره  لاح ، نیعرد  دوب . لوئـسم  ریغ  ماقم  کی  ًالمع  هفیلخو  دندرک ، یم  باترپ  دنتـساوخ  یم  فرطره  هب  ار  نآ  هک 
يافلخ : ینارسوهو ینارذگ  شوخ  2 ـ دنتشاد . يدحاو  رظن  نآ  یبوکرسرد  نادنمراک ، مومعو  نایفارطاو  افلخ  دش ، یم  ساسحا  نافلاخم 

یم يراـسگ  یمو  ینارذـگ  شوخو  ینیـشن  بش  هب  درک ، یم  تموکح  تفـالخ  هاگتـسد  رب  هک  يـألخ  رطاـخ  هب  عـطقم  نیا  رد  یـسابع 
هب تحاقو  راک  . تسا هدومن  طبـض  ار  نانآ  ياهینیـشن  بش  رابخا  خیرات  تاحفـصو  دوب ، هانگو  داسف  رد  قرغ  تفالخ ، رابردو  دـنتخادرپ 
زین وا  هک  درک  تساوخرد  وا  زاو  درک  توعد  مزب  سلجم  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) يداـه ماـما  لـکوتم ، تقو ، هفیلخ  هک  دوـب  هدیـسر  ییاـج 

3ـ تفگ . كرت  ار  سلجم  درک و  لیدبت  يرازو  هیرگ  سلجم  هب  ار  نانآ  مزب  سلجم  زیگنا  تربع  يراعشا  ندناوخ  اب  اماو  دشونب ، بارش 
یسابع  تلود  ششوک  ، خیرات زا  عطقم  نیارد  يولع : ياهتضهن  شرتسگ 
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--------------
. 96 ارماس ص56 ، خیرات   . 1

هحفص 197  -------------- 
، دش یم  هدهاشم  اه  يولع  تضهنزا  یحبـش  نیرتکچوک  عقومرهو  دزاس ، رامو  رات  اراهنآ  ، نییولع هب  تبـسن  ترفن  داجیا  اب  هک  دوب  نیارب 

یم رادیاپانو  لزلزتم  ار  نتشیوخ  دوخ ، نایفارطا  مامتاب  تفالخ ، هاگتسد  هک  دوب  نیا  لمع  تدش  تلع  تشگ . یم  زاغآ  یبوکرس  همانرب 
دنربن یمان  تضهن  ربهر  ناونع  هب  یسک  زا  هک  دوب  نیا  عطقم  نیا  رد  نارگتضهن  هویش  دندوب . كانمیب  تخـس  اهتـضهن  عون  نیازاودندید 
تحت ارماس »  » یماظن ناگداپ  بلق  رد  نانآ  موصعم  ناماما  هک  دندید  یم  تضهن  نارس  اریز  ، دننک توعد  دّمحم » لآ  ياضر  » هب ار  مدرمو 

هک تسا  هدرب  مان  ییاهتضهن  زا  عطقم  نیارد  خیرات  ددرگ . یموا  تایح  عطق  هیام  نیعم ، صخش  هب  توعدو  دنـشاب  یم  تبظاومو  تبقارم 
: يولع مساق  نب  دّـمحم  تضهن  فلا ـ  زا : دـنترابع  اهتـضهن  نیا  زا  یخرب  داد . یم  لیکـشت  دـمحم » لآ  ياضر   » ار ناگمه  توعد  ساسا 
ـ  ب دـیدرگ . هناور  مصتعم  دزن  هبو  ریگتـسد  رهاط  هّللادـبع  هلیـسو  هب  لاسرد 219  ماجنارـسو  درک  مایق  ناـقلاط  رد  مصتعم  ناـمزرد  يو 
ار هفوک  لاـملا  تیبو  دروآ  درگ  دوخ  رود  هب  ار  يداـیز  عمج  درک ، ماـیق  هفوکرد  يرجه   250 لاـسرد يو  يولع : رمع  نب  ییحی  تضهن 
ـ  ج دش . هتخیوآ  راد  هب  وا  صخش  دروخ و  تسکـش  يو  تضهن  اما  دومن ، دازآ  ار  ناینادنز  درک و  زاب  ار  اهنادنز  ياهبرد  دش ، فرـصتم 

لاسردو دروآرد  دوخ  نامرف  تحت  ار  ناگرگ  ناتسربط و  درک ، مایق  ناتـسربط  رد  يرجه  لاسرد 250  يو  يولع : دیز  نب  نسح  تضهن 
نینچمهو اهتـضهن  نـیا  درک . ماـیق  ناـسارخرد  يرجه  لاـسرد 251  هـک  : يوـلع رفعج  نـب  دّـمحم  تـضهن  د ـ  تشذـگرد . يرجه   270

هک  دندوب  یناسک  نارگتضهن  نیا  دنتسه . تفالخ  خیرات  زا  عطقم  نیا  ياهیگژیوزا  دسر  یم  هدجیه  هب  اهنآ  دادعت  هک  رگید  ياهتضهن 
هحفص 198  -------------- 

اهنآ تایصوصخ  يدوعسم  تساهنیازا . شیب  دندیدرگ ، ینادنزو  دیعبت  هک  یناسک  دادعتاما  دندش . هتشکو  هدرک  مایق  همکاح  تئیه  ربارب 
هک تسا  رصع  نآرد  یمالسا  هعماج  رب  راشف  ملظ و  شرتسگ  زا  یکاح  اهتکرحو  اهتـضهن  نیا  (. 1) تسا هدش  روآ  دای  دوخ  باتک  رد  ار 

طیارـش دناوت  یم  هک  تسا  تفالخ  خیراتزا  تمـسق  نیا  صیاصخ  زا  یخرب  اهنیا  دروآ . یم  دـیدپ  مالـسا  ناهج  رانکو  هشوگرد  ار  اهنآ 
مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  رصع  رب  مکاح  تسایس  دنک . میسرت  ام  ياربار  یقنلا » یلع   » ماما یسایس 

جنر همه  زا  شیب  هفیلخود  زا  نانآ  نایمرد  اما  دوب ، رـصاعم  یـسابع  يافلخ  زا  هفیلخ  شـش  اب  دوخ  رمع  لوطرد  يداه  ماـما  هک  یلاـحرد 
لکوتم 2ـ :1 ـ زا دنترابع  هفیلخ  ود  نیا  دوب . عمق  علق و  تسایس  ، اهیولع صخألاب  نارگتـضهن ، مومع  هرابرد  هفیلخ  ود  نیا  تس  ایـسو  دید 
زا (. 2) تفرگ تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  لاسرد 232 ه ،ـ یـسابع  لکوتم  مینک : یم  هراشا  هفیلخ  ود  نیا  تایانج  زا  یخرب  هب  کنیا  زتعم .

شور تساوخ  يو  تسا ، یقنلا  یلع  ماما  رطاخ  هب  اهتـضهن  نیا  همه  هک  تسنادـیمو  دوب  كانمیب  تخـس  اه  يولع  دوجو  زا  وا  هک  اـجنآ 
متـشه ماما  هرابرد  نومأم  يراکتبا  شور  زا  دنک و  بلج  ارماس  هب  هنیدـم  زا  ار  يداه  ماما  هکدـید  تحلـصمو  دـنک  هدـنز  ردوخ ا  ناکاین 

نیا ریغردو  دومن ، یم  ادیپ  یـصاخ  یهاگآ  وا  ياهراک  زا  هفیلخ  تفرگ و  یم  رارق  هفیلخ  رظن  ریز  ماما  تروص  نیا  رد  اریز  . دـنک يوریپ 
تفر . یم  رامش  هب  یسابع  تلود  يارب  یعطق  رطخ  هنیدمرد  ماما  دوجو  تروص 

--------------
ءافلخلا ص362 . خیرات   . 2 توریب . تاحفص 60ـ80 ط . بهذلا ج4 جورم   . 1

هحفص 199  -------------- 
داتسرف هَمَثره » نب  ییحی   » مان هب  دوخ  دارفا  زا  یکی  هلیسو  هب  ار  نآو  تشون  مهد  ماما  هب  يا  همان  ( 1 (،ـ لاسرد 234ه لکوتم  تهج  نیا  زا 

نم هک  دندیمهف  یگمه  اریز  دش ، دنلب  مدرم  هلان  مدش  هنیدـم  دراو  یتقو  :» دـیوگ یم  ییحی  دروایب . ارماس  هب  ار  ماما  ات  داد  روتـسد  وا  هب  و 
ماما هناخ  هاگنآ  داد ، مهاوخن  ماجنا  وا  هرابرد  يراک  نینچ  زگره  هک  مدرک  دای  دنگوس  نم  ما . هدمآ  ماما  هرابرد  يدنیاشوخ  ان  راک  يارب 
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ییحی ات  ودـشابیم  ماما  هب  تبـسن  هنیدـم  مدرم  هقالعو  قشع  نازیم  زا  یکاح  هثداـح  نیا  متفاـین ». يزیچ  اـعدو  نآرق  زج  مدرک ، شیتفت  ار 
( مالـسلا هیلع   ) يرکـسع ماما  دوخ ، دنزرف  اب  ماما  ماجنارـس  . دنتـشادن رب  ماما  هب  هقالع  راهظا  رهاظت و  زا  تسد  دروخن ، دنگوس  نانآ  يارب 

ماـما نداد  تکرحرد  دوـخ  مرج  هب  هار  همینرد  درکن و  یهاـتوک  وا  هـب  مارتـحا  زا  ماـما ، ندرب  رومأـم  ییحی  دـش . ارماـس  هجوـتم  هنیدـمزا 
رد اروا  داد  روتـسدو  تفریذپن  روضح  هب  اروا  دش ، ارماس  دراو  ماما  یتقو  هک  سب  نیمه  لکوتم  یترطف  دبو  تثابخرد  یلو  درک . فارتعا 

يارب یماظن ، ناگداپ  کی  بنجرد  وا  نداد  ياجو  ارماـس  هب  ماـما  راـضحا  درب . رـس  هب  اـجنآرد  زور  نآ  ودـنهد  ياـج  ارقف  يارـسناوراک 
دننک و ناریو  دوب ، هدش  هتخاس  نآ  فارطا  رد  هک  ار  ییاه  هناخو  مالسلا » ) هیلع   ) نیـسح ماما  » ربق هک  دیدرگ  يرکف  شمارآ  هیام  لکوتم 
هک دراذـگ  مدرم  هیحور  رد  ییوس  رثا  نانچ  راک  نیا  دـنراد . زاـب  قشع  نوناـک  نآ  تراـیز  زا  ار  مدرمو  دـنزاس  لیدـبت  هعرزم  هب  ار  همه 

اراهنآ زا  یکی  همجرت  هک  دنتفگ  يراعشا  وا  وجه  رد  ارعشو  دنتـشون  وا  هرابرد  يا  هدننزو  دنت  ياهراعـش  رهـش  راوید  رد و  رب  دادغب  مدرم 
میروآ : یم 

--------------
اما تشون ،  ماما  هب  لاسرد 243  ار  همان  لکوتم  دـسیون :  یم  داشرارد ص359  دیفم  خیـش  یلو  505 ـ  صج بوشآ  رهـش  نبا  بقانم   . 1

دریگب . هدیدان  ار  نآو  دوش  لفاغ  ماما  نایرج  زا  لاس  لکوتم 11 تسا  دیعب  اریز  تسا  رتراوتسا  یسایس  هدید  زا  تسخنرظن 
هحفص 200  -------------- 

ربقو دندش  بکترم  ار  نآ  دننامه  ربمایپ  نادناخ  ياهومع  رسپ  دنتشک ، هنامولظم  ار  ربمایپ  رتخد  دنزرف  هّیما  نادناخ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  »
(1 .«) دـندرب هلمح  لتق  زا  سپ  وا  راثآ  هب  تهج  نیا  زا  دـندشن ، کیرـش  وا  لـتق  رد  هک  دـندروخ  فسأـت  نیازا  ناـنآ  دـندرک . ناریو  اروا 

زاب درک ، یم  یگدـنز  روصحم  هناخ  کیرد  وا  یماظن  ناگداپ  رانک  رد  ماـما  هکنیااـب  دوب . كانـساره  تخـس  ماـما  تیـصخش  زا  لـکوتم 
هب ییاه  همانو  هدروآ  درگ  دوخ  هناـخرد  ار  یمهم  ياهحالـس  ماـما  هک  وا ، هراـبرد  ار  یهورگ  تیاعـسو  درک  یمن  لـمحت  ار  ماـما  دوجو 

دنربب شروی  ترـضح  هناخ  هب  هنابـش  هک  داد  روتـسد  دوخ  نارومأم  هب  بش  کـی  تهج  نیا  زا  تفریذـپ . یم  تسا ، هتـشون  دوخ  ناـیعیش 
رـس و رب  همامعو  شود  هب  ابع  ماما  هک  دندید  دندش ، دراو  ماما  هناخ  هب  نارومأم  یتقو  دنروایب . رابرد  هب  ار  وا  دـننک و  شیتفت  ار  وا  هناخو 

یلاحرد دـندروآ ، لکوتم  شیپ  عضو  نامه  هب  ار  ماما  هفیلخ  نارومأم  دـنک . یم  توالت  ار  دـیجم  هّللا  مالک  زا  یتایآو  هتـسشن  هلبق  هب  ور 
هب تشاد ، تسد  رد  هک  ار  یماج  دناشن و  دوخ  رانکرد  ار  وا  داتفا ، ماما  هب  شمشچ  یتقو  دوب . یگراوخ  یم  لوغشم  بارـش  مزبرد  وا  هک 

هاگنآ «. تسا هدشن  هدولآ  بارـش  هب  زگره  نم  نوخو  تشوگ  : » دومرف ماما  دشونب . نآ  زا  هک  دومن  تساوخرد  درک و  فراعت  شترـضح 
ماما رارصا ، زا  سپ  یلو  مرادن » رطاخ  هب  يدایز  زیچ  دروم  نیارد  نم  :» دومرف ماما  دناوخب . وا  يارب  يراعـشا  سپ  هک  درک  رارـصا  لکوتم 

زا حلـسم  نادرم  هک  یلاحرد  دـندیزگ ، لزنم  دوخ  يارب  ار  اههوک  ياه  هّلق  ناـنآ  : » تسا ریز  رارق  هب  اـهنآ  همجرت  هک  دـناوخ  ار  يراعـشا 
ربق ياهلادوگ  هب  تزع  ياه  هلق  زا  نانآ  .« » دیـشخبن تاجن  گرمزا  ار  نانآ  لـیاسو ، نیا  زا  مادـک  چـیه  یلو  دـندرک  یم  يرادـساپ  اـهنآ 

يدب  ياج  رد  هچ  دندش ، هدیشک  نییاپ 
--------------

ءافلخلا ص374 . خیرات   . 1
هحفص 201  -------------- 

اهتنیز نآو  اهجات  نآ  تفر  اجک  دـش : هتفگ  اهنآ  هبو  دـمآرب  یگناب  دـندمآ ، دورف  کیرات  هناخ  نیارد  نانآ  هک  هاـگنآ  .« » دـندیزگ لزنم 
نیارد دـندرک . یم  یگدـنز  باتفآ  زوس  زا  رود  اه  هدرپ  تشپرد  هک  تمعنرد  قرغ  ياه  هرهچ  نآ  تفر  اجک  « »!؟ هوکـش لـالج و  نآو 
يزارد تدم  نانآ  .« » دندش اهمرک  تارـشح و  زکرم  تمعنرد ، قرغ  ياه  هرهچ  نیا  داد : خـساپ  نینچو  دـمآرد  ادـص  هب  نانآ  روگ  عقوم 

دنزگ زا  ار  نانآ  ات  دنتخاس  ار  ییاه  هناخ  هچ  دندش . ربق  ياهمرکو  تارـشح  ياذغ  دوخ  یتدم  زا  سپ  یلو  دندیـشونو ، دندروخ  ایند  رد 
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هب دوخ  زا  سپ  یلو  دندز ، جنگ  هب  ار  يریاخذ  لاوما و  هچ  . » دندش ادج  اه  هداوناخ  اه و  هناخ  نیازا  ماجنارس  یلو  دنک ، تنایص  راگزور 
« دـندش دراو  روگ  ياه  هرفح  هب  اهنآ  نانکاس  دـش و  لیدـبت  یکاخ  لت  هب  نانآ  دابآ  ياـهخاکو  اـه  هناـخ  !!« » داـتفا ناـنآ  نانمـشد  تسد 

سپـس دـندیچرب ، ار  بارـش  طاسب  دنتـسیرگ و  زین  راضح  تسیرگ ، تخـس  لکوتم  دـش ، غراف  راعـشا  نیا  ندـناوخ  زا  ماـما  هک  یماـگنه 
نیا زا  هتشذگ  دنک . یم  میـسرت  ام  يارب  ار  ماما  تسیز  طیحم  یگدولآ  نازیم  ناتـساد ، نیا  (. 1) دـنادرگ زاب  دوخ  هناخ  هب  ار  ماما  لکوتم 

واو دندرکن  ادیپ  هحلـساو  كرادم  زا  معا  هناخرد  يزیچ  اذلو  ، دوب هاگآ  لکوتم  نارومأم  شروی  زا  یبیغ  ياهدادما  اب  ماما  هک  دناسر  یم 
درکن . دییأت  ماما  هب  ار  اهنآ  نظ  ءوس  زگره  هک  دنتفای  یلاحرد  ار 

--------------
بهذلا ج4ص11 . جورم   . 1

هحفص 202  -------------- 
یم لالدتسا  دوخ  ناکاین  هار  تیناقح  رب  هتـسویپ  درک و  یم  ظفح  اردوخ  يراوگرزبو  تمظع  لکوتم ، اب  دوخ  ياهدروخرب  هیلک  رد  ماما 

هک سب  نیمه  ربمایپ  نادناخاب  لکوتم  توادعرد  تخاس . یم  رت  ممـصم  ارماسرد  وا  ظفح  رب  ار  لکوتم  هک  دوب  تاجاجتحا  نیمه  دومن .
( « مالـسلا امهیلع   ) نیـسحو نسح   » هب هقالع  مرج  هب  دنتفگ ، یم  ۀیبرعلا » ماما   » اروا هک  ار  تیکـسلا » نبا  » دوخ رـصع  گرزبدنمـشناد  يو 

دنزرف ود  : » دیـسرپ ملعم  زا  يزور  دنک . میلعتار  یبرع  مولع  دیؤملا » و« زتعملا »  » يو دـنزرف  ود  هب  هک  دوب  هدرک  رومأم  اروا  لکوتم  تشک .
ات مراد ، تسود  وت  دنزرف  ود  نیا  زا  شیب  ار  یلع  مالغ  ربنق  : » تفگ تحارص  لامک  اب  وا  ار »؟  نیـسح  نسح و  ای  يراد  تسود  رتشیب  ارم 
هک داد  روتـسد  دوخ  نارومأم  هبو  دش  نیگمـشخ  لکوتم  عقوم ، نیارد  ملـسو . ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هناحیر  ود  هب  دـسر  هچ 

هتفر ورف  بارش  مزبرد  هک  یبشرد  لکوتم  ماجنارس  (. 1) دندروآرد خیب  زا  اروا  نابز  یتیاور  هب  انبو  دریمب  ات  دننک  لام  دـگل  ار  يو  مکش 
بلاج رایسب  دندش . هتشک  لاس 247 لاوش  مجنپرد  ناقاخ » نب  حـتف  » مان هب  شریزو  وا و  دیـسر . لتق  هب  رـصتنم ، دوخ ، دـنزرف  هشقن  اب  دوب ،

هب ییافلخ  لکوتم ، زا  سپ  درب . تمالـس  هب  ناج  اب ك  یب  كافـس  نیا  تسد  زا  تسناوت  دوخ  هنـالداع  تسایـس  اـب  ماـما  هک  تسا  هجوت 
لکوتم دنزرف  زتعم »  » یتقو اما  دوب . هنالوقعم  يدودح  ات  ترـضح  اب  نانآ  راتفرو  دنتفرگ  تسد  هبار  روما  مامز  نیعتـسمو ، رـصتنم  ياهمان 

هب ماجنارـس  درک و  مومـسمار  ( مالـسلا هیلع   ) يداه ماما  دوب ، هدرب  ثرا  هب  ردپ  زا  هک  ییاه  هنیک  رطاخ  هب  دیـسر ، تفالخ  هب  لاسرد 252 
دش . هدرپس  كاخ  هب  دوخ  لزنمرد  ارماس »  » رد دمآ و  لیان  تداهش  ضیف 

--------------
ءافلخلا ص376 .  . 1

هحفص 203  -------------- 

مهدزاود لصف 

مهدزاود  لصف 
مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما 

لاس 232 هب  هنیدـمرد  يو  تسا . یقنلا  یلع  ماما  دـنزرف  مالـسلا ) هیلع  « ) يرکـسع نسح  ماما   » ترـضح تیالو ، نامـسآ  رتخا  نیمهدزای 
هب دوخ  هناخرد  تسب و  رب  ناـهج  زا  مشچ  ارماـس  رهـشرد  لاس 260 ، لّوـألا  عیبر  متـشه  هعمج  زوررد  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  يرجه ،
رب ناـهج  زا  مشچ  تفـالخ ) بصنمزا  زتعم  علخ  زا  لـبق  لاـسکی   ) يرجه لاسرد 254  يداه ، ماما  وا ، راوگرزب  ردـپ  دـش . هدرپس  كاـخ 

نارود دوب . هتـشذگن  وا  فیرـش  رمع  زا  راهب  زا 22  شیب  هک  یلاـحرد  دـش ، لوـحم  وا  هب  يربـهر  تماـما و  بصنم  زور  نآ  رد  تـسب و 
. دوب دـمتعم »  » تفالخ اب  نامزمه  لاسراهچو  يدـتهم »  » تفالخ اب  فداصم  رگید  لاسکی  زتعم و  تفالخ  اب  فداـصم  لاـسکی  وا  تماـما 
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هک مینیب  یم  تهج  نیازا  درب . راـک  هب  متـشه  ماـما  رباربرد  نومأـم  هک  دوـب  یموـش  تسایـس  ناـمه  ناـیاوشیپ ، رباربرد  نایـسابع  تساـیس 
شدـنزرفو يداه  ماما  هرابرد  ار  شور  نیمه  لکوتم  زا  سپ  يافلخو  دـنداد  رارق  رظن  تحت  ار  يداه  ماما  لکوتمو ، داوج  ماـما  مصتعم » »

تاعالطا نانآ  ياهراک  مامت  زا  ات  دننک ، یگدـنز  نانآ  رانکرد  ناماما  هک  دوب  نیا  فدـه  دـنتفرگ . راک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما 
ياهزور رد  هک  دوب  روبجمو  دوب  رظن  تحت  ارماسرد  شردپ  دـننام  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  تهج  نیمه  هب  دـنروآ ، تسد  هب  یفاک 

دبای . راب  هفیلخ  روضح  هب  هبنش  جنپ  هبنشود و 
هحفص 204  -------------- 

دنتسیز و یهاتوک  رمع  اب  نانآ  رانکرد  هعیـش  ياوشیپ  هس  هک  تسا  راکـشآ  نانچ  نآ  نومأم ، زا  سپ  یـسابع  يافلخ  راتفر  تدش  ًالوصا 
نس 28 رد  يرکسع  ماماو  یگلاس ، نسرد 41 ( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  یگلاس ، نسرد 25 مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  . دندیشون تداهش  ماج 
. دوب ام  گرزب  نایاوشیپ  زا  یـسابع  يافلخ  تبقارم  تدش  زا  یکاح  نیاودنتفگ  یگدنز  دوردـب  دوش ، یم  لاس  ًاعومجم 94  هک  یگلاس ،

دای نونکا  مه  هک  تشاد  تلعود  راک  نیا  دوب ، وا  دـنمجرا  ردـپ  زا  شیب  ( مالـسلا هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  زا  تبقارم  نایم ، نیارد  یلو 
یم مدرم  همه  دوب و  هدـمآرد  قارعرد  میظع  تردـق  کـی  تروص  هب  هعیـش  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماـما  ناـمزرد  1 ـ میوـش : یم  روآ 

دندـقتعم هکلب  دـنناد ، یمن  ینوناقو  عورـشمار  اه  یـسابع  زا  کی  چـیه  تماعز  هدوب و  ضرتعم  تقو  ياـفلخ  هب  هورگ ، نیا  هک  دنتـسناد 
( مالسلا هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  هداوناخ ، نیا  زاتمم  تیـصخش  نامز  نآرد  تسا و  یقاب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نادنزرف  رد  یهلا  تماما 

ياهتموکح هیلک  هدـننک  رامو  رات  هک  دوعوم  يدـهم  هک  دنتـسناد  یم  اهنآ  ناوریپو  یـسابع  نادـناخ  رتاوتمرابخاو ، تاـیاور  قبط  2 ـ دوب .
ربخ یتقو  دندوب . وا  یگدنز  عضو  بقارم  هتسویپ  تهج  نیمه  زا  دوب  دهاوخ  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ترـضح  لسن  زا  ، تسا هماک  دوخ 

تبقارمو لرتنک  تحت  ار  وا  هناخ  ات  داتسرف  ماما  لزنم  هب  رگید  رفن  جنپ  اب  ار  ناقاخ  هّللادیبع  دیـسر ، یـسابع  دمتعم  شوگ  هب  ماما  تلاسک 
هدروآ و درگ  ار  ترضح  یـصخش  مزاولو  هناخ  ثاثا  هیلک  دمآ و  لمع  هب  لماک  ییوج  زابو  شیتفت  زین  ماما  تداهـش  زا  سپ  دنهد ، رارق 
اه هلباق  هب  دندرک ، یـسرزاب  ار  اهقاطاو  اه  هرجح  مامت  . دـندش ترـضح  نادـنزرف  زا  ییوجزابو  قیقحت  ددـصرد  هاگنآ  . دـندرک مومو  رهم 

(. 1) دننک شرازگ  ًاروف  دندرک ، هدهاشم  نانآ  زا  یکیرد  لمح  رثا  رگاو  دنهد  رارق  قیقد  هنیاعم  تحت  ار  نانز  هک  دنداد  روتسد 
--------------

نیدلا ج1ص124 . لامک   . 1
هحفص 205  -------------- 

. درک یم  بیقعت  اردوخ  یملعو  یـسایس  یعامتجا ، ياهتیلاعف  داد  یم  هزاجا  طیارـش  هک  اـجنآ  اـت  دـیدش ، اـهتبقارم ي  نیا  دوجو  اـب  ماـما 
یناسک رباربرد  ماما  یملع  ياهثحب  1 ـ ددرگ : یم  هصالخ  ریز  رد  هدـش  دای  بلطم  راهچرد  ناقفخرپ ، وج  نآ  رد  ماما ، ياهـشور  عومجم 

ماما ياهششوکو  تبقارم  3 ـ اهلاکشا . اه و  ههبش  ّدر  یمالسا و  فراعم  هرابرد  ماما  یملع  ياهـششوک  2 ـ دندوبن . دـقتعم  وا  تماما  هب  هک 
هرابرد ماما  يزاـس  هنیمز  4 ـ دـنیآرد . تموکح  نآ  يارب  يرازباو  هرهم  تروص  هب  دـنتفیب و  نایـسابع  مادرد  ادابم  هک  دوخ  نارای  هراـبرد 

هیام اه  همانرب  نیا  زا  مادـک  ره  هراـبرد  ثحب  فیرـشلا ـ  هجرف  یلاـعت  هّللا  لّـجع  یدـهم ـ ترـضح  شزیزع ، دـنزرف  تبیغ  هب  مدرم  داـقتعا 
مدرم کیرحتو  يرگنـشورو  ندیـشخب  یهاگآ  رد  ام ، نایاوشیپ  زا  مادکچیه  هک  میوش  یم  روآ  دای  ردق  نیمه  تسا ، نخـس  یگدرتسگ 

هتـسشنن تکاس  هظحل  کی  دـنک ، يراـی  لـطاب  ندرمو  قح  ندـش  هدـنز  هب  تسناوت  یم  هک  يروما  رگید  ملظ و  هاگتـسد  اـب  تفلاـخم  رب 
دنداد . یم  ماجنا  يا  هتسیاش  وحن  هب  اردوخ  هفیظوو 

هحفص 206  -------------- 

مهدزیس لصف 
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مهدزیس لصف 
مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح 

زور يرجه ، لاس 255  نابعش  همینرد  یسابع ، يدتهم  تفالخ  نارودرد  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  تیالو  نامـسآ  رتخا  نیمهدزاود 
 ) تیب لـها  ناوریپ  ناـهج و  نافعـضتسم  لد  رد  دـیما  هقراـبو  دومن  نشور  دوخ  روناـبار  ناـهجو  دـشدلوتم ، رجف  عوـلط  ماـگنه  هب  هعمج 

فالخ رب  ار  وا  دلوت  نامز ، نآ  هماک  دوخ  ياهتموکح  هک  اجنآ  زا  تسا . مساقلا  وبا  شا  هینکو  دمحم  وا  مان  . دیـشخرد مالـسلا ) ) مهیلع  )
ناهج هب  هدـید  مه  رگاو  دـیاشگن  ناهج  هب  هدـید  دـنزرف  نیا  هکدـندوب  بظاوم  لماک  ياهتبقارم  اب  دـندوب ، هداد  صیخـشت  دوخ  حـلاصم 

نآ دوجو  رد  تماما  هک  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  شدنمجرا  ردپ  تداهـش  زا  سپ  وا ، تهج  نیا  زا  . دـنزاس دوبان  اروا  دوشگ ،
ردپ ییانثتسا . دراوم  رد  رگم  تفرگ  یمن  سامت  یسک  اب  دوخ  صاخ  نابیان  اب  زج  درک و  باختنا  تبیغ  ادخ  رما  هب  دش  رقتـسم  ترـضح 

لاس 329 ات  تبیغ  نیاو  دش  زاغآ  يرغص » تبیغ   » مان هب  ماما  تبیغ  نیتسخن  نامز ، نامه  زاو  تشذگرد  يرجه ، لاسرد 260  وا  دنمجرا 
نوریب تبیغ  هدرپ  سپ  زا  دـهاوخب  ادـخ  هک  یتقو  ات  دـش ، زاغآ  يربک » تبیغ   » لاـس نآزاو  تشاد  همادا  لاـس  هنو  تصـش  ینعی  يرجه ،
يرغـص تبیغ  زا  دوصقم  داد . دهاوخ  مسجت  ناربمایپ  مامت  ياهنامرآ  هبو  دیـشخب  دهاوخ  ققحت  ار  یهلا  یناهج  تموکحو  دـمآ  دـهاوخ 

ترضح  نآ  نادنمقالعو  نایعیش  همه  هک  تسا  نیا 
هحفص 207  -------------- 

هناگراهچ باون  یماسا  . دننک تفایرد  خساپ  دنریگب و  سامتوا  اب  ترضح  نآ  صاخ  باون  زا  یکی  هلیسو  هب  دنتـسناوت  یم  نارود ، نآرد 
هک يرمـس  دّـمحم  نب  یلع  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  يرْمَع  دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دّـمحم  يرْمَع  دیعـس  نب  ناـمثع  زا : دـنترابع 
هک یمومع  تباینو  دش  هتسب  یصوصخ  تباین  باب  دش ، زاغآ  يربک  تبیغ  هک  لاسزا 329 ، تشذگرد . يرجه   329 لاسرد اهنآ  نیرخآ 

راذـگاو طیارـشلا  عماج  ياهقف  هب  تبیغ ، رـصعرد  نایعیـش  تماعزو  دـیدرگ ، تالکـشمو  اهـشسرپ  هیلک  يوگخـساپ  تسا  ءاـهقف  ِنآ  زا 
مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  تایصوصخ  دیدرگ .

وا 1 ـ دنک : یم  نایب  ریز  حرش  هب  اروا  تاصخشم  تسا ، هدش  دراو  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  درومرد  هک  یتایاورو  ثیداحا  عومجم 
ماما دنزرف  4 ـ دـشاب . یم  ربمایپ  زا  سپ  اوشیپ  نیمهدزاود  3 ـ تسا . نیسح  ماما  نادنزرف  زا  2 ـ تساوا . نادنزرفو  مالـسا  ربمایپ  نادناخ  زا 

تراسا هبو  نافعـضتسم  7 ـ دـیامن . یم  اپ  رب  ار  یناـهج  تموکح  6 ـ دزاـس . یم  داد  لدـع و  زا  ولمم  ار  ناـهج  5 ـ تسا . يرکـسع  نسح 
دنوش . یم  دازآ  تراسا  ریجنز  دیق  زا  ناگدیشک 

هحفص 208  -------------- 
ربو دراد  یفلتخم  داعبا  يدهم  ترضح  هرابرد  نخـس  ( 1 .) دریگ یم  ار  اهنآ  ياج  نارمعو  شمارآو  حلـص  دوش و  یم  هدـیچرب  اهگنج  8 ـ

هدشد ای  لئاسم  نوماریپ  ياهـشسرپ  ًابلاغ  دشیدنایبو . دـنک  يواکجنک  وا  یناگدـنز  داعبا  زا  دـعبره  هرابرد  هک  تسا  مزال  ققحم  ناملـسم 
، نامرآ نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  يدهم  رـضح ت  هک  تسا  ریذپ  ناکما  یناهج  دـحاو  تموکح  سیـسأت  ایآ  1 ـ تسا : ریز  دراومرد 
ار هلئسم  ود  نیا  کنیا  تسا ؟  هنوگچ  یمالسا  تما  هب  تبسن  ماما  دوجو  هدیاف  2 ـ دوشیمهتخیگنارب ؟ نآ  يارب  يزور  هدنام و  هدنزو  یح 

مینک . یم  حرطم  اج  نیا  رد 
--------------

بختنم  » باتک هب  رتشیب  یهاگآ  ياربو  دروآ  هدرشف  ثحب  نیارد  اراهنآ  ناوت  یمن  هک  تسا  دایز  يردق  هب  تایـصوصخ  نیا  كرادم   . 1
دوش . عوجر  رثألا »

هحفص 209  -------------- 
1
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ـ  جع يد ـ  ـ هم ترضح 
یناهج دحاو  تموکح  و 

اروا یعامتجا  یگدنز  يانبریز  هک  وا  ینورد  ياهداهن  زیازغ و  هیلک  زا  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  هاگنآ  یعامتجا ، ناسنا  یعقاو  هرهچ 
زا ارام  ناسنا ، یگدنزرد  هاتوک  شرگنو  یحطس  هاگن  میـشاب . هاگآ  دشاب ، یم  وا  یعامتجا  یگدنز  تشونرـس  حارطو  دهد ، یم  لیکـشت 

هرهچ یتسالاب .» رد  هچنآ  دراد  ریزرد  یتروص   » ایو تسا  هرهچ  ود  يدوجوم  وا  اریز  دزاس ، یمن  هاگآ  هدنیآرد  رشب  تشونرـسو  ماجنارس 
كرت ییوج ، هزیتسو  گنج  یتخبدبو ، تواقـش  ار ، وا  يامیـس  هتـسجرب  طوطخو  تسا ، روآ  سأی  ًالماک  یناسنا ، هعماج  ینوربو  يرهاظ 

ام تواضق  روحمو  تخانـش  هلیـسو  هاگره  دـهد . یم  لیکـشت  يرکفو و ... یقالخا  اهیناماسبان ي  رگناریو ، ياهحالـس  شیازفاو  فطاوع 
، میدرگ سویأم  نتـشیوخ  هب  ناسنا  تشگزابو  تیرـشب  لماکت  زا  دـیاب  اعطق  دـشاب ، يرهاظ آ ن  طوطخ  نیمه  ، ناـسنا تشونرـس  هراـبرد 

كات  » زاو هدیشک  ورف  دوخ  ماک  هب  رتدوز  هچره  اروا  یتعنص ، ینیشام و  ندمتو  ناسنا  هک  ییاه  هعجاف  میشاب  اه  هعجاف  راظتنارد  هتسویپو 
هتـسویپو هدنام  هدیـشوپ  وا ، یعقاو  هرهچ  ناسنا ، دـنیاشوخانو  هیرک  هرهچ  نیا  ریز  هک  یلاحرد  دراذـگدهاوخن . یقاب  يرثا  ناشن » كات  و 

دیپس هیـس  بش  نیا  نایاپ  دراد و« دوجو  ینـشور  زور  یناملظ ، بش  نیا  رـس  تشپ  دیوگ : یم  دـشاب و  یم  نیرفآ  رورـسو  شـشخب  دـیما 
تسا .»

هحفص 210  -------------- 
يراودیما تلع 

ترابع يرگید  ، یعامتجا دـشر  شیازفا  زا : تسا  تراـبع  زیچ  ود  نیا  زا  یکی  تسا ، زیچ  ود  میتسه ، راودـیما  رـشب  هدـنیآ  هب  هکنیا  تلع 
یعامتجا دشر  شیازفا  1 ـ تلع . ود  ره  حیرشت  کنیا  لماکت . ندوب  يرطف  زا : تسا 

اب هک  تسا  یقالخا  يایاجـسو  یلاع  تافـص  هتـشر  کی  دزاس ، یم  راودیما  اهناسنا  یگدنزرد  قیمع  لوحتو  رـشب  هدنیآ  هبار  ام  هکیزیچ 
قح یهاوخ ، تلادع  قیرط : زا  اهنآ ، كاپ  ناوریپو  گرزب  نادرمدار  هلیسوب  خیرات  لوط  رد  تافص  نیاو  . تسا هدش  تشرـس  وا  شنیرفآ 

دوجورد هک  تسا  هدرک  تباثو  هداد  ناشن  اردوخ  یلاع ، فادها  يایحا  هاررد  لامو  ناج  راثنو  يدـعتو ، ملظ  اب  هزرابم  يرگراثیا ، یبلط ،
تیلعف هب  رگا  هک  دراد ، دوجو  كاپ  تاساسحا  هتـشر  کی  تسا ، يزیرنوخ  رـش و  أدبم  هک  یناسفن  زیارغو  یناویح  ياوق  رب  هوالع  ناسنا 
تـسه هـک  يزیچ  دـنهد . یم  رارق  تـقیقح  قـح و  ریـسمردو  دـنک . یم  لیدـعتار  هـمهو  هدرک ، لرتـنک  ار  یناوـیح  زیارغ  ماـمت  دنــسرب ،
مظعا تمسق  تهج  نیازاو  هدوب ، ناسنا  یبلط » هاج   » و یهاوخ » دوخ   » روهقم دشر ، دوبمک  رثارب  خیرات  لوط  رد  ناسنا  فیرظ  تاساسحا 
يدرف دـشر  نتفر  الاب  رثا  رب  اـسب  هچ  تسین ، هتـسویپو  هشیمه  تیروهقمو  تیرهاـق  نیا  یلو  ، تسا هتخاـس  هایـس  اروا  خـیرات  تاحفـص  زا 

زا هدنراد  زاب  يورین  تروص  هبو  دنک ، لرتنک  ار  نآو  هتفرگ  تسد  هب  ار  ناسنا  سانـشن  زرم  زیارغ  مامز  درخو ، لقع  ناسنارد ، یعامتجاو 
ناسنا لماکت  تمدـخرد  ار  یناویح  ياوق  تیاهنرد  و  دزاس ، صخـشم  ار  مادـکره  زرمو  هدرک  يریگولج  يرگید  ورملق  رد  کیره  ذوفن 

دهد . رارق 
هحفص 211  -------------- 

دشک یم  هلعش  ناسنا  نورد  زا  لماکت  هب  قشع  2 ـ
مولع هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هکلب  تسین ، داـیز  ینیب  شوخ  اـیو  یحول  هداـس  زا  یـشان  زگرهو  دراد  يرگید  تلع  يراودـیما  نینچ  کـی 
زایتما هناگیو  دـشک ، یم  هلعـش  وا  نورد  زاو  دراد ، ییاه  هشیر  ناـسنا  دوجورد  لاـمک  هب  قشع  هک  تسا  هدرک  تباـث  ینـشور  هب  یناـسنا 

رت نیگنر  ار  دوخ  یگدـنز  زورره  هک  تسا  لـماکت  هب  قشع  نیمه  رطاـخ  هب  تسا و  لـماکت  هب  قـشع  ناـمه  نارادـناج ، ریاـس  زا  ناـسنا 
هاگره دـنراد . مارآو  تخاونکی  یگدـنزو  دـننز ، یم  اج  رد  هک  تسا  لاس  اهنویلیم  نارادـناج ، رگید  هک  یلاـحرد  دزاـس ، یم  رت  عونتمو 

رارق لماکت  ریـسمرد  لامک ، رتسبرد  ار  وا  يزور  ارهق  ددرگ ، یمن  ادـج  وا  زا  هاگچیهو  هدـش  هتخیمآ  وا  نوخو  تشوگ  اب  لاـمک  هب  قشع 
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کی يرارق  رب  لظ  رد  ار  وا  هناـموصعم  هرهچو  هداـتفارب  وا  ياـبیز  هرهچ  زا  هیرک ، باـقن  نیا  هک  تشذـگ  دـهاوخن  يزیچ  و  داد ، دـهاوخ 
خاک هب  ینیـشن  خوک  زا  نورق  نیا  یطرد  وا  تسا ، وا  يدام  یگدنز  لماکت  لامک ، هب  وا  قشع  هناشن  دید . میهاوخ  یهلا  یناهج  تموکح 
یقرت یمتا  يژرنا  زا  يریگ  هرهب  هب  غرفمو ، شتآو  شوـگ  هس  ياهگنـس  زا  يریگ  هرهب  زا  اـضف ، ریخـست  هب  تاـناویح  ریخـست  زا  ینیـشن ،
ناسنا نآ  ریغ  ار  ناسناو  ناهج ، نآ  ریغ  ار  ناهج  دـندرگرب ، ناهج  نیا  هب  رگید  راـب  نیتسخن ، ياهرـشب  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدرک 

دعب رگا  ، داهن لماکت  ار  نآ  مان  ناوت  یمن  زگرهو  تسا  يدـعب  کی  لـماکت  يداـم ، لـماکت  ملـسم  روطب  یلو  تشاـگنا . دـنهاوخ  هنیرید 
تردـق هک  دـننک  یم  دـییأت  یماظن  ناسانـشراک  هک  اجنآ  ات  ، دـشدهاوخ مامت  ناسنا  يدوبان  تمیق  هب  اـسب  هچ  دـشابن ، مأوت  نآ  اـب  يونعم 

، دناوخار تیناسنا  هحتاف  ناوت  یم  نآ ، زا  ددع  دنچ  ندرب  اکب ر  اب  اهنت  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  ناهج ، ياه  هناخدارز  رد  يا  هتسه  ياهبمب 
کی  لماکت  نینچ  کی  ناوت  یم  فصو  نیا  اب  اما 

هحفص 212  -------------- 
یناسنا هعماج  تسا ، ناسنا  تشرـس  وزج  لماکت  هب  لیم  هکنیا  مکح  هب  تفگ : دـیاب  نیا  رب  انب  دـناوخ !؟ عماـجو  یعقاو  لـماکت  ار  يدـعب 

اردوخ یعقاو  هرهچو  دروآرد  تایونعمو  تایدامرد  لماکت  ، داعبا مامترد  لماکت  تروص  هب  ار  يدعب  کی  لماکت  نیا  دـیاب  رتدوز  هچره 
اهندمت و تدحو  هب  طوبرم  یکی  ، دشاب یم  حرطم  لاوئـس  ود  اجنیارد  دوب . دـهاوخ  لماکت  دـض  وا  لماکت  هنرگ  دـهد و  ناشن  هار  نیا  زا 

نآ ياج  هب  يرگداد  لدـع و  ینیزگیاج  رامثتـسا و  ملظ و  وحم  هب  طوبرم  يرگید  ، تسا هعماج  کیرد  اه  هعماج  همه  ماغدا  اـهگنهرف و 
ریذپ ناکما  اهگنهرفو  اهندمتو  اه  هعماج  تدحو  ایآ  1 ـ مییوگ . یم  خساپ  نآ ، زا  یشور  هب  هدرک و  حرطم  ار  شـسرپ  ود  ره  امو  تسا ،

تسا
تروص هب  دراد ، یـصاخ  گنهآ  دوخ  يارب  مادـکره  هک  نوگانوگ ، ياهندـمتو  اهگنهرف  اب  ناـهج ، عماوج  هک  دـسر  یم  ارف  يزور  اـیآ 

هب طوبرم  ياهثحب  ار  لاوئـس  نیا  خـساپ  دـنریگب . رارق  يدـحاو  تموکح  شـشوپ  ریزو  دـنیآرد  دـحاو ، ندـمتو  گنهرف  دـحاو ، هعماـج 
؟ دیوگ یم  نآرق  هک  تسا  روطنامه  شیارگ  نیا  ایآ  دهد ، یم  تسا ، هنوگچ  یعامتجا  یگدـنز  هب  ناسنا  شیارگ  هکنیاو  هعماج  تعیبط 
، دراد یمرب  ماـگ  یعمج  یگدـنز  يوسب  هزیرغ ، هیبش  ینورد  هزیگنا  اـب  واو  دراد ، رارق  وا  رد  تقلخ  هک  تسا  یحرط  یعاـمتجا  یگدـنز 

هدرک ادیپ  يرتشیب  شرتسگ  مک  مک  تیرـشب ، هعماجرد  ییارگ  عمج  حور  اعطق  تسا ، راوتـسا  لصا  نیا  يور  وا ، یعامتجا  یگدـنز  رگا 
مکاح  یهورگو ، ییارگ  عمج  حور  ناسنا ، یگدنز  رب  رگا  : رگید ترابع  هبو  دش . دنهاوخ  ماغدا  يدحاو  هعماجرد  اه  هعماج  همهو 

هحفص 213  -------------- 
تدحوو لّکـشت  هب  ور  فلتخم  ياهندمتو  اهگنهرف  عماوج و  ًاعطق  تسا ، شرتسگ  لاحرد  هظحل  هب  هظحل  نآ  هیاسو  تسا  هدنکفا  هیاسو 

. درک دنهاوخ  ادیپ  يدحاو  گنهآ  فلتخم  ياه  هعماج  یعمج ، طابترا  لیاسو  شیازفاو  یگنهرف  لماکت  اب  یکیدزن  هدنیآرد  و  هدراذگ ،
نیا حور ، نامه  تسا ، هدـش  کچوک  ياه  هعماجو  اه  لکـشت  شیادـیپ  هیام  هک  یحور  نآو  دـمآ ، دـنهاوخرد  هعماج  کی  تروص  هبو 

. تسا هدش  حرطم  ینوگانوگ  ياه  هیرظن  ناسنا ، یعامتجا  یگدنز  ّتلع  هرابرد  داد . دـهاوخ  رارق  دـیحوتو  ماجـسنا  ریـسمرد  اراه  هعماج 
یم یعمج  یگدـنز  يوس  هب  اروا  هک  تسا  ناسنا  ییوج  دوس  رامعتـسا و  سح  لولعم  ناسنا ، یعمج  یگدـنز  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاـگ 

هبـساحم کی  اب  ناسنا  اریز  دنک ، یم  توعد  یعامتجا  یگدـنز  هب  ار  ناسنا  یلقعو  يرکف  هبـساجم  کی  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاگ  ، دـشک
حیحص هیرظن  ددرگ . یم  حرطم  يرگید  تایرظن  یهاگ  و  تسین ، اناوت  رداق و  نیریشو ، ذیذل  یگدنز  هب  ییاهنت ، هک  تسا  هتفایرد  ناسآ 

يارب یعامتجا  یگدـنز  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  قیدـصت  ار  نآ  زین  نآرق  تایآو  تسا ، ینیع  یـسح و  لیالد  دـییأت  دروم  هک  يراوتـساو 
(« عبطلاب یندم  ناسنإلا   » ناگتشذگ حالطـصا  هبو  تسا (  هدش  یحارط  وا  تقلخرد  تسخن  زا  یگدنز  نینچو  تسا  يرطفرما  کی  ناسنا 

، ناسنا یگدنز  هدنیآرد  اعطق  تسا ، هدیـسر  رتلماک  تروص  هب  طیـسب  ياهتروص  زا  خیرات  لوط  رد  هک  ییارگ  عمج  حور  تروص  نیارد 
کیو ندـمت  کیو  گنهرف  کی  هک  يدـحاو  هعماجرد  اهتموکح  همه  اهندـمتو ، اـهگنهرفو  عماوج  همه  هدرک و  ادـیپ  يرتشیب  شرتسگ 
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هک یلاحرد  اریز  دروخ . یم  مشچ  هب  شیبو  مک  متسیب ، نرق  رشب  یگدنزرد  شرتسگ  نینچ  ياه  هناشنو  ، دنوش یم  ماغدا  دراد ، تموکح 
یفلتخم ياه  هفایقرد  یهورگو  دندوب ، یتسرپ  تیلمو  مسیلانویسان »  » رکف ءایحا  رکف  هب  يا  هدع  متسیب ، نرق  زاغآو  مهدزون  نرق  رخاوا  رد 

هب  نآزا 
هحفص 214  -------------- 

توق برغ  نارکفتم  زادـنا  مشچرد  یناهج ، دـحاو  تموکح  لیکـشت  موزلو  مسیلانویـسانرتنا »  » هلئـسم ناهگان  دـندرک ، یم  عاـفد  تدـش 
دوجو هک  دـنتفایرد ، یـصاخ  ییانیب  اب  نانآو  دیـشخب ، توق  هشیدـنا  نیا  هب  تدـم ، نیا  لوطرد  مود  لوا و  یللملا  نیب  ياهگنجو  تفرگ 

ياهزرم هکدـندیدن  نیا  زج  يا  هراـچ  یتخبدـب ، نیازا  ییاـهر  ياربو  تسا ، اـهیزیرنوخو  گـنج  لـماع  ، اـهتلم ناـیم  یعونـصم  ياـهزرم 
یناهج گنج  هنایـشحو  ياهراتـشک  دنهد . رارق  تموکحو  مچرپ  اول و  کی  ریز  مه ، رانک  ار  اهناسنا  همه  و  دنبوکب ، مهرد  ار  یعونـصم 
دنناوتب نآ  هیاس  رد  ات  دندرگ ، دـحتمو  وضع  روشک  نآرد 26  دیآ و  دوجوب  للم » هعماج  » تروص هب  یگرزب  هیداحتا  هک  دش  ببـس  لوا ،
تروص هب  هیداحتا  نیا  نوچ  یلو  دنیامن ، لصف  لح و  هرکاذم  قیرط  زا  ار  یللملا  نیب  لئاسم  دننک و  يریگولج  اهیزیرنوخ  زا  يرایـسب  زا 

هعماج کی  سیـسأت  رکف  مود ، یللملا  نیب  ياهگنج  يانثا  رد  دـناهرب . مود  گنج  شتآ  زا  ار  ناهج  تسناوتن  دوب ، هدـش  سیـسأت  صقاـن 
فادهاو دمآ  دوجو  هب  یللملا » نیب  ياه  هیداحتا  و« دحتم » للم  نامزاس   » مانب ییاکتا  هطقنو  ، تفرگ توق  رت  هنانیب  عقاو  تروص  هب  یناهج 

هک دننک  یم  ینیب  شیپ  ناهج  گرزب  نارادمتسایسو  نارکفتم  دیدرگ . حیرـشت  دحتم » للم  نامزاس  روشنم   » مانب يروشنمرد  نامزاس  نیا 
، دـیآرد یناهج  دـحاو  تموکح  کی  زکرم  تروص  هب  هدـنیآرد  تسا  یناهج  ناـملراپ  کـی  تقیقح  رد  هک  لـلم  ناـمزاس  تسا  نکمم 
« مسیلانویـسان  » ياج هب  مسیلانویـسانرتنا »  » زا غیلبتو  اهنامزاسو  اه  هعماج  عون  نیا  درادـب . مالعا  ار  اهرـشب  مامت  يربارب  اهناسنا و  تدـحوو 

نکمم ریغ  رود و  هشیدـنا  نانچنآ  یناهج ، تموکح  کی  هب  ، اهتموکح لیدـبتو  هعماج ، کـیرد  اـه  هعماـج  ماـغدا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ 
رد هک  دوـخ  هیمـالعارد  دنـشاب  یم  یناـهج  دـحاو  تموـکح  راداوـه  هک  ناـهج  نارکفتم  زا  یهورگ  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  هکلب  تسین 

طوطخ  دنا ، هدرک  رشتنم  لاسرد 1963  ویکوت  هرگنک 
هحفص 215  -------------- 

یناهج 4ـ شترا  ییارجا 3 ـ یلاع  ياروش  یناهج 2 ـ ناملراپ  1 ـ زا : تسا  ترابع  نآ  هتسجرب  طوطخ  دنا و  هدروآ  اردوخ  حرط  یـساسا 
ءایلواو ناربمایپ  هک  یهلا  حرط  هک  تسا  نآ  هناشن  اهحرطو  اه  هرگنک  نینچ  لیکشتو  اهرکفت  زرط  عون  نیا  یللملا  نیب  يرتسگداد  ناوید 
يرگن هدـنیآ  هب  هک  تیودـهم  هفـسلف  هک  ار  هچنآو  تسا  ندز  هناوـج  لاـحردو  نیوـکت  فرـشرد  دـنا ، هداد  شرازگ  نآزا  ادـخ  یمارگ 

هک تسا  عوقولا  بیرقو  نکمم  سب  يا  هشیدنا  دشاب ، یم  اهندـمتو  گنهرفو  تدـحو  اب  مأوت  یناهج  دـحاو  تموکح  ناهاوخ  یـصاخ ،
يزیرنوخ ياج  هب  افصو  حلص  2 ـ دروخ . یم  مشچ  هب  نآ  ياه  هناشن  شیبو  مک 

، ناربکتسم نارابج ، مان  ندینش  اب  ناسنا  تسا ، يدعتو  میارج  زا  ولمم  رـشب  خیرات  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اجنیارد  هک  یـشسرپ  نیمود 
یمدوخابو دتفا  یم  نانآ  باسحو  ّدحیب  ياهزواجت  اهیدـعت و  ، اهیـشکمدآ ، اهیزیرنوخ دای  هب  ناریما ، ، نیطالـس ، تیغاوط نافرـسم ، نافرتم ،

دراذـگب رانک  ار  متـسو  زواـجت  یگدـنزرد ، ناـسنا  هک  دـسر  یم  ارف  يزور  اـیآو  دراد ؟ يدیفـس  هیـس ، بش  نیا  ناـیاپ  اـیآ  هک  دـشیدنا 
يوس هب  ناسنا  تکرح  اریز  تسا  نشور  یعامتجاو  یفسلف  تابساحم  هب  هجوت  اب  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  دننک ؟ یگدنز  مهرانک  راورداربو 

رـصحنم لاـمک ، يوس  هب  وا  تکرح  هک  دـسر  یم  لاـمک  هجرد  نیرتیلاـع  هب  یتقو  ناـسنا  یلو  تسا  بتاـکم  ماـمت  قاـفتا  دروم  لاـمک ،
يدام  تاهجرد 

هحفص 216  -------------- 
رب وا  تردـق  شرتسگو  تسین ، راکنا  لباق  ملعو  تعنـص  رظنزا  یعامتجا  ناسنا  يدام  دـشر  دریگربرد ، زین  اروا  يونعم  تاـهجو  دـشابن ،

یتخبشوخو تداعس  نماض  دناوت  یم  تسا  يدعب  کی  لماکت  هک  وا  يدام  لماکت  ایآ  یلو  تسا . نشورو  حضاو  همهرب  یکـشخو ، ایرد 
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ياهرمقو ییاضف ، نیافـس  بنجرد  تعنـصو  ملع  رانکرد  هک  دریگ  یم  تروص  هاگنآ  یعقاو  لماکت  اریز  ، هن ملـسم  روط  هب  ؟ دـشاب ناـسنا 
تموکح زین  تیناسناو  قالخاو  هفطاع  تفأر ، يرگداد ، تلادـع و  رداـم ، گرزب  عیانـصو  اهـشارخنامسآو  اـه  ییاـیرد  ریزو  یعونـصم ،

هـصالخ دـش . دـهاوخ  دوبان  هداتفا و  نیمز  هب  يرـصتخم  شرپ  اب  هک  دوب  دـهاوخ  رپ  کی  غرم  ناـسب  هعماـج  تروص ، نیا  ریغ  ردو  دـنک ،
یم دروم  نیارد  ییابطابط  همّالع  موحرم  میـشاب . يزور  نینچ  راظتنارد  هک  دـنک  یم  راداو  نآ  رب  ارام  ناـسنا ، یلاـمک  تکرح  هب  داـقتعا 

نیارد یعقاو  تداعـسو  دشاب ، یم  دوخ  یقیقح  تداعـس  راتـساوخ  هداد  رارق  وا  داهنرد  دنوادخ  هک  یترطف  بجوم  هب  ناسنا  عون  :» دـسیون
تداعـس هار  زا  ناـسنا  یهاـگ  مینیب  یم  هکنیا  ددرگ . روظنم  ودره  شترخآو  اـیند  دوش ، نیمأـت  ودره  وا  ناـج  مسج و  ياـهزاین  هک  تسا 

نیا هکلب  تسا ، هدادن  نآ  نامرف  هب  شوگو  هتفرگ  هدینشنار  ترطف  يادن  هک  تسا  تهج  نیازا  هن  دور ، یم  ههاریب  هدش و  فرحنم  یعقاو 
هدننک نیمضت  یفارحنا  دروم  نآ  هک  دنک  یم  روصت  یلو  تسا  لامکو  تداعس  لابند  هب  وا  تسا ( . قیبطترد  اطخو  هابتشا  دولوم  اهفارحنا 
هعماج هدنیآو  نآرق  دیسر . دهاوخ  دوزایرید  دراد  شیپرد  هک  ییاهن  دوصقمو  فده  هب  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  تسناد  دیابو  ( تسا لامک 

اه
هیرظن ناوت  یم  تسا ، هدـش  دراو  هنیمز  نیارد  هک  یتایآ  هظحالم  اب  تسا و  هتفگ  نخـس  ینـشور  هب  اـه  هعماـج  تشونرـس  هراـبرد  نآرق 

هلئسم  فلتخم  تاهجرد  ار  نآرق 
هحفص 217  -------------- 

، دـهدن خر  هابتـشا  هکنیا  ياربو  مینک  یم  حرطم  شخب  دـنچرد  تـسا ، هدـش  دراو  عوـضوم  نـیارد  هـک  ار  یناوارف  تاـیآ  اـمو  تفاـیرد ،
دنناحلاص نیمز  ناثراو  فلا ـ  مینک . یم  هدافتسا  دجبا »  » فورح زا  اهشخب  شرامشرد 

دربنو عازن  خیرات  مد  هدـیپس  زا  اریز  دروآ ، تسد  هب  يربخ  رـشب  تشونرـسو  ناهج  هدـنیآ  زا  هک  دـنک  یم  راداو  اروا  ناسنا  يرگن  هدـنیآ 
َْنَیب اُهلِوادـُن  ُماـَّیَْالا  َکـِْلتَو   )... نآرق ریبـعت  هبو  هتـشگ  یم  تسد  هـب  تـسد  يزوریپ  هدوـب و  رارق  رب  لـطاب  قـح و  فوفـص  ناـیم  هتـسویپ 

تروص هب  نونکات  رـشب  خـیرات  شور  هکنیااب  مینادرگ . یم  تسد  هب  تسد  مدرم  نایمار  يزوریپ )  نیریـش   ) ياهزورو مایا  اـم  ( 1 () ِساَّنلا
دنهاوخ نیمز  ناثراو  ناحلاص ، طقف  هدـنیآ  رد  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  تنـس  هک  تسا  دـقتعم  نآرق  یلو  تسا  هدوب  يزوریپ  هلداـبم 

زوریپ نآ  رب  لطابو  دوب  دهاوخ  راوتسا  دوخ  عضومرد  تقیقحو  قحو  تفرگ  دنهاوخ  تسد  هب  ار  نانآ  روما  هراداو  ناهج  تموکحو  دوب 
هکنانچ دش ، دهاوخ  یلوتـسم  ناهج  رب  يدحاو  تموکحو  تفرگ  دنهاوخر  ارق  ناحلاص  تموکح  ياول  ریز  نایناهج  همهو  دش  دـهاوخن 

دیاـش « ) رکذ  » زا سپ  روبز ، باـتک  رداـم  ( 2 () َنوُِحلاَصلا يِداَبِع  اَُـهثِرَی  َضْرَـْالا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اـْنبَتَک  ْدََـقلَو  : ) دـیامرف یم 
دوجو ثول  زا  دـبا  يارب  ناهج  هحفـصو  دوب ، دـنهاوخ  نیمز  ناثراو  ناکاپو  ناـحلاص  هدـنیآرد  هک  میتشون  نینچ  دـشاب ) تاروت  دوصقم 

دش . دهاوخ  اپ ك  حلاصان  دارفا 
--------------

هیآ 105 . ءایبنا   . 2 هیآ 140 . نارمع ، لآ  هروس   . 1
هحفص 218  -------------- 

ْنِم َنـیذَّلا  َفَلْخَتـْـسا  اـمَک  ِضْرـالا  ِْیف  ْمُهَّنَِفلْخَتـْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَعَو  ْمُْـکنِم  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا  ُهّللاَدَـعَو  : ) دـیامرف یم  زاـبرگید  هـیآردو 
دوخ نیـشناجو  هفیلخ  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  یعطق  هدعو  دنتـسه ، کین  لمع  ياراد  هک  ار  امـش  زا  ینامیا  اب  دارفا  دـنوادخ  ( 1 ...() ْمِِهْلبَق

لدع و يرارق  ربو  یگدنز  روما  ریبدت  نامه  نیمز  يور  رد  ناینیشیپ  زا  ای  دنوادخ ، زا  هورگ  نیا  ینیشناج  داد . دهاوخ  رارق  نیمز  يوررد 
دوش یم  روآدایو  دناد  یم  ناگشیپ  اوقت  نآزا  ار  ماجنارس  موس ، هیآرد  تسا . نیمز  يور  رد  يدابآو  نارمع  هعـسوتو  عامتجا  رد  تلادع 

ناهجرد  تینما  شرتسگو  ادخ  نییآ  رارقتسا  ب ـ  تسا ». يراگزیهرپ  يوقت و  رد  کنیا  ماجنارس  ( » 2 () يوقَّتِلل ُۀَِبقاَْعلاَو   ) هک
زا هک  ینییآ  تخاس ، دهاوخ  رقتـسم  نیمز  يوررد  تسا  هدیدنـسپ  دوخ  ناگدنب  رب  هک  ار  ینییآ  دنوادخ  ماجنارـس  هک  تسا  دقتعم  نآرق 
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سرتو همهاو  نودب  قح  ناوریپ  تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  ناهج  رسارس  ّتینما  زور  نآرد  دشاب . یم  هتـساریپ  یتسرپ  هناگودو  كرـش  عون  ره 
یم هکنانچ  تشاد  دـهاوخن  دوجو  لطاب  ياه  هورگو  نافلاخم  اب  تاشامم  هیقت و  زا  يرثا  رگید  درک . دـنهاوخ  شتـسرپ  ار  ناهج  يادـخ 

(. 3 () ًاَْئیَش ِیب  َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَّنل  ِّدَُبَیلو   َ ْمَُهل یَضَتِْرا  ِيذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  ّنَنِّکَُمَیلَو  : )... دیامرف
--------------

هیآ 55 . : رون  . 3 هیآ 132 . هط   . 2 هیآ 55 . رون   . 1
هحفص 219  -------------- 

درک و دنهاوخ  تدابع  ارم  دیشخب ، دهاوخ  تینما  ینماانو ، میب  زا  سپ  نانآ  هبو  تخاس  دهاوخ  رقتـسم  هدیدنـسپ  نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ 
ناهج  رسارسرد  مالسا  شرتسگ  ج ـ  داد . دنهاوخن  رارق  کیرش  نم  يارب  ار  یسک 

ققحم نونکاـت  یبیغ  شرازگ  نیاو  تسا  هداد  ربـخ  رگید  ياـهنید  رب  نآ  يزوریپ  ناـهجرد و  مالـسا  نییآ  يرارق  رب  زا  دروم  ودرد  نآرق 
ار روما  مامز  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  ربمایپ  یـصو  نیرخآ  نآرد  هک  تسا  يرگید  هرود  نآ  ققحت  فرظ  تایاور ، قبطو  هدیدرگن 

ِّقَحْلا ِنیِدَو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  ِيذَّلاَوُه  :) دیامرف یم  هکنانچ  دزاس ، یم  رشتنم  برغ  قرـش و  رـسارس  رد  ار  مالـساو  دریگ  یم  تسد  هب 
رب ار  قح  نید  ات  تسا  هداتـسرف  يراوتـسا  نییآو  اهتیادـه  اب  ار  دوخ  ربمایپ  هک  تسا  وا  ( 1  () َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  ْولَو   َ ِهّلُک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 

رون  » هکنیاو رگید  ریبعت  هب  بلطم  نیمه  رگید  هیآ  رد  دنـشاب . هتـشادن  تسود  ار  نآ  كرـشم  یهورگ  دـنچره  دـنادرگ  زوریپ  اهنید  مامت 
َهِرَکْوـَلَو هِرِوـُن  ُُّمـِتُم  ُهـّلُلاَو  ْمِهِهاوـْف   َ أـِب ِهّللاَروـُن  اوـُئِفُْطِیل  َنوُدـیُری  : ) دـیامرف یم  هکناـنچ  تـسا ، هدـشدراو  تـسین » یندــش  شوماـخ  ادــخ 
تـسود نارفاک  دنچره  دناسر  یم  نایاپ  هب  اردوخ  رون  دنوادخ  دننک  شوماخ  دوخ  ياه  ناهداب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  ( 2 () َنوُِرفاکْلا

ناربمایپ يزوریپ  د ـ  دنشاب . هتشادن 
اه  ششوکو  اهتدهاجم  دوخ  بتکم  هعاشا  يارب  خیرات  لوط  رد  ناربمایپ 

--------------
هیآ 8 . فص   . 2 هیآ 9 . فصو ،  هیآ 3 هبوت ،   . 1

هحفص 220  -------------- 
اب تفلاخم  هب  يرامـش  یب  ياه  هورگ  يرـصعره  ردو  دـننک  هداـیپ  ناـهج  رـسارس  رد  ار  دوخ  بتکم  دـنا  هتـسناوتن  زگره  یلو  دـنا  هدرک 

تـسا دقتعمو  دنک  یم  یقلت  تقوم  هزرابم  کی  قح  بتکماب  ار  لطاب  لها  هزرابم  نآرق  یلو  دنا ، هدوب  نانآ  هار  دـس  هتـساخرب و  ناربمایپ 
دنچ یتایآ  یط  ار  تقیقح  نیا  نآرق  درک . دهاوخ  ادیپ  شرتسگ  ناهجرد  ناربمایپ  ياه  همانربو  هتخیر  ورف  ماجنارس  لطاب  ياهرگنـس  هک 

ترخآو ایندرد  ار  نامیا  اب  دارفاو  دوخ  ناگداتـسرفو  ناربماـیپ  اـم  ( 1 ...() اینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  اَنَلُـسُر  ُرُْـصنَنل  اَّنِإ  : ) دـنک یم  نایب 
ْدََقلَو : ) دـیامرف یم  هک  اـجنآ  دـیوگ  یم  نخـس  هدـنیآرد  ناربماـیپ  يزوریپ  رب  یهلا  تیـشم  قـلعتزا  رگید  هیآرد  نآرق  مینک . یم  کـمک 
هتفرگ قلعت  ناربمایپ  يزوریپ  هب  ام  تیـشم  هدارا و  ( 2 ( ) نَُوِبلاَْغلا ُمَُهلانَْدنُج  َّنِإَو  َنوُروُْصنَْملا * ُمَُهل  ْمُهَّنِإ   * َنِیلَـسْرُْملا اَنِدابِِعل  اُنتَِملَک  ْتَقَبَس 

(3 () ِیلُـسُرَو اَنَأ  َّنَبَلْغَأل  ُهّللا  َبَتَک  : ) دیامرف یم  رگید  هیآ  ردو  تسا . زوریپ  دـیحوت ) هاپـس   ) ام هاپـسو  دنتـسه  ناگدـش  کمک  نانآ  ، تسا
. تسا زوریپ  قح  لطابو ، قح  هزرابم  رد  ه ـ ـ دننک . هبلغ  رفک  ياوقرب  يو  ناربمایپو  وا  هک  تسا  هدرمش  مزال  بجاو و  دوخرب  دنوادخ 

هک دناد  یم  راوتسا  ماظن  ار  ناسنا  یعامتجا  ماظن  ماجنارس  هکلب  دناد  یم  رش  رب  ریخ  هبلغو  ریخ ، ماظن  ار  نیوکت  ماظن  اهنت  هن  ینآرق  تایآ 
:) دیامرف یم  تهج  نیازا  دوب ، دـهاوخ  نایوگتـسارو  ناحلاص  نآزا  يزوریپ  هدرک و  هبلغ  توغاط  كرـش و  ماظن  رب  دـیحوت  ماظن  نآرد ،

ام  ( 4 ...ٌ( ) قِهاَز َوُه  اَذِإف  ُهُغَمْدَیَف  ِلِطاْبلا  یَلَع  ِّقَحلِْاب  ُفِذْقَن  َْلب 
--------------
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هحفص 221  -------------- 
یم هیبشت  فکو  بآ  هب  ار  لطابو  قح  رگید  هیآرد  نآرق  تسا . هابت  چوپ و  نآ  ناهگان  میزاـس  یم  دوباـن  ارنآو  مینز  یم  لـطاب  رب  ار  قح 

شکورف هنوگ  فک  ياه  لطاب  دـیاپ  یمن  يریداما  دـنک  یم  تکرح  قح  تکرح  ابو  دوش  یم  راوس  قح  شود  رب  فک  ناسب  لطاب  دـنک 
(1 () ِضْرْالا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اّمَأَو  ًءآَـفُج  ُبَهْذَـیَف  ُدـبَزلا  اَّمَأ  : ) دـنام یم  یقاـب  اـهلدرد  تاـیح  بآ  ناـسب  تقیقحو  قح  هدرک و 

اه هعماج  ماجنارس  رد  یبیغ  ياه  کمک  و ـ  دنام . یم  یقاب  نیمز  رد  تسا  دیفم  مدرم  يارب  هچنآو  دنوش  یم  دوبان  بآ  يور  ياهفک 
زاو دنشوک  یم  رفک  ّتلذ  مالسا و  تزعرد  تردق  مامت  اب  هک  دنوش  یم  ادیپ  يراکادف  دارفا  اه  هعماج  ماجنارـسرد  هک  تسا  دقتعم  نآرق 

اب قح  نییآ  زگره  دـندرگ  زاب  تیلهاج  هبو  دـنوش  فرحنم  دـیحوت  میقتـسم  هداـج  زا  رگا  هک  دـهد  یم  رادـشه  اـهکهورگ  هب  قیرط  نیا 
تـسود ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  يدارفا  تسا  لامک  هبور  یناسنا  هعماج  هک  خـیرات  لوطردو  . دوش یمن  دوبان  ناـنآ  فارحنا 

یم شـشوک  ادـخ  هاررد  دنـشکرسو . زیزع  نارفاک  ربارب  ردو  عضاوتم  نامیا  اب  هورگ  لباقمرد  نانآ  دـنراد  تسود  ارادـخ  زین  نانآو  دراد 
ُهّللا ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَترَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  اَی  : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  دنسرت ، یمن  ناگدننک  شنزرـسو  شنزرـس  زاو  دننک 
نیا دید  دیاب  نونکا  ( 2 ...() ِمئال َۀَـمَول  َنُوفاخَیالَو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجی  َِنیِرفاَْکلا  یَلَع  ةَّزِعأ  َنِینِمْؤَْملا  یَلَع  ۀـَلِذأ  ُهَنوُّبُِحیَو  ْمُهُّبُِحی  مْوَِقب 
یم ار  لکـشم  نیا  هرگ  ، تفریذپ دهاوخ  ققحت  یک  تسا ، هدیـشوپن  لمع  هماجریگملاع  تروص  هب  نونکات  هک  نآرق  ياهدیونو  اه  هدعو 

اه  لوهجم  نیا  يور  تشگنا  یمالسا  تایاور  دوشگ ، یمالسا  حیحص  تایاور  هب  هعجارم  اب  ناوت 
--------------

هیآ 54 . هدئام   . 2 هیآ 17 . دعر   . 1
هحفص 222  -------------- 

لوقع رد  اهتفرـشیپو  اهلماکت  هتـشر  کیزا  تایاور  دـنهد . یم  شرازگ  ناـمز  ماـما  روضح  رـصعرد  اهدـیون  نیا  ققحت  زاو  دـنراذگ  یم 
نیا کنیا  دـهد . یم  ربخ  هناعطاق  دـیحوت ، نییآو  یمالـسا  لدـع  ندـش  یناهج  زا  هکنانچ  مه  هداد ، شرازگ  کـینکتو  عیانـصرد  ، درخو

مینک : یم  افتکا  ثیدح  کی  لقن  هب  اهنت  یعوضوم  ره  زاو  میروآ  یم  اجنیا  رد  هدرشف  تروص  هبار  تایاور 
هحفص 223  -------------- 

اه  هعماج  ماجنارس 
یمالسا ثیداحا  رظن  زا 

اهدرخو لوقع  لماکت  1 ـ
ياهنامزاس رگید  هک : دـبای  یمرد  یهلا  فاطلا  وترپرد  رـشبو  ددرگ  یم  یناسنا  لقع  ییافوکـش  هیام  ، نیریـشو خـلت  براجتو  نامز  رورم 

یم خـساپ  ( مالـسلا هیلع   ) مئاق ترـضح  يادـن  هب  گنرد  یب  تهج  نیازا  تسین . تالکـشمو  اهداضت  لح  هب  رداق  یناسنا  ریبادـتو  يرـشب 
هّللا عضو  انِمئاق  َماق  اذإ  : » دنیامرف یم  دروم  نیارد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دـندنویپ . یم  ماما  بالقنا  هب  رطاخ  تیاضر  اب  اهناسناو  دـنیوگ 

رب اردوخ  تمحرو  فطل  تسد  دنوادخ  دـنک  مایق  ام  مئاق  هک  هاگنآ  ( 1 « ) مهمالحأ هب  تلمکو  مهلوقع  اهب  عمجف  دابعلا  سؤر  یلع  هدـی 
لماکت 2 ـ دنک . یم  ادیپ  لماکت  نانآ  ياهدرخ  وا  هلیسو  هبو  دشخب  یم  تدحو  نانآ  لوقع  هب  قیرط  نیازاو  دراذگ  یم  دوخ  ناگدنب  رس 

عیانص
دناسرب ناهج  هطقن  نیرخآ  هب  ار  دوخ  يادصدهاوخ  یم  هک  یبالقنا  ربهر  تسین ، ریذپ  ناکما  عیانـص  لماکت  نودـب  یناهج  بالقنا  کی 
لماکت يدح  هب  عیانص  ماما  روهظ  رصعرد  هک  دهد  یم  دیون  یمالسا  ثیداحا  تهج  نیا  زادشاب  یمن  ریذپ  ناکما  کینکت  لماکت  نودب 

يدارفاو  دنک  یم  ادیپ  ار  رهش  کی  مکح  ناهج  هک  دنک  یم  ادیپ 
--------------
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رثألا ص482و483 . بختنم   . 1
هحفص 224  -------------- 

یم دروم  نیارد  ماما  هکنانچ  دنونش  یمار  نانآ  نانخـسو  دننیب  یمدننک  یم  یگدنز  رتخابرد  هکار  یناسک  دننک  یم  یگدنز  رواخرد  هک 
نامزرد ( 1 «) قرـشملاب يّذلا  هاخأ  يری  برغملا  یف  يّذلا  اذکو  برغملاب  هاخأ  يرَیل  قرـشملاب  وهو  مئاقلا  نامز  یف  نمؤْملا  ّنإ  : » دـیامرف

روط هب  بلطم  رگید  ثیدـحرد  دـنیب . یمدـنک  یم  یگدـنز  برغمرد  هک  اردوخردارب  دـنک  یم  یگدـنز  قرـشمرد  هک  نامیا  اب  درف  مئاق 
مئاقلا نیبو  مهنیب  َنوکیال  یتح  مهراصبأو  مهعامـسأ  یف  انتعیـشل  هّللادـم  ماق  اذإ  اـنمئاق  ّنإ  :» هک تسا  نیا  نآو  تسا  هدـش  ناـیب  رتنـشور 
تردق وا  ناوریپ  ياهـشوگو  ناگدـید  هب  ادـخ  دـنک  یم  مایق  ام  مئاق  هک  هاگنآ  ( 2 «.) هناکم وهو  هیلإ  نورظنیو  نوعمـسیف  مهمّلکی ، دیری ،

یم وا  هبو  دنونـش  یم  اروا  نانخـسو  دـیوگ  یم  نخـس  نانآ  ابواو  دـنام  یمن  یقاب  يا  هلـصاف  دوخ  ربهرو  نانآ  نایم  هک  اجنآ  ات  دـشخبیم 
دنیآ  یمرد  مالسا  ششوپرد  نایناهج  3 ـ یعمج .) طابترا  لیاسو  لماکت  ) دراد رارق  دوخ  ياجرد  وا  هک  یلاحرد  دنرگن 

هیلع  ) رقاب ماما  هک  اجنآ  دهد  یم  قیبطت  مئاق  ترـضح  روهظ  رب  مالـسا  نییآ  نتـشگ  یناهج  هرابرد  ار  ینآرق  ياهدیون  یمالـسا  ثیداحا 
طلستو تردق  ( 3 «.) نوکرشملا هرک  ولو  هلک  نیّدلا  یلع  هنید  هب  ّلجوّزع  هّللا  رهظیو  برغملاو  قرشملا  هناطلس  غلبی  : » دیامرف یم  مالـسلا )

دنشاب . هتشادن  تسود  ناکرشم  دنچره  دنادرگ ، یم  زوریپ  نایدا  مامت  رب  اردوخ  نید  وا  هلیسو  هبادخو  دریگ  یم  ارف  ار  برغو  قرش  وا 
--------------
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یقالخا لماکت  4 ـ
یعقاو لماکت  يدعب  کی  لماکتو  دشاب  هتـشاد  يونعمو  يدام  داعبا  دـیاب  یقیقح  لماکت  هک  میدیـسر  هطقن  نیا  هب  هتـشذگ  تابـساحمرد 

ار هلمج  نیا  یمالـسا  ناثدحم  همه  هک  اجنآ  دهد  یم  شرازگ  مهدزاود  ماما  روهظ  رـصعرد  یقالخا  لماکت  زا  یمالـسا  ثیداحا  تسین .
ملظ طاسب  ندش  هدـیچربو  داد  لدـع و  شرتسگ  ( مالـسلا هیلع   ) تجح ترـضح  تموکح  ياهیگژیو  زا  یکی  هک  دـننک  یم  لقن  ربمایپ  زا 

اه یبارخ  میمرت  5 ـ تسا . لماکت  نیا  رگنایب  ًالْدَعو » ًاَطِْسق  ضرْالا  ُءَالْمََی   » هلمجو تسا  يرگمتسو 
هلمجو دهد  یم  شرازگ  ینشور  هب  ماما  روهظ  نامزرد  نیمز  لدرد  هتفهن  ياه  هنیجنگ  رب  رشب  طلستو  ناهج  يدابآ  زا  یمالـسا  ثیداحا 

نیمز لد  رد  هتفهن  ياه  هنیجنگ  هرمُعیّالِإ » ِبارَخ  ضْرألا  ِیف  یْقبَیالَو  زُونْکلا  َُهل  ُرَهْظَتَو  : » تسا هدـش  دراو  ام  تایاوررد  ریزرد  هدـش  داـی 
هجیتن دنک . یم  دابآ  ار  روجو  ملظ  طلـست  زا  ثوروم  ياه  یناریو  دراد  هک  يونعمو  يدام  تردـقو  ذوفن  ابو  دریگ  یم  رارق  ماما  رایتخارد 

یم رارق  یمالـسا  ثیداحاو  نآرق  قیدـصت  دروم  دـهد ، یم  ناشن  هعماج  ماجنارـس  هرابرد  یعامتجاو  یلقع  تابـساحم  هک  ار  هچنآ  هکنیا 
نیا اب  ماگمه  ار  مئاـق  ماـما  روهظو  دـنک  یم  نییعت  ینـشور  هب  ار  اـه  لـماکت  نیا  تقوو  ناـمز  یمالـسا  ثیداـحا  تسه  هک  يزیچ  ، دریگ

دناد . یم  تالوحت 
هحفص 226  -------------- 

2
مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  دوجو  دیاوف 

ای 
یمالسا هعماج  يزاسزاب  رد  راظتنا  شقن 

ماما دوجو  هک  یناسک  شسرپ  هبو  دریگ  یم  رارق  یسررب  دروم  یفلتخم  تاهج  زا  یمالـسا  هعماج  يزاسزابرد  راظتنا  دیاوف  شخب  نیارد 
ثحب هچخیراتو  هقباس  1 ـ دوش . یم  هتفگ  خساپ  یفلتخم  ياهتروص  هب  دنا ، هدیشیدنا  هدزاب » نودب  دوجو   » تبیغ رصعرد  ار 
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، اهـشسرپ زا  یهوبنا  تسا ، هدرک  عورـش  اردوخ  یگدـنز  تبیغ  هدرپ  سپ  هدـش و  ناهنپ  اه  هدـیدزا  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق ماما  هک  ینامز  زا 
هک يا  هنوگب  ، دنرادروخرب یگنیرید  تمدـق و  عون  کیزا  اهـشسرپ  نیا  عونو  تسا  هدوب  حرطم  ناواکجنک  نایمرد  تبیغ  لئاسم  نوماریپ 

، نادنمشنادو هدش  حرطم  یمالسا  مجنپ  مراهچ و  نرقرد  نامز  ماما  هب  طوبرم  ياهباتک  ناگدنسیون  ياه  هتشونرد  اهلاوئس  نیا  زا  يرایسب 
لئاسم نوماریپ  نیّدـلا » لامک   » باـتک رد  تسا  هعیـش  ماـقم  یلاـع  نیثدـحم  زا  یکی  (381 306 ـ   ) قودص دـنا . هداد  یبسانم  ياهخـساپ 

هکلب تسا  هدومن  یـسررب  ار  یلئاسم  نینچ  دوخ  باتکرد  هک  تسا  قودـص  اهنت  هن  نیا  تسا . هتفگ  نخـس  يا  هنوگ  هب  تبیغ ، هب  طوبرم 
ثدحم 

هحفص 227  -------------- 
385ـ460) یـسوط ( » خیـش   » موحرم هعیـش  داتـسا  نینچمهو  نامز  ماما  تبیغ  هب  طوبرم  دوخ ، باتکرد  ( 410 م ـ  «) ینامعن  » ماـنب يرگید 
، درادـن یگزات  نامز  ماما  هرابرد  اهـشسرپ  نیا  نیاربانب ، تسا . هتخادرپ  لیلحت  هیزجت و  هبو  هدومن  وگزاب  ار  لئاسم  نیا  زین  دوخ  باتکرد 
هک يزیچ  دنراد . روخرب  ینالوط  رمع  زا  اهشسرپ  ناسبو  هتشادن  یگزات  زین  اه  خساپ  ًاعبط  درذگ . یم  اهنآ  رمعزا  لاس  رازه  زا  شیب  هکلب 

لاوئس حیرشت  تسا . هتشگ  هارمه  نامز ، تایضتقم  ابو  هدرک  ادیپ  یصاخ  شیارآ  نامز ، لوطرد  اهخساپ  تسه 
تیادـه و ماما  دوجو  زراب  رثا  هک  میناد  یم  یگمه  تسا . بیاغ  ماما  دوجو  هدـیاف  هلئـسم  نامز ، ماما  هراـب  رد  جـیار  اهلاوئـس ي  هلمج  زا 

هکنیا هب  هجوت  اب  رگید  ترابع  هب  دـنک ، تیادـه  دـناوت  یم  هنوگچ  تسا  بیاغ  اهرظنزا  هک  یماما  دوش  یم  لاوئـس  نونکا  تسا ، يربهر 
ناوت یم  هنوگچ  هیآ 73 )  22/ ایبنا هروس  ... () انِْرمِأب َنوُدْهَی  ًۀَِمئأ  ْمُهاْنلَعَجَو  :) دیامرف یمو  درامـش  یم  ماما  ياهیگژیو  زا  ار  تیادـه  نآرق 
تسا اوشیپو  ربهر  لاح  ره  رد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  ) ماما رگید : ریبعت  هبو  تشاد . راظتنا  ناهنپ  ماما  زا  ار  نیگنـس  هفیظو  نینچ 

یم هنوگچ  ادیپانو ، رظنزا ، بیاغ  ماما  دشاب  هتـشاد  دوخ  ناوریپ  اب  موادم  سامت  هک  دـشاب  دـیفم  دـناوت  یم  یتروصرد  ربهر  کی  دوجوو 
یگدـنز کـی  تبیغ  نارود  رد  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هّللا  لّـجع  ) ماـما یگدـنز  : رگید ریبعت  هب  دـنک ؟ ءاـفیا  اردوخ  يربهر  شقن  دـناوت 

يارب یمومع  رثا  هچ  یهلا  هریخذ  نیا  میـسرپب  میراد  قح  لاح  نیا  اـب  اوشیپ ، کـی  شقنرد  یعاـمتجا  یگدـنز  کـی  هن  تسا  یـصوصخ 
یسک تسد  هک  تسا  تایح  لالز  بآ  همشچ  ناسبوا  دنربب ؟ وا  دوجو  زا  دنناوت  یم  مدرم  يا  هرهب  عون  هچ  دشاب و  هتشاد  دناوت  یم  مدرم 

کی  هب  شدوجو  هک  تسا  نیا  جع ـ  ماما ـ  ندش  بیاغ  موهفم  ایآ  ًالوصا  هوالع  هب  دسرن . وا  هب 
هحفص 228  -------------- 

: تسا یمهم  لاوئس  کش ـ  نودب  لاوئس  نیا  تسا ؟ راگزاس  ملع  اب  نیا  ایآ  هدش ، لیدبت  اهنیا  لاثماو  هعـشا  ادیپان و  جاوما  ای  یئرمان  حور 
يروجان مهافت  ءوس  هیام  هک  میزادرپب  ریخا  هلمج  خـساپ  هب  تسخن  دـیهدب  هزاجا  اما  هدـنام ، باوج  یب  مینک  نامگ  هک  تسا  هابتـشا  یلو 

ماما ندوب  بیاـغ  موهفم  : تفگ دـیاب  ًاحیرـص  میور . یم  اهلاوئـس  هیقب  غارـس  هب  نآ ، ندـش  نشور  زا  سپو  تسا ، هدـیدرگ  یهورگ  يارب 
یئرمان دوجو  کی  تبیغ  رـصع  رد  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  ) ماما دوجو  هک  تسین  نیا  زگره  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هّللا  لّـجع  )

ینیع یعیبـط  یگدـنز  کـی  رظنره  زا  وا  هکلب  دـشاب . ینیع  دوجو  کـی  زا  رت  هیبـش  يرادـنپو  یلاـیخ  دوـجو  کـی  هب  هک  تسا  ییاـیؤرو 
رگاو دـنک ، یم  یگدـنز  فلتخم  طاقنردو  دراد ، دـمآو  تفر  اه  هعماج  نایم  ردو  مدرم ، ناـیمرد  . ینـالوط رمع  اـب  اـهتنم  دراد ، یجراـخ 

یناسنا هعماجرد  سانشان  روط  هب  وا  سبو . نیمه  تسا ، رادروخرب  ینالوط  رمع  کی  زا  وا  هک  تسا  نیمه  تسه ، وا  یگدنزرد  ییانثتسا 
لاکـشا نیا  هک  لاح  یئرمانو .» سانـش  ان   » نایم تسا  قرف  ردقچو  تسا  هتفگن  نیا  زج  وا  تبیغ  هراب  رد  سک  چـیهو  دـنک ، یم  یگدـنز 

هیجوت لـباق  يداـع  درف  کـی  يارب  تسا  نکمم  یگدـنز  نینچ  نیا  یلو  بوخ ، رایـسب  : هک میور  یم  عوضوم  نیا  غارـس  هب  دـش  فرطرب 
ریزرد هدـش  دای  تاهج  زا  ار  هلئـسم  اج  نیارد  ام  تسا ؟  لوبق  لـباق  ـ  یهلا گرزب  ربهر  کـی  مه  نآ  ربهر ـ  کـی  يارب  اـیآ  یلو  دـشاب ،
تجح 3 ـ یمالسا . تما  يارب  نامز  ماما  نوگانوگ  دیاوف  2 ـ بتکم . ياقب  رد  ربهر  دوجو  هب  داقتعا  ریثأت  1 ـ میهد . یم  رارق  یسررب  دروم 

مینک : یم  زاغآ  ار  دوخ  ثحب  نیتسخن  کنیا  هغالبلا . جهن  نآرق و  رظن  زا  ادخ  ناهنپو  یفخم  ياه 
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هحفص 229  -------------- 
تسا بتکم  ياقب  هیام  ربهر  دوجو  1 ـ

هک تسا  هتـشاد  هعیـش  عامتجارد  یقیمع  رثا  ، تدـم لوط  رد  ماما ، نینچ  دوجو  هب  داقتعا  هک  دـنک  یم  تباث  یعاـمتجاو  یلقع  تابـساحم 
اهنامزاس و راک  هماداو  تالیکـشت  ياقب  يارب  دراد ، نامزاسو  تالیکـشت  دوخ  يارب  هک  يا  هعماج  ًـالوصا  مینک . یم  هراـشا  نآ  هب  نونکا 

تما يربـهر  رد  وا  هلخادـمو  ربـهر  نینچ  دوـجو  دـشاب ، عاـمتجا  لد  رد  سیئر  نیا  هاـگره  تسا . مزـال  يرورـض و  سیئر  دوـجو  دارفا ،
ایو هداتفا  رودو  دـیعبت  ایو  ینادـنزو  سوبحم  یللع  هب  ربهر  نیا  هاگره  یلو  دوب . دـهاوخ  يرورـضو  مزال  اهنامزاسو  تالیکـشت  شدرگو 
مه تسد  هب  تسد  ربهر  نآ  تشگزاب  دیما  هب  مدرم  ، دـشاب یم  رثؤم  راک ، شرازگ  تالیکـشت و  ياقب  رد  وا  دوجو  دـشاب ، رامیبو  ضیرم 

ياـههاوگ بلطم  نیا  يارب  تشاد ، ییاهتـضهنو  ماـیق  هک  هدـنز  لـلم  ناـیمرد  خـیرات ، لوطرد  دـنهد . یم  همادا  اراـهراک  اـهتیلاعف و  هداد 
هورگ تالیکـشت  دوبن ـ  يربهر  هب  قفوم  کیدزن  زا  دـنچره  دوبراد ـ  روخرب  یگدـنز  زا  ربهر  ات  دـهد  یم  ناـشن  هک  دراد  دوجو  یناوارف 

یناماسبانو یگدـنکارپ  ورینو ، اوق  تتـشت  یگتـسدودو  هقرفت  دیـسر ، نایاپ  هب  وا  یگدـنزو  تایح  هک  يا  هظحل  اما  دوب ، رادـیاپو  یقاـباه 
، تسا ناوریپ  لکـشت  هیاـمو  بتکم  هدـنرادهاگنو  ماـظن  ظـفاح  ربهر ، دوجو  هکنیارب  هاوگ  نیرتـهب  دـیدرگ . اـمرفمکح  تیعمج  ناـیمرد 

لتق دق  الأ  :» هک دش  دنلب  رگـشل  بلق  رد  ییادـن  يزروضرغ  يور  زا  ایو  هابتـشا  روطب  دـحا  گنجرد  دـشاب ، یم  دـُحا » ، » دربن تشذـگرس 
يدعتو نمشد  زواجت  زا  عافد  لوغشم  مرگ  امرگ  نانآ  هک  دش  رشتنم  ناناملسم  نایمرد  یعقوم  راوگان  ربخ  نیا  دش . هتـشک  دمحم  دّمحم »

ربهر  گرم  ناناملسم ، يارب  یتقو  دندوب  نامجاهم 
هحفص 230  -------------- 

رکف هب  یهورگو  دندیشک ، دربنزا  تسد  هدرک و  رارف  يا  هشوگ  هب  مادک  ره  هک  دیدرگ  هتـسسگ  نانچ  نانآ  یگتـسویپو  ماظن  دش ، یعطق 
ربمایپ يا  هدع  دندیدرگ و  هاگآ  دوخ  ربهر  تایحزا  ناناملـسمو  دش  بیذکت  ربمایپ  لتق  ربخ  یتقو  یلو  دندنویپب . نانمـشد  هب  هک  دـنداتفا 
هرخص ریزو  اههوک  نایمزا  دحا ، هوک  فلتخم  طاقنزا  ربهر ، دوجو  یمرگلد  هب  رگید  راب  هدیشاپ ، مه  زا  رکشل  دندید ، دوخ  نامـشچ  ابار 

ْدَق ٌلو  ـ ُسَر َّالإ  ـٌد  ّمَُحم اَمَو  : ) دیامرف یم  هدرک  نایب  نآرق  رد  ار  تقیقح  نیاادخ  دنتفرگ ، رس  زا  ار  عافدو  دربنو  دندمآ  درگ  ربمایپ  رود  اه ،
( َنیرِکاشلا ُهّللا  ِيِزجَیَـس  َو  ًاَْئیَـش  َهّللاَّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَمَو  ْمُِکباَـقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َلـُِتق  َْوأ  َتاَـم  ْنِإ  ـ َفأ ـُل  ُـسُّرلا ـِه  ِْلبَق ِمـْن  ـْت  َلَخ

زاب تیلهاج  نارود  هب  دوش ، هتـشک  ایو  دریمب  رگا  ایآ  دنا ، هدـمآ  یناربمایپ  زین  وا  زا  شیب  هک  تسین  يربمایپ  دّـمحم  هیآ 138 ) نارمعلآ ، )
نیا نامز  ماما  هرابرد  نونکا  دهد . یم  شاداپ  ار  نارازگساپس  ادخو  دناسر  یمن  ررض  ار  ادخددرگ  زاب  رصع  نآ  هب  سکره  دیدرگ ؟ یم 

ظفحرد دـهاوخب ، ادـخ  هک  یعقوم  مایق  يارب  هدامآو  دعتـسمو  رظانو  رـضاحو  هدـنزو  یح  ماما  دوجو  هب  داقتعا  اـیآ  مینک : هداـیپار  لـصا 
یتسرپ هناسفا  دـض  ربو  یگماـکدوخو  دادبتـسا  دـضرب  روجو ، ملظ  دـض  رب  تضهن  ياربدارفا  ندرک  هداـمآ  صخـألاب  تیعمج ، تدـحو 

تـسا یهلا  نامرف  بقرتم  هتـسویپو  تسا  یگدنزو  تایح  دیقرد  نانآ  ربهر  هک  دوش  دقتعم  یتّیعمج  هاگره  تسین ؟ رثؤم  يزادنا ، هقرفتو 
بتکم ظـفحرد  هدادـن و  تسد  زا  اردوـخ  هملک  تدـحوو  هدـشن  دـیماان  یهورگ  نینچ  ملـسم  روـطب  دـیآ ، نوریب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  هک 

دقاف ًالعف  امـش  دوش : هتفگ  تیعمج  نیا  هب  هاگره  یلو  دننک . یم  تیبرتو  دیلوت  ورینو  هوق  فدـه ، يارب  هتـسویپو  دنـشابیم  اشوک  شیوخ 
رد  امش  ربهر  دیربهر ،

هحفص 231  -------------- 
ناهج هب  هدـید  زونه  زین  وا  ناکاین  هکلب  هتـشگن  دـلوتم  وا  دوخ  اـهنت  هن  ، دـش دـهاوخ  دـلوتم  یک  تسین  مولعم  ، دـش دـهاوخ  دـلوتم  هدـنیآ 
نینچ اب  ایآ  دوش . یمن  ادیپ  مزال  گربو  زاسو  ورینو  قالخو  هدـنزاس  راظتنا  حور  تیعمج ، نینچ  نیارد  یتروص  نینچ  رد  دـنا ، هدوشگن 

یم مامت  بتکم  يدوبانو  وحمو  دارفا  یگدیـش  اپ  مه  زا  تمیق  هب  راک  نیا  هکنیا  ایو  دـتفا  یم  راک  هب  نانآ  يونعمو  يدام  تاماظن  هدـیقع 
هتـشاد شنادـقتعم  ياه  هشیدـنا  ردو  هعماجرد  دـناوتیم  یـشقن  هچ  بیاغ )  ) نامز ماما  هب  داـقتعا  هکنیا  هراـبرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  دوش ؟
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همـشچرسو عبنم  دسرب  هدنزاس  یهاگآو  تخانـش  هلحرم  هب  رگا  یناهج ، حلـصم  کی  راظتناو  ییاهن  يزوریپ  هب  نامیا  مییوگ : یم  دـشاب ،
یگدرـشف بجوم  دناوت  یم  دـشابن ، شیوخ  ناوریپ  نایمرد  رگا  یتح  یهاوختلادـع  شبنج  کی  ربهر  تشگ . دـهاوخ  اهتـضهنو  اهتکرح 

فرط زا  يدناگ »  » هکنآ دوجو  اب  ناتـسودنه  لالقتـساو  تضهن  رد  هک  مینیب  یم  دـشاب ، تضهن  هب  نادـقتعم  فوفـص  یگتـسویپ  مه  هبو 
يدناگ هکنیا  اب  دنه  مدرم  دبای . یم  همادا  تدشاب  يراکمه » مدع   » تضهن دوش ، یم  هداتسرف  نادنز  هبو  هدش  ریگتسد  يرامعتـسا  تلود 

ار دنه  مدرم  نانچمه  يو  يونعم  تردقو  دوب  هدنز  زونه  يدناگ  هک  اریز  دنداد ، همادا  ار  يو  تضهن  یلو  دـندید ، یمن  دوخ  نایم  رد  ار 
رـسب وکنارف »  » نادنزرد ناهاوخ  يروهمج  ناربهر  هک  ینامز  ات  یناهج  مود  گنج  زا  لبق  ایناپـسا ، یلخاد  گنجرد  داد . یم  دنویپ  مه  هب 

رد تسکـش  دندش ، هدرپس  مادـعا  هخوج  هب  نانآ  زا  ینت  دـنچ  هک  ینامز  یلو  تشاد  همادا  گنج  ياه  ههبج  رـسارس  رد  دربن  دـندرب ، یم 
يدح هب  یطحقو  امرس  يزان ، شترا  طسوت  دارگنینل »  » رهش هرـصاحم  ماگنه  یناهج ، مود  گنجرد  دمآ . دیدپ  ناهاوخ  يروهمج  رکـشل 

لاس راهچ  هرـصاحم  دندرک . یم  تمواقم  نانچمه  دارگنینل  مدرم  اما  درک  یم  دادیب  یگنـسرگو  دندرم  یم  رفن  نارازه  هنازور  هک  دیـسر 
همادا  مامت 

هحفص 232  -------------- 
یلاحرد درک ، یم  توعد  يرادیاپ  هب  ار  مدرمو  دـناوخ  یم  تمواقم  ياروش  فرط  زا  ییاهمایپ  امئاد  دارگنینل  ویدار  تدـم  نیارد  تفای ،

، دـناسرب مدرم  هب  ار  اـهنآ  گرم  ربـخ  هکنآ  نودـب  ویدار  امادـندوب  هدرم  یگنـسرگ  زا  اروش  ياـضعا  موس  ود  زا  شیب  رخآ  ياـهزور  هک 
، داتفا راک  زا  دارگنینل  ویدار  زورود  قرب ، یـشوماخ  تلع  هب  هک  تساجنیا  بلاج  دـناوخ ، یم  اه  هیمـالعا  ناـیاپرد  ار  ناـنآ  ماـن  ناـنچمه 

مهزاب ام  ات  دیزادنا  راک  هب  ار  ویدار  رگید  رابکی  طقف  میهاوخ  یمن  هقوذآ  ام  دنتفگ : دـندش ؟ عمج  ویدار  هرادا  فارطا  رد  يرایـسب  مدرم 
مدرم نایم  رد  یتمواـقمو  شبنج  ربهر  رگا  یتح  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـهاوشو  كرادـم  نیا  میونـشب . ار  تمواـقم  ياروش  ياـه  هیمـالعا 
تما يارب  نامز  ماما  نوگاـنوگ  دـیاوف  2 ـ ددرگ . يروآدایو  كرحتو  دـیما  هیامو  يونعم  شخب  ماـهلا  دـناوت  یموا  یعقاو  دوجو  دـشابن ،

(1) یمالسا
یلک ناونع  کی  تحت  ار  دـیاوف  نیا  ام  میوش ، انـشآ  کـیدزن  زا  تما  يارب  ماـما  ریگمـشچ  دـیاوف  رگید  راـب  هک  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا 

ددـعتم ثیداـحا  رد  تـسا . هیبـشت  نـیا  تـقیقح  رگناـیب  یگمه  دــیاوف  نـیاو  مـیروآ  یم  تـسا » ربا  سپ  رد  دیــشروخ  ناـسب  وا  : » ینعی
کیرد یبلاـجو  ینعم  رپ  رایـسب  ریبعت  هدیـسر  اـم  هب  تبیغ  نارودرد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوجو  هدـیافو  هفـسلف  هنیمزرد  هک  ینوگاـنوگو 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  هکنیا  نآو  گرزب  زمر  نیا  ندوشگ  يارب  دشاب  يدیلک  دناوت  یم  هک  دوش  یم  هدید  هاتوک  ترابع 
دومرف : دراد ، شتبیغ  رصعرد  ( مالسلا هیلع   ) يدهم دوجو  يا  هدیاف  هچ  هک  شسرپ  نیا  خساپ  رد 

--------------
تسا . هزوح  ءالضف  هب  طوبرم  لیلحت  زا  شخب  نیا   . 1

هحفص 233  -------------- 
ییادخ هب  دنگوس  يرآ  (. 1 «) باحَّسلا اهّللَج  نِإَو  ِسْمَّشلِاب  ِساّنلا  ِعاَِـفْتناَک  ِِهتَْبیَغ  ِیف  ِِهتَیـالِو  ِرُوِنب  َنوُعِفَْتنَی  مّهنإ  ةَّوُبنلاـب  ینَثعب  يذَّلاو  يأ  »
نتفرگ رارق  ماـگنه  هب  دیـشروخ  زا  هک  هنوگ  ناـمه  دـنریگ  یم  هرهب  شتبیغ  نارود  رد  وا  يربـهر  رونزا  مدرم  هدـیزگرب  توبن  هب  ارم  هک 

یم ناهنپ  اهربا  تشپ  شکانبات  هرهچ  هک  یماگنه  هبو  یلک  روطب  ار  دیـشروخ  شقن  دـیاب  تسخن  زمر ، دـیلک  نیا  مهف  يارب  اـهربا . تشپ 
( میقتـسم  ) یناشفارون رگید  ریبعت  هب  ای  یفخم  یناشفارونو  راکـشآ  یناشفارون  تسا : یناشفارون  عون  ود  ياراد  دیـشروخ  میباـیرد : ددرگ ،
ار نیمز  هرک  فارطا  هک  اوه  میخض  رشق  دنچره  دوش  یم  هدید  یبوخ  هب  باتفآ  هعشا  راکـشآ ، یناشفارون  رد  میقتـسم .) ریغ  ) یناشفارونو

رون مه  ، دزاس یم  لمحت  لباق  ار  نآو  دهاک  یم  باتفآ  شبات  تدش  زا  هک  مه  يا  هشیش  دنک  یمراک  میخض  هشیش  کیدننامه  هدیناشوپ 
یلو تسین . باتفآ  میقتـسم  شبات  زا  عنام  لاح  ره  هب  یلو  دزاس ، یم  رثا  یبو  یثنخ  ار  شرابگرم  ياهعاعـشو  دـنک  یم  هیفـصت  ار  باتفآ 
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یم یقاطا  دراو  هک  یماگنه  دـنک . یم  شخپو  هتفرگ  ار  دیـشروخ  میقتـسم  رون  تام ، هشیـش  کی  دـننامه  اـهربا  میقتـسم ، ریغ  شباـت  رد 
. دوش یمن  هدید  هجوچیه  هب  نآ  میقتـسمو  یلـصا  عاعـشو  پمال  دوخاما  مینیب  یم  نشور  ار  قاطا  هدش ، نشور  تام  ياهپمال  اب  هک  میوش 
ره هب  دیـشروخ  زا  هک  یترارحو  رون  دراد . هدنز  تادوجومو  تایح  يایند  رد  ار  شقن  نیرتمهم  باتفآ  رون  رگید  يوس  زا  وسکی ، زا  نیا 

هیذـغت هدـنز ، تادوجوم  ومنو  دـشر  تسا . ناسناو  تاناویح  ناهایگ و  رد  یگدـنز  ياـهروتوم  قـالخ  يژرنا  اـهنت  دوش  یم  هدیـشاپ  وس 
شبنجو  تکرحو  سح  اهنآ ، لثم  دیلوتو 

--------------
ج13 ص129 . راونالا ، راحب   . 1

هحفص 234  -------------- 
همزمز يادـص  فربو ، ناراب  نیرفآ  یگدـنز  ياه  هناد  شزیر  اـهداب ، شخب  تاـیح  شزو  اـیرد ، جاوما  شرغ  هدرم ، ياـه  نیمز  يراـیبآ 
يالبال زا  هشیدـنا  ياسآ  قرب  روبع  اهبلق ، شپطو  ناسنا  قورعرد  نوخ  شدرگ  اهلگ ، هدـننک  هریخ  ییابیز  ناـغرم ، ياـه  همغن  اـهراشبآ ،
میقتسم ریغ  ای  میقتسم  روطب  همهو  همه  ... ددنب یم  شقن  راوخ  ریش  كدوک  کیدننام  گربلگ  بل  رب  هک  ینیریش  دنخبلو  زغم ، ياه  هدرپ 

بوخ تفایرد . ناوت  یم  تقد  یمک  اب  ار  عوضوم  نیاو  دـییارگ  دـهاوخ  یـشوماخ  هب  اهنیا  همه  نآ  نودـبو  دراد  یگتـسب  باتفآ  رون  هب 
خـساپ دبات ؟ یم  میقتـسم  روطب  رون  هک  تسین  ینامز  صوصخم  شخب  یگدنز  راثآو  تاکرب  نیا  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاوئـس  نیا  الاح 

هک ییاه  رهـش  ای  اه  روشکرد  الثم  دراد ، دوجو  زیناهربا  تشپ  زا  دیـشروخ  تام  رونرد  راـثآ  نیازا  يرایـسب  هن ، : تسا نشور  لاوئـس  نیا 
ار مزال  يژرنا  دیلوت  ناهایگ ، شیورو  ومن  امرگ  یلو  دوش ، یمن  هدید  باتفآ  دنا  هدـیناشوپ  ار  نامـسآ  رـسارس  اهربا  لاس  زا  هام  نیدـنچ 

تمـسق اهربا  تشپ  زا  دیـشروخ  شبات  نیاربانب  دـنراد . دوجو  اه  هفوکـش  اهلگ و  ندـیدنخ  اه  هویمو  تالغ  ندیـسر  تایح ، روتوم  يارب 
رثا باتفآ  شبات  میناد  یم  الثم  ، تسین دوجوم  دراد  میقتـسم  شبات  هب  زاین  هک  راثآ  زا  یتمـسق  اـهنتو  ، دراد رب  رد  اردوخ  تاـکرب  زا  یمهم 

تیمورحمرد رظن  نیا  زا  هک  ییاهروشکرد  لیلد  نیمهبو  دراد ، هدـنز  تادوجومو  ناسنا  ندـب  زاهج  ریاسو  تسوپ  يور  یـصاخ  یتاـیح 
مامتابو دـندرگ ، یم  هنهرب  شخب ، تایح  رون  نیا  رباربردو  دـنریگ ، یم  باتفآ  مامح  مدرم  زا  يرایـسب  یباتفآ  ياهزوررد  دـنرب  یم  رـسب 

ییانـشور هکنیا  رب  هوالع  باتفآ  میقتـسم  شبات  زینو  دنکم ، یم  ار  رون  نیا  تارذ  تسا  ینامـسآ  هیدـه  نیا  هنـشت  هک  دوخ  دوجو  تارذ 
هک دراد  طیحم  يزاس  ملاسو  اهبورکیم  عاونا  نتـشکرد  شفنب  يارواـم  هعـشا  ناـمه  رطاـخ  هب  یـصاخ  رثا  دـنیرفآ  یم  يرتشیب  ياـمرگو 

راثآ  زا  یضعب  ربا ، ياه  هدرپ  دنچره  هک  میریگ  یم  هجیتن  الاب  ثحب  عومجم  زا  دوش . یمن  هدید  میقتسم  رونرد 
هحفص 235  -------------- 

هب میدرگ  زاـب  نوـنکا  باـتفآ ، ینعی  هـب ) هبـشم  ) لاـح دوـب  نـیا  دـنام . یم  یقاـب  ناـنچمه  نآ  زا  یمهم  تمـسق  یلو  دریگ  یم  ار  باـتفآ 
تبیغ ياهربا  تشپ  رد  هک  یناونع  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوجو  یئرمان  يونعم  هعشا  تبیغ  لاحرد  یهلا  ناربهر  دوجو  ینعی  هبشم ) ) عضو

ار وا  يدوجو  هفسلف  میقتـسم ، يربهرو  تیبرتو  میلعت  هلئـسم  لیطعت  مغریلع  هک  تسا  يا  هظحالم  لباق  نوگانوگ  راثآ  ياراد  تسا  ناهن 
ادخ نییآ  يرادساپ  فلا ـ  تسا : ریز  تروص  هب  راثآ  نیا  دزاس . یم  راکشآ 

ياهبتکم بیرف  رهاظ  ياه  همانرب  يوس  هب  فلتخم  ياهـشیارگو  یبهذم  لئاسم  هب  یـصخش  راکفاو  اه  هقیلـس  نتخیمآو  نامز  تشذـگ  اب 
شوختـسدو دور  یم  تسد  زا  نیناوـق  نیازا  يا  هراـپ  تلاـصا  ینامـسآ ، میهاـفم  يوـس  هب  ناـیوج  هدـسفم  تسد  ندـش  زاردو  یفارحنا ،

، هتـشگ راتو  هریت  اجیردـت  نآو  نیا  ياهزغم  زا  روبع  اـب  هدـش ، لزاـن  یحو  نامـسآ  زا  هک  لـالز  بآ  نیا  ددرگ . یم  یـشخبنایز  تارییغت 
هـصالخ ددرگیم . رت  گنر  مک  کیرات ، راکفا  یناملظ  ياه  هشیـش  زا  روبع  اب  غورف  رپ  رون  نیا  دهد . یم  تسد  زا  اردوخ  نیتسخن  يافص 

راچد یلصا ، لئاسم  یـسانش  زاب  یهاگ  هک  دوش  یم  نانچ  نآ  هب  هزات  ياهگربو  خاش  ندوزفاو  دارفا  هنانیب  هتوک  ياهـشیاریپو  اهـشمارآ  اب 
هب باطخ  دـش ، حرطم  يزیمآ  هغلابم  لکـشرد  تسا  نارعاش  تنـسو  شور  هک  هنوگنامه  هتبلا  هک  رعاش  نآ  هتفگ  هبو  ددرگ . یم  لاکـشا 
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دیوگ : یم  هدرک  ربمایپ 
هحفص 236  -------------- 

نیا اب  رگد  یسانشن  ینیب  هب  وت  رگ  ـر ***  بو گرب  نآرب  دندوزف  هک  سب  دنـشیاری  یپزا پـ اروت  ـن  ید دنـش ***  ـ یارآ رد پـی  ار  عر تـو  شـ
ياربو ظفح  شیلصا  لکش  رد  ار  یمالسا  میلاعت  ریذپان  انف  میهافم  هک  دشاب  یـسک  ناناملـسم  عمج  نایمرد  هک  تسین  يرورـض  ایآ  لاح 

نآ رد  ار  هسسؤم  نآ  مهم  دانـسا  هک  دراد  دوجو  يریذپان ) بیـسآ  قودنـص   ) یمهم هسـسؤم  ره  رد  میناد  یم  دنک ؟ يرادهگن  ناگدنیآ 
دشاب نوصم  قیرح  رطخ  زا  دهد ، يور  اجنآرد  يزوس  شتآ  الثم  هاگره  هوالعب  دنامب  ظوفحم  نادزد  دربتـسد  زا  ات  دننک ، یم  يرادهگن 

ظفح ریذپان  بیـسآ  قودنـص  شدنلب  حورو  ماما  هنیـس  دراد . كرادمو  دانـسا  نآ  ظفحاب  یکیدزن  دنویپ  هسـسؤم  نآ  تیثیحو  رابتعا  هک 
یهلا لیالد  اـت  دـنک  یم  يرادـهاگن  دوخرد  ار  تاـمیلعت  نیا  ینامـسآ  ياـهیگژیوو  نیتسخن  ياـهتلاصا  همه  هک  تسا  یهلا  نییآ  دانـسا 

ـ  ب (. 1) تسا رگد  راثآ  زا  هتشذگ  وا ، دوجو  راثآ  زا  رگید  یکی  نیاو  دیارگن  یشوماخ  هبو  ددرگن ، لطاب  راگدرورپ  نشور  ياه  هناشنو 
هاگآ یتبرض  هورگ  کی  تیبرت 

یم رب  یمالسا  تایاور  زا  هک  هنوگ  نآ  هکلب  تسین ، هدیرب  مدرم  زا  یلکب  تبیغ  نامزرد  ماما  هطبار  دننک  یم  رکف  یـضعب  هچنآ  فالخرب 
هب ندیـشخب  ققحت  يارب  هداعلا  قوف  یـصالخا  نامیا و  رپ  یلدو  ادخ ، قشعزا  روش  رپ  يرـس  هک  دارفا  نیرت  هدامآ  زا  یکچوک  هورگ  دیآ 

یمرد ادیپان  يا  هعـشا  ایو  یئرمان  حور  کی  لکـش  هب  وا  هک  تسین  نیا  ماما  تبیغ  ینعم  دنطابترا . رد  وا  اب  دـنراد ، ناهج  حالـصا  نامرآ 
رد  هتخانش  ان  روط  هب  تسا ، رادروخرب  مارآ  یعیبط  یگدنز  کی  زا  وا  هکلب  دیآ ،

--------------
تسا . هعماج  رد  ماما  دوجو  لصا  هب  طوبرم  نایب  نیا   . 1

هحفص 237  -------------- 
یم دنک و  یم  هدامآ  شیپ  زا  شیب  دریگ و  یم  رایتخا  ردو  دـنیزگ ، یمرب  ار  هدامآ  رایـسب  ياهلد  و  دراد ، دـمآو  تفر  اهناسنا  نیمه  نایم 

یضعبو هظحل  دنچ  یـضعب  دننک ، یم  ادیپ  ار  تداعـس  نیا  كرد  قیفوت  دوخ ، یگتـسیاشو  دادعتـسا  نازیم  توافت  هب  دعتـسم  دارفا  دزاس .
شناد رپو  لاب  رب  نانچنآ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  رتنـشور : ریبعت  هب  دنتـسه . کیدزن  سامترد  وا  اب  اهلاس  یـضعبو  زور  دنچو  تعاس  دنچ 
باجح هاگ  چـیه  هک  اجنآ  دـنریگ . یم  رارق  اهربا  زارف  رب  زاورپ ، رود  ياهامیپاوه  نارفاسم  نوچمه  هک  دـنا  هتفر  الابو  هتفرگ  رارق  يوقتو 

هب دـنرب . یم  رـس  هب  گنرمک  رونو  یکیراتردو  اهربا  ریز  رد  نارگید  هک  یلاحرد  تسین ، باتفآ  شخب  ناـهج  شباـت  هاررـس  رب  یعناـمو 
يراظتنا نینچ  منیبب ، اروا  هرهچ  ات  مشکب  اهربا  نییاپ  هب  ار  باتفآ  هک  مشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  نم  تسا  نیمه  زین  حیحـص  باسح  یتسرد 
بآریـسو مشونب  هعرج  هعرج  ار  باتفآ  هنادواج  عاعـش  اـت  منک  زاورپ  اـهربازا  رتـالاب  دـیاب  هک  منم  نیا  تسا  ماـخ  لاـیخو  گرزب  هابتـشا 

هاگآ ان  يونعم و  ذوفن  ج ـ  تسا . نارود  نیارد  وا  دوجو  ياه  هفسلف  زا  رگید  یکی  هورگ  نیا  تیبرت  لاح  ره  هب  مدرگ .
یئرمان هعشا  هلسلس  کیو  دوش  یم  ادیپ  فورعم  گنر  تفه  مهاب  اهنآ  بیکرت  زا  هک  دراد  یئرم  هعـشا  هلـسلس  کی  دیـشروخ  میناد  یم 

رب هوالع  ماما  ای  دشاب  ربمایپ  هاوخ  ینامـسآ  گرزب  ربهر  کی  نینچمه  . تسا هدش  هدـیمان  زمرق  نودام  هعـشاو  شفنب ، قوف  هعـشا   » مانب هک 
اهلد رد  يونعم  ذوفن  هار  زاو  یناحور  تیبرت  عون  کی  دریگیم ، تروص  يداع  تیبرتو  میلعتو  راتفرو  راتفگ  قیرط  زا  هک  یعیرـشت  تیبرت 

راک  رادرکو  راتفگ  تاملک و  ظافلا و  اجنآ  رد  دراذگ . مان  ینیوکت  تیبرت  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دراد  اهرکفو 
هحفص 238  -------------- 

دارفا زا  یضعب  هاگ  هک  میناوخ  یم  یهلا  گرزب  نایاوشیپ  زا  يرایسب  تالاحرد  دنک . یم  راک  ینورد  ششک  هبذاج و  اهنت  هکلب  دنک  یمن 
اب فورعم  لوق  هبو  دش  یم  نوگرگد  هرابکی  ناشتشون  رس  و  دنداد ، یم  ریسم  رییغت  یلکب  اهنآ  اب  رـصتخم  سامت  کی  اب  هدولآو  فرحنم 

لذب زا  هکدندمآ  یم  رد  بآ  زا  راکادفو  نمؤمو  كاپ  يدرف  هبترم  کی  دندرک و  یم  باختنا  ار  يا  هزات  الماک  هار  فارحنا ، هجرد   180
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کی اب  مه  نآ  ریگ ، ارفو  اسآ  شهج  ياهبالقنا  نیا  هبناج ، همهو  عیرـسو  دـنت  ياـهینوگرگد  نیا  دنتـشادن . هقیاـضم  زین  دوخ  دوجو  همه 
یهاگ هک  تسا  هاگآدوخان  هبذج  هجیتن  دنراد ، زین  یگدامآ  عون  کی  یگدولآ  نیع  رد  هک  اهنآ  يارب  هتبلا  رـصتخم ، سامت  کی  ای  هاگن 

اب دروخرب  ماـگنه  هب  هک  دـنا  هدرک  هبرجت  دوخ  یگدـنز  رد  ار  عوضوم  نیا  دارفا  زا  يرایـسب  دوش ، یم  زین  تیـصخش  ذوفن  هب  ریبعت  نآزا 
رباربرد نتفگ  نخـس  یتح  هک  دنریگ  یم  رارق  نانآ  ریثأت  تحت  هاگآدوخانو  رایتخا  یب  نانچ  دـنراد ، یلاعو  گرزب  ياهحور  هک  يدارفا 
تـسا نکمم  هتبلا  دـننیب . یم  یگرزبو  تمظع  زا  فیـصوت  لباق  ریغو  زومرم  يا  هلاه  نایمرد  ار  دوخ  دوش و  یم  لکـشم  ناـشیا  رب  اـهنآ 
درادن نیازج  یهار  هکلب  تسین ، حیحص  دراوم  همه  يارب  ریسفت  نیا  ًاملسم  یلو  درک ، هیجوت  نآ  لاثماو  نیقلت  اب  ار  روما  هنوگ  نیا  یهاگ 

رد یناوارف  ياه  تشذگرـس  دزیخ . یم  رب  گرزب  ياهناسنا  تاذ  نورد  زا  هک  تسا  يزیمآ  رارـسا  عاعـش  هجیتن  راثآ  نیا  هک  میریذـپب  هک 
یلـص  ) ربمایپ هب  تسرپ  تب  هرارز » نب  دعـسا   » دروخرب درک . ریـسفت  اراهنآ  ناوت  یمن  هار  نیا  زا  زج  هک  مینیب  یم  گرزب  نایاوشیپ  خیرات 

رییغتو  هبعک  هناخ  رانکرد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 
هحفص 239  -------------- 

هب ار  مدرمو  دـندراذگ  یم  رحـس  ار  نآ  مان  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تخـسرس  نانمـشد  هچنآ  ایو  وا  رکفت  زرط  ياسآ  شهج 
نیازا فلتخم  دارفارد  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیـصخش  ذوفنزا  یکاح  همه  دنتـشاد ، یم  زاب  وا  هب  ندش  کیدزنزا  نآ  رطاخ 
ندینش اب  هک  اجنآ  ات  هدش  لقن  البرک  ریسمرد  ریهز »  » رکف يور  ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  مایپ  ریثأت  هرابرد  هچنآ  نینچمه  (. 1) تسا قیرط 

بیجع و شـشک  ایو  درک . تکرحو  داهن  نیمز  هب  ار  نآ  و  دراذـگب ، ناـهد  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  يا  همقل  تسناوتن  یتح  ماـما  ماـیپ 
اروا ماجنارس  شـشک  نیمهو  دیزرلیم  دیب  نوچمه  شتعاجـش  مامتابو  درک ، یم  ساسحا  دوخرد  یحایر » دیزی  نبرح   » هک يا  هداعلا  قوف 

، تشاد یگدنز  ریصب » وبأ   » یگیاسمهرد هک  یناوج  ناتـساد  ایو  دمآ . لیان  تداهـش  گرزب  راختفا  هبو  دیـشک  البرک  نادهاجم  فص  هب 
ماجنارسو دوب  هتخادرپ  يرابو  دنب  یبو  شونو  شیع  هب  دوب  هتخاس  مهارف  هیما  ینب  هاگتسد  هب  یتمدخ  شوخ  زا  هک  دوخراشرس  تورث  ابو 
عورـشمان قیرط  زا  هک  ار  یلاوما  مامتو  دـیچیپ  مهرد  ار  دوخ  ياهراک  همهو  دـش  نوگرگد  یلکب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  مایپ  کی  اب 

نامگ هب  نوراه  هک  يرگ  هوشعو  ابیزو  هدـنناوخ  زینک  تشذگرـس  ایو  درک . قافنا  ادـخ  هار  رد  ایو  داد  شنابحاص  هب  اـی  دوب  هدروآ  درگ 
، هاتوک تدم  کیرد  وا  هیحور  ندش  بلقنمو  دوب ، هتشاد  مازعا  نادنز  هب  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  نهذ  نتخاس  فرحنم  يارب  دوخ  ماخ 

هاگآدوخان ریثأت  نیمه  زا  ییاه  هنومنو  هناشن  همهو  همه  دـنکفا ... تشحوو  تریح  هب  ار  نوراه  وا  قطنمو  نخـس  زرطو  هفاـیق  هک  اـجنآات 
لماع هک  ارچ  تسناد ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما ای  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ینیوکت » تیالو   » زا يا  هبعـش  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا 

یم بوسحم  یلـصا  لماع  یناحور  ذوفنو  يونعم  هبذج  هکلب  تسین ، يداعو  یلومعم  ياههارو  اه  هلمجو  ظافلا  اجنیارد  لماکتو  تیبرت 
نازیم بسانت  هب  زین  گرزب  ياهتیـصخشو  نیتسار  لاجر  هکلب  تسین  ناماماو  ناربمایپ  هب  رـصحنم  میتفگ ، هک  هنوگنامه  همانرب ، نیا  دوش .

هورگ  ورملق  اهتنم  دننک ، یم  میسرت  دوخ  فارطا  هاگآ  دوخ  ان  ذوفن  نیازا  يا  هلاه  دوخ  تیصخش 
--------------

یسربط . شراگن   40 يرولا ص 35 ـ  مالعا   . 1
هحفص 240  -------------- 

زا هک  دراد  ار  رثا  نیا  زین  تبیغ  ياهربا  تشپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوجو  تسین . هسیاقم  لباق  شرتسگو  داعبا  رظن  زا  مود  هورگ  اـب  لوا 
تیبرت هب  هداد  رارق  صوصخم  هبذج  ریثأت  تحت  رود ، کیدزن و  رد  ار  هدامآ  ياهلد  دوخ ، تیصخشو  ذوفن  هنمادرپو  دنمورین  هعشا  قیرط 

يور اهنآ  رثا  یلو  مینیب ، یمن  وخ د  مشچ  اب  ار  نیمز  یسیطانغم  ياهبطق  ام  دزاس  یم  رتلماک  ییاهناسنا  اهنآ  زاو  دزادرپ  یم  اهنآ  لماکتو 
هرک رساترسرد  تسا ، رگید  لیاسو  اهامیپاوه و  يامنهار  اهنامـسآو  اهارحـص  ردو  تساهیتشک  يامنهار  اهایردرد  امن ، بطق  ياه  هبرقع 

هبرقع نیمه  نامرف  هب  کچوکو  گرزب  هیلقن  لیاسو  اب  هدرک ، ادـیپ  دـصقم  يوسب  ار  دوخ  هار  رفاـسم  اـهنویلیم  جاوما  نیا  تکرب  زا  نیمز 
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دوخ يونعم  هبذاج  جاوما  اب  تبیغ  نامزرد  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوجو  رگا  دراد  بجعت  ایآ  دنبای . یم  ییاهر  ینادرگرس  زا  کچوک  ًارهاظ 
شومارف دیابنو  ناوت  یمن  یلو  دشخب ؟  ییاهر  ینادرگرس  زاو  دنک ، تیاده  دنراد  رارق  کیدزن  ای  رود  رد  هک  ار  يدایز  ياهناجو  راکفا 

فیرظ ياـه  هب  رقع  يور  هکلب  دراذـگ  یمن  رثا  شزرا  یب  يا  هراـپ  نـهآ  ره  يور  نـیمز  یـسیطانغم  جاوـما  هـک  هنوـگ  ناـمه  هـک  درک 
، دراذگ یم  رثا  دنا  هدرک  ادیپ  یسیطانغم  جاوما  هدنتسرف  بطق  اب  تهابشو  تیخنـس  عون  کیو  دنا ، هدروخ  سیطانغم  بآ  هک  یـساسحو 

یم رارق  یناحور  فیصوت  لباق  ریغ  هبذج  نآ  ریثأت  تحت  دنا ، هدومن  هریخذ  دوخرد  ار  یتهابشو  دنراد  ماما  اب  یهار  هک  ییاهلد  روطنیمه 
یم راکـشآ  ینارود  نینچرد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يدوجو  ياه  هفـسلفو  راثآ  زا  رگید  یکی  میتفگ  الابرد  هچنآ  نتفرگ  رظنرد  اـب  دـنریگ .

شنیرفآ فده  میسرت  د ـ  ددرگ .
توافت نیااب  تشاد ; دهاوخ  رارق  یفده  ریـسمرد  دریگ  ماجنا  ملعو  لقعوترپرد  هک  یتکرحرهو  درادـیمنرب . ماگ  فدـه  یب  یلقاع  چـیه 

الومعم  اهناسنا  راک  رد  فده  هک 
هحفص 241  -------------- 

وا تاذ  هک  ارچ  تساهنآ ، ياهزاین  عفرو  نارگید  هجوتم  فده  ادخ  راکرد  یلو  تساهدوبمک ، نتخاس  فرط  ربو  شیوخ  يدنمزاین  عفر 
لاثم نیا  هب  الاح  درادن . موهفم  وا  هرابرد  دوخ  عفن  هب  يراک  نداد  ماجنا  لاح  نیا  ابو  دوبمک  هنوگره  زا  يراعو  تسا  نایاپ  یب  رظن  رهزا 

یم ییاه  هزره  فلع  لگ ، ياه  هتوبو  ناتخرد  يالبال  رد  مینک ، یم  ثادـحا  هویمو  لگ  رپ  یغاب  هدامآو ، دعتـسم  ینیمزرد  دـینک : هجوت 
ادیپ فده  ود  ام  اجنیارد  دنوش . یم  باریـس  اهنآ  وترپ  زا  زین  اه  هزره  فلع  میزادرپ  یم  دنمورب  ناتخرد  نآ  رایبآ ي  هب  تقوره  دـنیور ،

یم فرـصم  یب  ياه  هزره  فلع  يرایبآ  هک  یعبت  فدـهو  تسا  لگ  ياـه  هتوبو  هویم  ناـتخرد  نداد  بآ  هک  یلـصا  فدـه  مینک . یم 
هک تسا  یلـصا  فده  نامه  مهم  دنک ، هیجوت  ار  نآ  ندوب  هنامیکحایو  ددرگ  لمع  هزیگنا  دـناوت  یمن  یعبت  فدـه  کش  نودـب  دـشاب .

اهلگ ییاهنت  هب  هک  یتخرد  اما  دـنامن ، یقاب  تخرد  کی  زجو  دـنوش  کشخ  غاب  ناتخرد  رتشیب  مینک  ضرف  رگا  لاـح  دراد . یقطنم  هبنج 
يرایبآ دـشاب  هک  مه  تخرد  کی  نامه  يرایبآ  يارب  دـیدرت  نودـب  دـهد ، یم  ام  هب  میراد  راـظتنا  تخرد  نارازه  زا  هک  ار  ییاـه  هویمو 

دکــشخب زین  تـخرد  نآ  زور  کـی  رگاو  دــنریگ ، هرهب  نآ  زا  زین  يداـیز  ياـه  هزره  فـلع  هکنیاوـگ  داد ، میهاوـخ  هـمادا  ار  یناـبغابو 
اهنآ دنرب . رپ  ياه  هخاشو  ناتخرد  دنلماکت  ریسمرد  هک  اهنآ  دنریمب . اه  هزره  فلع  دنچره  میشک  یم  غاب  يرایبآ  زا  تسد  هک  تساجنآ 

، اوه شخب  تایح  ياهلوکلوم  نیا  ناشخرد ، باتفآ  نیا  ًاملـسم  دنغاب . نیا  ياه  هزره  فلع  دنا ، هدولآو  فرحنمو  هدـییارگ  یتسپ  هب  هک 
رگیدـکی ندروخ  هبو  دـنتفیب  رگیدـکی  ناـج  هب  هزرهو  دـساف  یتشم  هک  تسا  هدـشن  هدـیرفآ  نآ  يارب  نامـسآ  نیمز و  تاـکرب  همه  نیا 
دشاب . اهنیا  دناوت  یمن  شنیرفآ  فده  زگره  هن  دشابن ، اهنآ  عامتجا  يارب  یلوصحم  داسفو  لهجو  متسو  ملظ  زجو  دنوش  لوغشم 

هحفص 242  -------------- 
ناکاپو ناحلاص  يارب  تسانـشآ  ادخ  تمکحو  ملع  نوچ  یمیهافماب  هک  تسرپ  ادـخ  درف  کی  هاگدـید  زا  نآ  بهاوم  مامتو  ناهج  نیا 

َّنإ . ) تفرگ دـهاوخ  رارق  نانآ  راـیتخاردو  دـمآ  دـهاوخرد  نابـصاغ  تسد  زا  یلک  روطبزین  ماجنارـس  هک  هنوگناـمه  ، تسا هدـش  هدـیرفآ 
نیمه رطاـخ  هب  یتسه )  رواـنهپ  ناـهج   ) شنیرفآ ناـبغاب  دوب . دـهاوخ  ناـحلاص  نآ  زا  نیمز  يور  ( 1 ( ) َنوُِحلاصلا َيدِابِعاهُّثِرَی  َضْرـْألا 

دنم هرهبو  دـندرگ  باریـس  یعبت  فدـه  کی  ناونع  هب  زین  اه  هزره  فلع  دـنچره  دـهد . یم  همادا  نانچمه  اردوخ  بهاومو  ضیف  هورگ ،
هدـیچرب نیمز  يور  زا  ناحلاص  هورگ  لسن  نیرخآ  هک  دیـسر  ارف  يزور  ًاضرف  رگاو  دنتـسین . اـهنآ  یلـصا  فدـه  کـش  یب  یلو  دـنوش ،

دوخ تاکرب  نامـسآو  دروخ  یم  مه  هب  نیمز  شمارآ  زور  نآ  تشاد . دهاوخن  دوجو  بهاوم  نیا  نایرج  همادا  رب  یلیلد  زور  نآ  دـنوش ،
ناسنا زراب  هنومنو  ناحلاص  هورگ  لبمـس  ماماو  ربماـیپ  یفرط  زا  درک . دـهاوخ  هقیاـضم  اـهناسنا  هب  هرهب  نداد  زا  نیمزو  دـیامن  یم  عطق  ار 

هورگ سأر  رد  ای  ییاهنت  هب  وا  دوجو  لیلد  نیمه  هبو  دـنهد  یم  لیکـشتار  شنیرفآ  یلـصا  فدـه  هک  یهورگ  نامه  ینعی  تسا . لـماک 
نایم رد  هکنیا  زا  معا  تسادخ  تمحرو  ضیف  ناراب  شزیر  تسوا . تاکربو  ریخره  لوزن  هیامو  شنیرفآ  فدـه  هدـننک  هیجوت  ناحلاص ،
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هب ایو  شنیرفآ  يارب  دنتسه  یفده  مادکره  زین  رگید  حلاص  دارفا  هک  تسا  تسرد  دنامب . سانشانو  یفخم  ای  دنک  یگدنز  اراکـشآ  مدرم 
مهـس دنچره  دنـشاب ، یم  ینامـسآ  نادرمو  هنومن  ياهناسنا  نیمه  فده  نیا  لماک  هنومن  یلو  گرزب ، فدـه  نآ  زا  یـشخب  رگید  ریبعت 

اجنیا  زا  و  تسا . ظوفحم  زین  نارگید 
--------------

هیآ 105 . ءایبنا  هروس   . 1
هحفص 243  -------------- 

زا ءاـمَّسلاَو » ُضْرـْألا  ِتَتَبَث  ِهِدوُجُِوبَو  يرَوـْلا  َقِزُر  ِِهنُْمِیب  : » هک هدـش  دراو  نومـضم  نیا  هب  تاراـبع  زا  يا  هراـپ  رد  هچنآ  دوـش  یم  نشور 
قارغا عوضوم (  کی  . تساپرب نیمزو  نامـسآ  وا  یتسه  رطاخ  هبو  دـنرب  یم  يزور  مدرم  یهلا )  هدـنیامنو  تجح  ینعی   ) وا دوجو  تکرب 

فرط زا  ربماـیپ  هب  باـطخ  یـسدق  ثیدـح  کـی  ناونع  هب  هک  یتراـبع  نینچمه  دـشاب . یمن  هدولآ ) كرـش   ) اـیو قطنمزا ) رود   ) و زیمآ )
هن تسا  تیعقاو  کی  نایب  میدیرفآ ) یمن  ار  اه  نامـسآ  يدوبن  وت  رگا  « ) ْكْالفْألا ُْتفَلَخاَمل  ْكالَول  :» هدش لقن  روهـشم  بتکرد  دنوادخ 
زا دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  گرزب  فدـه  نیا  زا  یـشخب  مادـک  ره  رگید  ناحلاصو  تسا  شنیرفآ  فدـه  راکهاش  وا  اهتنم  ییوگ ، هغلاـبم 

، تبیغ رصعرد  ار  ماما  دوجوو  دنا  هتـسشن  رود  هک  اهنآ  میریگ . یم  هجیتن  نینچ  دش  هتفگ  ناونع  راهچ  تحت  لصف  نیا  رد  هچنآ  عومجم 
هچ یماما  نینچ  دوجوهکدـنا  هدرک  زاتو  تخات  هنیمز  نیارد  هعیـش  هدـیقع  هبو  دـنا  هتـسناد  یعامتجا  هدزاب  نودـبو  یـصخش  دوجو  کی 

ناوارف زین  لاح  نیارد  وا  يدوجو  راـثآو  تسین ، دـنا  هتفگ  اـهنآ  هک  ناـنچنآ  ، دشابهتـشاد دـناوت  یم  قلخ  تماـماو  يربهر  ماـقمرد  یعفن 
هغالبلا جهنو  نآرق  رد  ادخ  ناهنپو  یفخم  ياه  تجح  3 ـ تسا *** .

اجنآ ادیپان ، بیاغ و  يرگیدو  راکشآو  رضاح  یکی  : دنک یم  یفرعم  تجح  عون  ود  ادخ  يارب  هغالبلا  جهنرد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 
ًارومغم  اًفئاخ  وأ  ًاروهشم  ًارهاظ  امإ  ۀجِحبِهّلل  ِِمئاق  ْنِم  َضْرْألا  ُولَْختال  َّمُهّللا ، : » دیامرف یم  هک 

هحفص 244  -------------- 
راکـشآو یئرم  یهاگ  هک  ییاهتجح  دـنام ، یمن  یلاخ  وت  ياهتجح  زا  هاگچیه  نیمز  يور  اراـگدورپ ، ( » 1 « ) ُهتانیبَو ِهّللا  ُجـجح  َلُطبت  الَِئل 

تـسا هظحالم  لباق  رایـسب  ُهتانیبو » ِهّللا  جـجُح  لُطبت  الَِئل   » هلمج ، دوشن دوبانو  وحم  یهلا  نییآ  لیالد  ات  تسا ، ناهنپ  مدرم  میب  زا  یهاـگو 
رد مدرم  ییامنهار  ردو  دنهد  یم  ماجنا  ار  يربهر  نیگنس  هفیظو  یناهنپو  ءافتخاو  راکـشآو ، روهظ  لاحرد  یهلا  ناربهر  هک  دناسر  یمو 

ندوبن رثارب  هک  دـیوگ  یم  ار  موصعم  ياوشیپ  نآ  زج  اـیآ  تسیک ؟ رومغم  فئاـخ و  تجح  زا  ماـما  دوـصقم  دنـشوک . یم  تلاـح  ود  ره 
تجح عونود  نیازا  یهاگآ  زا  سپ  ددرگ ؟ هدامآ  وا  تضهن  يارب  ناهج  هک  يزور  ات  درب ؟ یم  رـسب  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  دعاسم ، طیارش 

هک یـسوم  ملعم  فـلا ـ  مینک : یم  بلج  یهلا  ءاـیلوا  زا  یهورگ  هـب  ار  ناگدـنناوخ  رظن  دروـخ ، یم  مـشچ  هـب  ناـنمؤمریما  مـالکرد  هـک 
اهتدـم هـک  سنوـی  ترـضح  ج ـ  دوـخ . هزور  لـهچ  تـبیغ  تدـم  رد  یـسوم  ترـضح  ب ـ  تـسا . هدـش  یفرعم  رـضخ »  » ماـنب راـبخارد 
لوسر یتح  دنتخانـشیمن ، اروا  اهنآو  دوب  ناهنپ  مدرم  ناگدید  زا  هک  دنک  یم  یفرعم  ار  ینامز  یلو  نآرق ، درب . یم  رـس  هب  یهاگیفخمرد 

رد وا  هرابرد  ادـخ  هک  تسا  نامه  نامز ، یلو  نیا  ( دوب ادـخ  یفرعم  رثا  رب  درک  ادـیپ  ییانـشآ  رگاو  تشادـن (  ییانـشآ  وا  اب  زین  نامز  نآ 
هداد یمولع  وا  هب  دوخ  شیپ  زاو  هدوب  اـم  تمحر  دروم  هک  دـنتفای  ار  اـم  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  وا  هارمهو  یـسوم  :» دـیامرف یم  نینچ  نآرق 

یبن  نآرق ، حیرص  هبو  دشاب  یم  يا  هدرتسگو  عیسو  ملع  نینچ  ياراد  هک  یسک  (. 2 « ) میدوب
--------------

 . 68 ، 67 ، 66 هیآ 65 ، فهک  هروس   . 2 هرامش 147 . راصق  تاملک  هغالبلا  جهن   . 1
هحفص 245  -------------- 

حور نانچنآ  هکلب  تسا ، هدوب  رتعیـسو  شنادو  ملع  رظن  زا  اهنت  هنو  هدوبادخ  ءایلوا  زا  ًاعطقدوش  یم  دنم  هرهب  وا  ملع  زا  يو  یـصوو  نامز 
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هدـش هداد  وتب  هک  یمولع  زا  ات  منک  يوریپ  وت  زا  نم  هک  یهد  یم  هزاجا  : » دـیوگ یم  واب  یـسوم  یتقو  هک  تسا  هتـشاد  يدـنمورینو  يوق 
ربخ اهنآ  رارـسا  زا  هک  ار  ییاهراک  یناوت  یم  هنوگچ  ینک ، ربص  نماب  یناوت  یمن  وت  : » دـیوگ یم  خـساپ  رد  يو  يزوماـیب »؟ نم  هب  تسا 

نامز یلو  نیا  تالاح  یـسررب  ، تسا هدوب  یهلا  يالاو  ياهتیـصخش  زا  ادـخ و  يایلوا  زا  درف ، نیا  کش  یب  (. 1 ( »؟ ییامن لمحت  يرادن ،
یم يربهر  یتاکن  هب  ارام  تسا  هدـنارذگ  یـسوم  ترـضح  اب  هک  وا  ساسح  یگدـنززا  هاتوک  هظحل  دـنچ  نامهرد  ناگدـید ، زا  ناـهنپو 
انب دش ، یمن  انشآ  وا  اب  یـسک  درک  یمن  یفرعم  اروا  ادخ  رگاو  تخانـش  یمن  اروا  یـسک  دوب ، ناگدید  زا  ناهنپ  نامز ، یلو  نیا  1 ـ دنک :

ثداوحزا زگره  دوب ، ناهنپو  بیاـغ  ناگدـید  زا  هکنیا  اـب  یهلا  یلو  نیا  2 ـ دنـسانشب . ار  وا  مدرم  ًاـمتح  هک  تسین  نیا  یلو  طرـش  نیارب 
یم فرـصت  سوفنو  لاوما  رد  دوب ، هدـش  هداد  وا  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  یتارایتخاو  تیالو  يورو  تشادـن  تلفغ  عامتجا  عاـضواو  ناـمز 
هیام هک  ار  نایاونیب  یتشک  دـشن ، یـضار  هک  دوب  قیقد  يردـق  هب  ثداوح  يربهررد  وا  دومن ، یم  يربهر  یحلاصم  قبط  ار  عاـضواو  درک 

هزادنا هب  وا  تارایتخا  ، تشاد زاب  یتشک  فرـصت  زا  ار  وا  نآ ، نتخاس  بویعم  ابو  دربب  بصغ  هب  يرگمتـس  ياورنامرف  دوب ، نانآ  یگدـنز 
یحلاصم  يور  هک  دوب  يا 

--------------
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هحفص 246  -------------- 
مامت هکلب  دوب ، بیاغ  وا  دوخ  اهنت  هن  هکنیا  بلاج  هتکن  3 ـ (. 1) دراد اپ  هب  میتی  دارفا  لام  تنایص  يارب  يراویدو  دشکب  ار  یناسنا  تسناوت 
یتشک وا  هک  دنداد  یمن  هزاجا  زگره  دندوب ، هاگآ  وا  فرصتزا  یتشک  بحاصو  مدرم  رگا  دوب ، ناهنپ  يداع  ناگدید  زا  زین  وا  تافرـصت 

وا هکنیازا  ... ودندرک یمن  شیاهر  زگره  دندوب ، وا  سفن  لتق  دهاش  مدرم  رگا  ، دنتـشادن یهاگآ  وا  سدقم  فده  زا  اریز  دنک ، خاروس  ار 
، دوب ناهنپ  وا  دوخ  اهنت  هن  هک  دـیمهف  ناوت  یم  دـشن ، واراک  هجوتم  يدـحاو  داد  ماجنا  عامتجا  لد  رد  ار  روآ  تفگـش  ياـهراک  نیا  همه 

تیادـه همه ، زا  رتمهم  4 ـ اروا . راک  هن  دـندید ، یم  اروا  لعف  رثا  اهنت  اـهنآ  دوب ، ناـهنپ  مدرم  رب  زین  ثداوحو  عاـضوارد  وا  فرـصت  هکلب 
زاربا اردوخ  تیالو  رثا  سوفنو  لاوما  رد  فرـصتاب  یهاـگ  داد ، یم  ماـجنا  اردوخ  فیاـظو  تیـالو ، ماـقم  نتـشاد  اـب  وا  دوب ، وا  يربهرو 

یلو نیا  هدـنهد  ناکتو  ساسح  یگدـنز  زا  دومن . یم  لـمع  تیـالو  ریطخ  هفیظو  هب  ، دارفا میلعتو  يزاـسدرف  قیرطزا  یهاـگو  تشادـیم ،
عاضواوتقو حـلاصم  هب  یگتـسب  راک  نیاو  دوبدـهاوخ  ناهنپو  یفخم  ینامزو  ادـیپو  نایع  یهاگ  ناـمز  یلو  هک  میمهف  یم  یبوخ  هب  یهلا 

هک تسین  مزال  زگرهو  دریگ  ماجنا  تروص  ود  هب  دناوت  یمتـسا  یلو  ماما و  هفیظو  هک  يربهرو  تیاده  میمهف  یم  هکنانچمه  دراد . نامز 
تیادـه هکنیا  همه  زا  رتنـشور  دـیامن . یم  ماـیق  ریطخ  هفیظو  نیا  هب  زین  یناـهنپو  اـفتخا  لاـحرد  هـکلب  دـنک ، تیادـهودوش  هتخانـش  ماـما 

ردو دریگ ، یم  ماـجنا  یعمج » تیادـه   » تروـص هب  یهاـگو  يزاـسدرف »  » تروـص هب  یهاـگ  تسا ، یهلا  ياـیلوا  نوئـش  زا  هک  يربـهرو 
يربهروا  راک  هتسویپ  ایو  دنسانشب  اروا  دارفا  همه  درادن  موزل  زگره  يزاسدرف  تروص 

--------------
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هحفص 247  -------------- 
نامه تبیغ ، نارود  رد  ماما  هفیظو  دزادرپب . يزاسدرف »  » هب دیاب  دشابن ، رودقم  يزاس » هعماج   » هک یصاخ  طیارـشرد  هکلب  دشاب ، یمومع 

لاحرد قیالو  هتـسیاش  دارفا  اب  دراد ، تافرـصت  مدرم  ینیدو  يویند  یگدـنزرومارد  افتخا  لاـحرد  ماـما  تسا . یـسوم  نارود  یلو  هفیظو 
یلو نیا  يدوجو  هدـئاف  میئوگب  دراد  اج  زاب  یفیاظو  نینچ  نتـشاد  اب  ایآ  دراد ، لاغتـشا  اهتیـصخش  تیبرتو  يزاس  درف  هب  و  هدوب ، ساـمت 

دناسر یم  هکلب  تسادخ ، نامرفب  نانآ  تیاده  هک  دناسر  یم  اهنت  هن  انِْرمِأب ) َنوُدْهَی  ، ) هدش حرطم  شسرپ  نمض  هکیا  هیآ  تسیچ ؟ نامز 
لاغتـشا تیادـه  هب  افتخا  لاحرد  نانآ  هک  دریگ  یم  قلعتادـخ  تیـشمو  هدارا  یهاـگ  دـشاب . یم  ادـخ  ناـمرف  هب  زین  ناشتیادـه  هویـش  هک 
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همه لاحرهرد  دـنریگ ، شیپ  ار  یعمج  تیادـه  عوضومو  دـنیآ  نورب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  هک  دـنک  یم  باـجیا  حـلاصم  یهاـگو  دـنزرو ،
لاس هسودرک  یم  هفیظو  ماجنا  يزاسدرف  هنیمزرد  ربمایپ  هک  يراگزوررد  تسادـخ . نامرف  هب  ناـنآ  تیادـه  اـه ي  هویـش  همهو  اهتیادـه 
راک تیاده ، هویـش  نیاو  دومن  یم  ارجا  درف  هدودحمرد  ار  انِْرمِأب ) َنوُدْهَی   ) هیآ نومـضم  ، دـیزرویم لاغتـشا  تیادـه  رما  هب  هنایفخم ، مامت 

هک تسین  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  اـهنت  نیا  درک . توعد  عمج  تیادـه  هب  ارواو  دیـسر  ارف  ادـخ  ناـمرف  هکنیا  اـت  دوبوا 
نیا ربادخ  نامرف  یهاگ  تسا ، یهلا  یلک  تنـس  نیا  هکلب  درک ، یم  تیادـه  ار  مدرم  راکـشآ  روط  هب  ًادـعبو  یناهنپو  رـس  لاحرد  یهاگ 

لاغتـشا يزاس  درف  هب  یناهنپو  افخ  تروص  هب  هک  دـنک  یم  باـجیا  وا  تیـشم  یهاـگو  دـننک ، يربهر  اراکـشآ  ناـنآ  هک  دریگ  یم  قلعت 
راکـشآ ار  دوخ  توعد  :» دـنک یم  ناـیب  نینچ  اردوخ  غیلبت  هوحن  يو  تسا ، دوجوم  حون  دـننام  يربماـیپ  یگدـنزرد  هنومن  ودره  دـنزرو .

ار  نانآ  زین  ناهنپ  ردو  هتخاس 
هحفص 248  -------------- 

ناهنپ توعد  زا  مود  زارف  رد  هکنانچمه  دوش ، یم  روآدای  اردوخ  راکـشآ  توعد  تسخن ، زارفرد  مالـسلا ) هیلع   ) حون ( 1 .«) مناوخ یمارف 
ام ثیداحاو  نآرق  هک  یتروصرد  قیاقح ، نی  هب ا  هجوتاب  تسا . هدوب  دارفا  تیاده  يارب  ادـخ و  نامرف  هب  ود  رهو  دـیوگ  یم  نخـس  دوخ 

نیا نآ  خـساپ  ، دـشاب ربهرو  يداه  دـیاب  ماما  هک  تسا  نیا  لاوئـس  اـهنتو  دـهد ، یم  یهاوگ  يربهر  نینچ  تاـیحو  دوجو  هب  رتاوتم ، قوف 
، تسوا رماو  ادخ  نامرف  هب  وا  تیاده  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـشاب ؟ راکـشآ  ینلعو و  یمومع  وا  تیادـه  هویـش  دراد  یموزل  هچ  هک  تسا 

عمج تیعقوم  ات  دیارگ ، يزاس  درف  هب  ددرگ ) هدامآ  مایقو  تضهن  هنیمز  هکیتقو  ات   ) یتدم هک  دـشاب  نیا  ادـخ  نامرف  رگا  انِْرمِأب ) َنوُدـْهَی  )
ياهسامتابو فلتخم  ياهـشور  ابار  یهورگ  افخرد  وا  رگا  تسا ؟ ربهرو  يداه  هنوگچ  ماما  نیا  تفگ : ناوت  یم  زاب  ددرگ ، مهارف  يزاس 

روطچ ؟ تسا هدرکن  لمع  ناکما  دـحرد  دوخ  يربهر  هفیظوهب  اـیآ  دراذـگب ، رثا  يدارفا  يورو  دـنک  توعد  قحو  تقیقح  هب  نوگاـنوگ 
هصالخ دنک ؟ یمن  تیافک  مالـسلا ) هیلع   ) رـصع یلو  ترـضح  درومرد  یلو  تسا  یفاک  هویـش  نیا  مالـسا  ربمایپو  حون  ترـضح  هرابرد 

ماجنا ار  تیاده  هفیظو  تفگ  ادـخروطره  هک  تسا  نیا  نآ  دافم  هکلب  دـننک ، یم  تیادـه  هتـسویپ  هک  تسین  نیا  انِْرمِأب ) َنوُدـْهَی   ) يانعم
راظناو هدـید  زا  زینوا  ياهفرـصتو  اهتیادـهو  تاغیلبتو  تسا  ناهنپو  بیاغ  راظنا  زا  نامز  یلو  يرآ ، راکـشآ ، هچو  ناـهنپ  هچ  دـنهد ، یم 

تسا *** . یناهن  يرس و  زین  وا  هدافاو  ضیفو  دراد  يرس  تاغیلبت  يو  دشاب ، یم  ناهنپ 
--------------

هیآ 8و9 . حون  هروس   . 1
هحفص 249  -------------- 

دوب بیاغو  ناهنپ  ناگدید  زازور  لهچ  یسوم  ترضح  2 ـ
هچ یسوم  ترـضح  هرابرد  ، دراد تافانموا  یـشخب  دوسو  تیاده  ماقم  اب  ماما  تبیغ  دشاب و  عامتجا  لد  رد  دیاب  هتـسویپ  اوشیپ  ماما و  رگا 

ماما ؟ هنایدوب ربهر  تدم  نیارد  وا  ایآ  (، 1) دیزگ يرود  لییارسا  ینب  زا  مامت  زور  لهچ  نآرق ، حیرـصت  قبط  یهلا  ربمایپ  نیا  ؟  تفگ دیاب 
رگاو تسیچ ؟ يربهر  نینچ  دوجو  هدـیاف  هک : دـیآ  یم  شیپ  لاوئـس  نیا  تشاد ، هدـهعرب  ار  يربهرو  توبن  ماـقم  مییوگب  رگا  ؟ هناـی دوب 

ارب تمس  نیا  نتشاد  اب  يو  هک  میناد  یم  یگمه  اریز  میا ، هتفگ  یساسا  یب  نخـس  ، دوب هدش  بلـس  وازا  يربهر  ماقم  نامز  نیارد  مییوگب 
طقفو تسا  ناسکی  لقع  رظنرد  دایزو  مک  تدم  دشاب  شخب  ماهلاو  شاپرون  دیاب  ربهر  رگا  دوب . هدش  بیاغ  اه  هدـید  زا  تاروت  ذـخا  ي 

ترـضح تبیغ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دنک . یم  باجیا  ار  نآ  باوخ ، دـننام  یگدـنز  ترورـض  هک  تسا  ینثتـسم  تبیغ  زا  رادـقم  نآ 
یلو ، دوب ربهرو  شخب  ضیف  مدرم  نایمرد  وا  یـصو  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  دـیزگرب  تبیغ  یـسوم  رگا  ، دراد قرف  مئاق  ترـضح  اـب  یـسوم 

هب ار  یمومع  يربهر  راب  هک  دراد ، ماعو  صاخ  نابیان  زین  وا  اریز  تسا ، نشور  راتفگ  نیا  خساپ  . تسین نینچ  مئاق  ترضح  هرابرد  نایرج 
ینادنز سنوی  3 ـ دنشک . یم  شود 
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سوبحم یهام  مکـش  رد  یتدم  سنوی  نآرق ، حیرـصت  قبط  تسا  هدومن  هراشا  فلتخم  ياه  هروس  رد  سنوی  تشذگرـس  هب  دـیجم  نآرق 
دوب . ناهنپ  دوخ  تما  هاگدید  زاو 

--------------
هیآ 142 . فارعا  هروس   . 1

هحفص 250  -------------- 
ار وا  تبیغ  دـشاب ، شخب  رونو  ضیفم  هتـسویپ  دـیاب  یهلا  ياوشیپ  رگا  لاح  دوب . رود  دوخ  تما  زا  تیالو ، ماقم  نتـشاد  اب  یهلا  یلو  نیا 

مازعا يرفن  رازه  دـص  تیعمج  يوسب  زاب  یهام  مکـش  زا  جورخ  زا  سپ  سنوی  دـیوگ : یم  احیرـص  نآرق  درک ؟ هیجوت  ناوت  یم  هنوگچ 
ماقم ياراد  سبح ، تدـمرد  يو  هکدز  سدـح  ناوت  یم  تشاد  مازعا  مدرم  تیادـه  يارب  ار  وا  دـنوادخ  رگید  اـب ر  هکنیا  زا  (. 1) دیدرگ
یبوخ هب  یتروص  رد  تقیقح  نیا  دوب . هدنامزاب  تیادهو  غیلبت  زا  یحلاصم  يور  تدـم  نیارد  تسه  هک  يزیچ  تسا ، هدوب  یهلا  تیالو 

دوخ زا  ار  باذع  هبوت ، رثارب  هک  تسا  سنوی  نیـشیپ  موق  نامه  رتشیب ، ایو  يرفن  رازه  دص  تیعمج  زا  دوصقم  مینادب  هک  دوش  یم  نشور 
تشاد دوجو  ینامز  هلصاف  حیسم ، ترضح  غیلبت  تقوو  توبن  نایم  4 ـ دندوب . هدرک  رود 

وا تیادهو  غیلبت  اما  تسا ، هدیدرگ  رختفم  توبن  ماقم  هب  یگراوخ  ریشو  یکدوک  نارود  رد  هک  دیوگ  یم  نخس  يربمایپ  زا  دیجم  نآرق 
باتک متـسه  ادخ  هدنب  نم  : » دیوگ یم  نینچ  حیـسم  ترـضح  هرابرد  نآرق  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا . هدش  زاغآ  يزارد  نایلاس  زا  سپ 

یمومع عفن  یلو  تفگ ، دوخ  یگدـنز  مایا  نیتسخن  رد  ار  نخـس  نیا  حیـسم  ترـضح  (. 2 «) تسا هداد  رارق  ناربماـیپ  زا  ارمو  هداد  نم  هـب 
، یـسوم ترـضح  نامز  یلو  حون ، تیاده  ياه  هویـش  تسا  مزال  یـضرغ  یب  درف  ره  دیدرگ . زاغآ  یگلاس  یـسرد  وا  یناگمه  تیادهو 

دنک . هدایپ  نامز  ماما  یگدنز  رد  ار  حیسم  ترضحو 
--------------

هیآ 31. میرم  هروس   . 2 هیآ 147 . تافاص  هروس   . 1

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
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هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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